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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจไทยในป 2560 เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
จากการบริโภคของภาคเอกชนเพ่ือใหสอดคลองกับภาวะการจางงาน ดานยูโรโซนซ่ึงจะเนนดานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และญ่ีปุนจากการลงทุนในกลุมเทคโนโลยีระดับสูงเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิต ซ่ึงขยายตัวอยางแข็งแกรงและสูงกวาเศรษฐกิจของจีนและประเทศกําลังพัฒนาในหลายประเทศ 
สวนเศรษฐกิจในประเทศมีการขยายตัวจากการสงออกสินคาและบริการ ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทท่ีแข็ง
คาข้ึน การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ดานการบริโภคภายในประเทศ รวมท้ังภาคการทองเท่ียวท่ีแข็งแกรงข้ึน 
ในขณะท่ีการลงทุนของภาครัฐชะลอลงจากปกอน ซ่ึงสงผลใหมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 
3.9 เม่ือเทียบกับป 2559 

สําหรับการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 ทามกลางการแขงขันดานราคา การใหบริการ และปญหาดาน
แรงงาน ผลประกอบการของบริษัทในงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 37 ลานบาท ซ่ึงเปนผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจ
อาหารและเครื่องด่ืม จํานวน 18 ลานบาท และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 32 ลานบาท ในขณะท่ี
ธุรกิจคลังสินคามีผลกําไรสุทธิจํานวน 13 ลานบาท โดยผลขาดทุนสุทธิจํานวน 37 ลานบาทดังกลาวไดรวมผลกระทบ
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและแฟชั่นสําเร็จรูป 
จํานวน 65 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)  

ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อม่ันตอศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจคลังสินคา ซ่ึง
มีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโนมท่ีดี โดยจะมุงม่ันพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
เพ่ือทําใหบริษัทมีความไดเปรียบทางการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพอีกดวย 

บริษัทดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความถูกตองตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ความซ่ือสัตยสุจริต และ 
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมท้ังความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณและผูมีสวนไดเสียทุกทาน รวมท้ังผู ท่ีเก่ียวของทุกฝาย 
ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีใหการสนับสนุนและไววางใจบริษัทดวยดีเสมอมา บริษัทขอใหคําม่ันวาจะ
ดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบ โปรงใส โดยยึดธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรางความยั่งยืนและยัง
ประโยชนแกผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียและสังคมตอไป   

 
  นายสมโภชน  อินทรานุกูล 

ประธานกรรมการบริษัท 



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย  Page | 3  

 วิสัยทัศน และพันธกิจ  

วิสัยทัศนและพันธกิจ : 

วิสัยทัศน : เปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร มุงมั่นพัฒนาธุรกิจดาน Logistics ไปสูระดับมาตรฐานสากล สงเสริมการ

เพิ่มมูลคาของธุรกิจแกบริษัทในกลุม และลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญกาวหนา เพิ่มอัตราการเติบโตอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน พรอมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ :  - มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหองคกร ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนเลิศโดยเนนความปลอดภัย ครบถวน ถูกตอง ทันเวลาเพื่อ
ตอบสนองตอความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา 

- มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อไปสูระดับมาตรฐานสากลดวยวิทยาการและ
เทคโนโลยีนําสมัย 

- เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
- บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและสรางความสัมพันธกับกลุม 

ผูมีสวนไดสวนเสียใหเห็นคุณคาของธุรกิจ 
- ลงทุนในอนาคตอยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสในการขยายธุรกิจและสรางผลตอบแทนที่คุมคา 

คานิยมขององคกร : SST 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

• Standard : สถานท่ีจัดเก็บตองมีความมั่นคงแข็งแรงไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยท้ังในการจัดเก็บและการทํางาน
• Safety : ความปลอดภัยของทรัพยสินของลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินคา

Standard & Safety (มีมาตรฐานและปลอดภยั)

• Smart : มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการ
และเทคโนโลยีนําสมัย

• Service Mind : มีความรักและเต็มใจในการใหบรกิารท่ีดี มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความ
รวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีนํ้าใจ และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Smart & Service Mind (มีความเช่ียวชาญและเต็มใจใหบริการ)

• Trust : ปฏิบัติตอลูกคา พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม โดยมุงมั่นในการสรางความเช่ือมั่น 
และสรางความไววางใจ  เคารพ และสนับสนุนเพ่ือนรวมงานและพันธมิตร ตลอดจนดําเนินการตางๆ เพ่ือใหไดรับความ
ไววางใจเชนเดียวกัน

• Transparency : มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และ
มีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

Trust & Transparency (สรางความไววางใจ และเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม)

• Teamwork : ใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล มุงมั่นพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลศิของทีมงานการทํางานเปนทีมมี
ความสําคัญและเปนสิง่จําเปนสาํหรับการเพ่ิมประสทิธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของพนักงาน
ทุกคน

• Together : องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูมีสวนไดสวนเสยีเพ่ือใหเกิดเปนการสรางคุณคา
รวมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสุด

Teamwork & Together (สรางทีมเพ่ือเปาหมายเดียวกันพรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกัน)



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย  Page | 4  

 

 รายงานคณะกรรมการบริษัท 

ในป 2560 ท่ีผานมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวรอยละ 3.9 

สูงกวาเม่ือเทียบกับป 2559 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.3 การสงออกมีอัตราการขยายตัวรอยละ 9.7 เพ่ิมข้ึนเม่ือ

เทียบกับป 2559 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.1 และการนําเขามีอัตราการขยายตัวรอยละ 14.4 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

กับป 2559 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ (5.1)  

ในป 2561 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณรอยละ 3.6 ถึง 4.6 

 การสงออกและการนําเขาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.8 และ 9.5 ตามลําดับ1 

ในป 2560 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใตแบรนดท่ีมีชื่อเสียง 4 แบรนด คือ “โอ ปอง แปง” “ดังก้ิน 

โดนัท” , “บาสกิน รอบบิน้ส” และ “Greyhound Café” ตลอดจนธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปภายใตแบรนด “Greyhound” 

ยังคงมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันเพ่ือสรางการเติบโตท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

สําหรับธุรกิจคลังสินคาและทาเรือ มีอัตราการใชพ้ืนท่ีคลังเก็บสินคาโดยเฉลี่ยของบริษัทเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 86 

ในป 25592 เปนรอยละ 87 ท้ังนี้บริษัทยังมีลูกคาท้ังเกาและใหมมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอโดยเฉพาะทางดานคลัง

เอกสาร 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

การรับฝากสินคาและเอกสาร ประเภทสินคาท่ีรับฝาก ไดแก ปุยเคมี สวนผสมอาหารสัตว เครื่องใชสํานักงาน 

กลองบรรจุเอกสาร แฟมบรรจุเอกสาร เช็ค และเอกสารอิเล็กทรอนิกส สําหรับสินคาประเภทปุยเคมีมียอดรับฝากและ

ผานทา รวมท้ังปจํานวน 0.31 ลานตัน เทียบกับจํานวน 0.24 ลานตัน ในป 2559 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.13) 

การใหเชาโกดังเก็บสินคา มีจํานวนพ้ืนท่ีใหเชาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 28,919.13 ตารางเมตร เทียบกับจํานวน 

29,137.29 ตารางเมตร ในป 2559 (ลดลงรอยละ 0.75) สินคาท่ีนํามาเก็บไดแก แปงมันสําปะหลัง ขาวสาลี เคมีภัณฑ

บรรจุกระสอบ ปุยเคมี เมล็ดธัญพืช เนื้อสัตวปน อุปกรณเครื่องใชในครัว เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงาน สิ่งพิมพ 

กระดาษ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑจากกระดาษ มวนผา รองเทา เปนตน 

การใหเชาทาเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเขาเทียบทาจํานวน 73 ลํา เทียบทาโดยเฉลี่ยเดือนละ 20.19 วัน/ทา 

เทียบกับจํานวน 58 ลํา เทียบทาโดยเฉลี่ยเดือนละ 19.46 วัน/ทา ในป 2559 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.75)  

การใหบริการสินคาผานทา มีการขนถายสินคาประเภทตางๆ ไดแก เหล็ก ปุยเคมี สินคาแชแข็ง เกลือ น้ํามันพืช

และแปงมัน จํานวนรวม 0.38 ลานตัน เทียบกับจํานวน 0.50 ลานตัน ในป 2559 (ลดลงรอยละ 24.20)  

 

1 ขอมูลอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 19 กุมภาพันธ 2561 

2 ขอมูลป 2559 มีการปรับปรุงตัวเลขตามพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิดรายไดเทาน้ัน  
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ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2560 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 37 ลานบาท หากพิจารณา

ผลประกอบการแยกตามกลุมธุรกิจจะพบวาธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือมีรายไดรวม 328 ลานบาท มีผลกําไรสุทธิ 

13 ลานบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายไดรวม 2,694 ลานบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 18 ลานบาท และธุรกิจแฟชั่น

สําเร็จรูปมีรายไดรวม 137 ลานบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 32 ลานบาท โดยผลขาดทุนสุทธิจํานวน 37 ลานบาทดังกลาวได

รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและ

แฟชั่นสําเร็จรูป จํานวน 65 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได)  

ในป 2561 นี้ บริษัทมีความพรอมท่ีจะสรางความเติบโตของธุรกิจโดยผานทางสินคาหลักของกลุมธุรกิจตางๆ โดย

จะมุงม่ันพัฒนาท้ังคุณภาพสินคาและบริการใหดียิ่งข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาในระยะยาวและจะเปนสวน

หนึ่งในการชวยพัฒนาสังคมใหดีข้ึนโดยผานทางกิจกรรมตางๆ ของบริษัท คณะกรรมการมีความเชื่อม่ันเปนอยางสูงวา

บริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตตอไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถใหผลตอบแทนเปนท่ีนาพึงพอใจแก

ผูถือหุนทุกทานในระยะยาวได 
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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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท โดยไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

- สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2560 ของบริษัทรวมกับผูสอบบัญชีและฝายจัดการ

ของบริษัท รวมท้ังประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการดวย โดยไดสอบถามและรับฟง 

คําชี้แจงตลอดจนใหคําแนะนําและ/หรือขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับรายงานทางการเงินของบริษัทกอน

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัท ประจําป 2560 มีความถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเปนท่ีเชื่อถือได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณา 

ความเปนอิสระของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

- ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และติดตามใหฝายบริหารเรงปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

- สรุปความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท สําหรับป 2560 ตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกอบกับผลการ

ประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบริษัทตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานภายนอก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ผูตรวจสอบภายในประจําป 2560 

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 2561 ใหแตงตั้ง นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 หรือ นางสาวจันทิรา 

จันทราชัยโชติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 หรือ นายชูพงษ สุรชุติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 4325 หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6770 แหงบริษัท บริษัท ดีลอยท ทูช 

โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2561 รวมท้ังเสนอแนะจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 

2561 เปนจํานวน 1,580,000 บาท (ไมรวมคาบริการอ่ืน) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของ

บริษัทตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ไดมอบหมายให 

นางสาววัลดี สีบุญเรือง เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไดพิจารณา

คุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด และ นางสาววัลดี สีบุญเรือง แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับ

การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเนื่องจากมีความเปนอิสระ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมี

ลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีเสนอแตงตั้ง เปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีอยูใน

ระดับแนวหนา และมีมาตรฐานการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑการตรวจสอบบัญชีท่ียอมรับท่ัวไป และสามารถให

ขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความเหมาะสมของ

คาตอบแทนในการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีตอท่ี

ประชุมผูถือหุนตอไป  
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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 2560 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท 

- สอบทานขอมูลท่ีเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยในรายงานประจําป 2560 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ของบริษัท (แบบ 56-1) 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2560 ตอคณะกรรมการบริษัททุก 
ไตรมาส 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอคณะกรรมการ
บริษัทตามท่ีกําหนดดวยความเปนอิสระ การแสดงความเห็นไดยึดหลักความโปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได
โดยคํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

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

(นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 
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ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 
 

ขอมูลบริษัท 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอ SST 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537002117 

ประเภทธุรกิจ  ใหบริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพยสิน บริการใหเชาและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการ

จัดเก็บสินคา รวมท้ังใหบริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา และกิจการ 

ทาเทียบเรือ 

ทุนจดทะเบียน  704,431,290.00 บาท (เจ็ดรอยสี่ลานสี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันสองรอยเกาสิบบาท

ถวน) ประกอบดวยหุนสามัญ 704,431,290 หุน (เจ็ดรอยสี่ลานสี่แสนสามหม่ืน

หนึ่งพันสองรอยเกาสิบหุน) 

มูลคาหุน  หุนละ 1.00 (หนึ่งบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 455,807,823.00 บาท (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบสาม

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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คลังสินคา 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลังสินคา  2-3 และ คลังเอกสาร 
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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/


รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย  Page | 12  

 

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

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 1,054,903,750.00 บาท (หนึ่งพันหาสิบสี่ลานเกาแสนสามพันเจ็ดรอยหาสิบ 

บาทถวน) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้นท่ี 18 ทาวเวอร A  

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท  02-079-9765 

 โทรสาร   02-079-9755 

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 33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้นท่ี 18 ทาวเวอร A  

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท  02-079-9765 

 โทรสาร   02-079-9755 

เว็บไซต www.dunkindonuts.co.th 

 

 

 

  

http://www.dunkindonuts.co.th/
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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 33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้นท่ี 18 ทาวเวอร A  

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท  02-079-9765 

 โทรสาร   02-079-9755 

เว็บไซต www.aubonpainthailand.com 

 

  

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 33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้นท่ี 18 ทาวเวอร A  

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท  02-079-9765 

 โทรสาร   02-079-9755 

เว็บไซต www.facebook.com/BaskinRobbins Thailand  

 

  

http://www.facebook.com/BaskinRobbins
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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 

 

GHC Café (UK) Co., Limited 

เลขทะเบียนบริษัท 10049145 

ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม 

ทุนจดทะเบียน 200,000 ปอนดสเตอรลิง (ประมาณ 9.09 ลานบาท/1) 

มูลคาหุน หุนละ 1.00 ปอนดสเตอรลิง (ประมาณ 44.45 บาท/1) 

ท่ีตั้งสํานักงาน Sutherland House, 1759 London Road, Leigh On Sea, Essex, 

 United Kingdom, SS9 2RZ 

เว็ปไซด  www.greyhoundcafe.uk 

หมายเหตุ /1 อางอิงกับจากอัตราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560 เทากับ 44.4531 บาทตอปอนดสเตอรลิง 

  

http://www.greyhoundcafe.co.th/
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Mudman International Limited 

เลขทะเบียนบริษัท 152010 

ประเภทธุรกิจ เพ่ือการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

ทุนจดทะเบียน 30,000 USD (Approximate 985,416 Baht/1) 

มูลคาหุน 1 ดอลลารสหรัฐ (USD) (Approximate 32.85 Baht/1) 

ท่ีตั้งสํานักงาน Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander House, 

 35 Cybercity, Ebene, Mauritius 

เว็บไซต - 

Note /1 At the exchange rate of 32.8472 Baht per US Dollar publicized by Bank of Thailand on Friday December 29, 2017 
 

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS 

เลขทะเบียนบริษัท 592066047 

ประเภทธุรกิจ Operating premium gastronomical restaurant under “Le Grand 

Vefour” brand with two Michelin Stars 

ทุนจดทะเบียน 452,768 Euro (Approximate 17.84 mm Baht/1) 

มูลคาหุน 16.00 Euro per share (Approximate 630.30 Baht/1) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 17 rue de Beaujolais in Paris 75001, France 

เว็บไซต www.grand-vefour.com 
Note /1 At the exchange rate of 39.3938 Baht per Euro publicized by Bank of Thailand on Friday December 29, 2017 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

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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ธุรกิจอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560165432 

ประเภทธุรกิจ ผูจัดการกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท (สิบลานบาทถวน) 

มูลคาหุน 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงาน  2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง

กรุงเทพมหานคร  10310 

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

  โทรสาร   02-318-3490-1 

เว็บไซต www.sstrm.co..th 

 

 

 

 

  

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

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรพัย (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 ออฟฟศคอมเพล็กซ 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 2558 
ป 2559 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2560 

รายไดจากธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 276,039 324,678 327,772 

รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2,561,193 2,707,690 2,694,338 

รายไดจากธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 236,254 181,452 136,962 

รายไดรวม 3,187,577 3,337,366 3,325,417 

คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวมดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได) 3,155,204 3,259,589 3,282,166 

กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (72,466) (172,628) (36,870) 

สินทรัพยรวม 5,496,116 5,223,509 6,190,447 

หนี้สินรวม 3,062,523 2,990,861 2,921,217 

สวนของผูถือหุน 2,433,593 2,232,649 3,269,229 

จํานวนหุนปลายงวด (หุน) 376,701,973 414,371,348 455,807,823 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) จากกิจกรรมปกติ* (0.15) (0.31) (0.05) 

มูลคาตามบัญชี (บาทตอหุน)* 4.40 4.11 4.94 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.49 0.39 0.65 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.66 12.03 14.59 

อัตรากําไรสุทธิ (%) (2.36) (5.37) (1.17) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (2.98) (7.73) (1.13) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (1.32) (3.30) (0.60) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  1.26 1.34 0.89 

อัตราการจายเงินปนผล (%) N/A N/A N/A 
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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

ขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครอบคลุมกลุมลูกคามากข้ึน โดยเฉพาะโอกาสในการขยายไปยังตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังชวยใหกลุมบริษัทมีแบรนดเปนของตนเอง เพ่ิมศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต ชวยกระจายความ

เสี่ยงจากธุรกิจเดิมท่ีมีอยู และเพ่ิมธุรกิจใหมไปยังธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 

และในป 2560 บริษัทไดนําบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

เพ่ือให บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) สามารถระดมทุนไดดวยตนเองในตลาดทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ 

ในอนาคตซ่ึงจะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในอนาคต และยังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินใหแก

บริษัทและบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังเปนการลดภาระการพ่ึงพิงแหลงเงินทุนจากบริษัทไดอีกดวย 

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ไดเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 

2560 
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เดือน กันยายน 2560 บริษัทไดขยายชองทางธุรกิจเพ่ิมข้ึนดวยการเขาสูธุรกิจโรงแรม ซ่ึงโรงแรมแหงแรกนี้ เปน
โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ภายใตชื่อ “House of Tin Baron” ตั้งอยูใจกลางเมือง จังหวัดภูเก็ต มีรานอาหารภายใน
โรงแรม ชื่อ “ Old Town” ระยะเวลาดําเนินการกอสราง 1-3 ป เม่ือรานอาหารและโรงแรมเปดใหบริการแลว จะชวย
ทําใหบริษัทมีรายไดและกําไรแข็งแกรงยิ่งข้ึน 

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

และทาเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มีบริษัทยอย 9 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 2560 จํานวน 74 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 2560 จํานวน 293 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 2560 จํานวน 36 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 2560 จํานวน 17 สาขา 

7. Mudman International Limited  

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทไดลงทุนใน 

Mudman International Limited ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนใหมในสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง

เพ่ือลงทุนในหุนของบริษัทอ่ืนในตางประเทศ มีทุนจดทะเบียน 975,525 บาท   

ตอมา เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 Mudman International Limited ไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของ 

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต

เครื่องหมายการคา Le Grand Vefour ในประเทศฝรั่งเศส ทุนจดทะเบียน 17,670,290 บาท มีจํานวนสาขา ณ สิ้นป 

2560 จํานวน 1 สาขา 

ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป 

8. 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 2560 มีสาขาในประเทศไทยจํานวน 13 

สาขา และจําหนายไปยังตัวแทนจําหนายในเอเชีย เชน เกาหลีใต อินโดนีเชีย สิงคโปร 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

9. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

บริหารกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย มีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000,000.- บาท (หุนสามัญ 100,000 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุนในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด รอยละ 100 และไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปนผูจัดการกองทรัสต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

ปจจุบัน บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด บริหารกองทรัสตอยู 1 กอง คือ ทรัสตเพ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“กองทรัสต SSTRT”) 
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การถือหุนของบริษัทใหญในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

                                    

                                                

           

                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                
 

        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 

บจก. เกรฮาวด 

64.27% 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท 

100% 

100% 

Societe Langonnaise 
des Vins et Hotelleries 

SAS 

GHC Café (UK)  

Co., Ltd. 

100% 100% 

บจก. เกรฮาวด คาเฟ 
Mudman 

Internationl Ltd. 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“SSTPF”) จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเม่ือวันท่ี 29 

เมษายน 2554 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด เปนผูจัดการกองทุน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย ปจจุบัน SSTPF มีทุนชําระแลว 675 ลานบาท 

และบริษัทไดซ้ือหนวยลงทุนของ SSTPF เปนจํานวน 22.5 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 225 

ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 33.33 ของหนวยลงทุนท้ังหมด เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 SSTPF ไดลดทุนลง คงเหลือทุน

ชําระแลว 660.83 ลานบาท มูลคาตอหนวย 9.79 บาท คิดเปนมูลคาท่ีบริษัทลงทุน 220.28 ลานบาท 

นอกจากนี้บริษัทยังไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ (“SSTSS”) ซ่ึงจด

ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 

เปนผูจัดการกองทุน มีทุนชําระแลว 820 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป โดยนําเงินท่ีไดจาก

การระดมเงินทุนไปซ้ือและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว บริษัทไดซ้ือ

หนวยลงทุนของ SSTSS เปนจํานวน 12.3 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 123 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 15 ของหนวยลงทุนท้ังหมด ตอมาเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ (“SSTSS”) ไดมีมติใหมีการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTSS เปน ทรัสตเพ่ือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย ( “กองทรัสต SSTRT” ) โดยการแปลงสภาพนี้จะมีการลดทุนจดทะเบียนลง

เหลือ 7.7007 บาทตอหนวย โดยบริษัทยังคงถือหนวยของกองทรัสต SSTRT จํานวน 12.3 ลานหนวย คิดเปนมูลคา 

94.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 ของหนวยลงทุนท้ังหมดเชนเดิม 

ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งใหม โดยมี

วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือบริหารกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย บริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10 

ลานบาท ชําระเต็มมูลคา (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาว 

รอยละ 100 และไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560  

กลุมผูถือหุนรายใหญ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เดิมเปนบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตอมาเม่ือ

วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2548 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนกลุม

ผูรวมลงทุนของนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร และต้ังแตป 2549 กลุมผูถือหุนรายใหญเปนนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร และ

ผูเก่ียวของมีสัดสวนการถือหุนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังสิ้น 
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โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ถือหุน
รอยละ 

ป 2560 ป 2559 ป 2558 

ลานบาท  % ลานบาท %   

บมจ.ทรัพยศรีไทย 
บจก.เอส เอส ที คลังสินคา 

คลังสินคา 
และทาเทียบเรือ 

100 328 10 325 10 276 9 

บมจ.มัดแมน 

บจก.โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) 

บจก.เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 

บจก.โกลเดน สกูป 

บจก.เกรฮาวด คาเฟ 

Mudman Internationl Ltd. 

อาหาร 

และเครื่องดื่ม 
64.27 2,694 81 2,708 81 2,562 80 

บจก.เกรฮาวด เสื้อผาสําเร็จรูป 64.27 137 4 181 5 236 7 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท 
บริหาร

กองทรัสต 
100 0 0 - - - - 

รายไดอ่ืน   166 5 123 4 114 4 

รวมรายได   3,325 100 3,337 100 3,188 100 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกตามประเภทธุรกิจ 

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

ใชแผงเหล็กลวดตาขายก้ันแบงแยกพ้ืนท่ีใหเชาภายในโกดังสินคาแตละหลัง ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดมากข้ึน 

สินคาท่ีผูเชานําเขาเก็บ ไดแก แปงมันสําปะหลัง ขาวสาลี เคมีภัณฑบรรจุกระสอบ ปุยเคมี เมล็ดธัญพืช เนื้อสัตวปน 

อุปกรณเครื่องใชในครัว เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงาน สิ่งพิมพ กระดาษ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑจากกระดาษ มวนผา 

รองเทา เปนตน นอกจากนี้ยังมีผูเชาท่ีนําคลังสินคาและทาเทียบเรือเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรดวย 

บริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา 

บริษัทใหบริการรับบริหารจัดการสต็อกสินคาแบบครบวงจรพรอมรายงานยอดสินคาคงเหลือรายเดือนและรายงาน

ยอดสินคาเพ่ือการออกใบแจงหนี้ บริการออกใบแจงหนี้และเรียกเก็บเงินใหกับลูกคาของผูวาจาง 

บริการอ่ืนๆ 

- บริการใหกูเงินโดยการรับจํานําสินคาท่ีฝากอยูกับบริษัทยอย ซ่ึงประกอบกิจการคลังสินคารับอนุญาต 

- บริการทาสําหรับเทียบเรือเดินทะเล ซ่ึงสามารถเทียบเรือขนาดใหญไดพรอมกัน 2 ลํา รวมท้ังบริเวณท่ีจอด

เรือลําเลียงสินคาจํานวนมาก 

- บริการสินคาผานทาหรือเขตคลังสินคา สําหรับสินคาท่ีมิไดนําเขาเก็บในคลังสินคาของบริษัท แตนําผานไป

ยังสถานท่ีอ่ืน 

- บริการชั่งน้ําหนักโดยใชเครื่องชั่งท่ีทันสมัยและเท่ียงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตัน จํานวน 2 เครื่อง   

- บริการบรรจุและขนถายสินคา โดยจัดหากรรมกร และอุปกรณบรรจุและขนถายสินคาทุกชนิดไวบริการ

อยางพรอมมูลและเพียงพอ 

- 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 กับ

ธนาคารพาณิชย หรือเปนหลักประกันในการกูเงินกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ และรับฝากสินคาท่ีสั่งเขามาจากตางประเทศ เชน 

ปุยเคมี ขาวสาลี สวนผสมอาหารสัตว ฯลฯ รวมท้ังสินคาท่ีทํา Trust Receipt กับธนาคารพาณิชย หรือเปนหลักประกันใน

การกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

ปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด มีพ้ืนท่ีคลังรับอนุญาตจํานวน 10 หลัง รวม

พ้ืนท่ี 14,673 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 74 สาขา (ขอมูล ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานหรือนํากลับ รวมถึงใหบริการสงถึงท่ีบานหรือสํานักงานตางๆ 

และใหบริการรับจัดอาหารสําหรับงานเลี้ยงตามความตองการของลูกคาดวย  

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

Dunkin’ Donuts เปนเครื่องหมายการคาของกาแฟและเบเกอรี่ท่ีไดรับความนิยมจากชาวอเมริกันอยางตอเนื่อง

ยาวนานกวา 60 ป  

บริษัทเปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Dukin’ Donuts” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกลาวถือ

โดยบริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด ปจจุบันมีจํานวนสาขาท่ัวประเทศไทยท้ังสิ้น 293 สาขา (ขอมูล ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560) 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 พ.ศ. 2488 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้น

มีการพัฒนาและขยายตัวอยางตอเนื่องมาถึงปจจุบัน บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Baskin Robbins” ในประเทศ

ไทย โดยสิทธิดังกลาวถือโดยบริษัท โกลเดน สกูป จํากัด ปจจุบันรานไอศกรีม Baskin Robbins มีจํานวนสาขาในประเทศ

ไทยท้ังสิ้น 36 สาขา (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) โดยทําเลรานสวนใหญจะตั้งอยูในบริเวณเขตศูนยการคาและยาน

ธุรกิจตางๆ ใหบริการท้ังการบริการท่ีรานและนํากลับ 

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 

ดําเนินธุรกิจภายใตเครื่องหมายการคา Greyhound Café / Another-Hound Cafe เปนรานอาหารประเภทบริการ
เต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) สไตลแฟชั่นคาเฟเปนรานอาหารท่ีมีเอกลักษณโดยมีการจัดวางรูปแบบเมนูอาหาร
และการตกแตงรานภายใตคอนเซ็ปตท่ีเปนเอกลักษณ โดยรานอาหารในเครือ GHC มีความมุงเนนในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของรสชาติอาหารและบริการภายในราน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ราน Greyhound Café / Another-Hound Cafe มีสาขาท้ังในและตางประเทศรวม
ท้ังหมด 34 สาขาซ่ึงประกอบไปดวยราน Greyhound Café / Another-Hound Cafe ในประเทศ 17 สาขา และราน 
Greyhound Café สาขาในตางประเทศ ไดแก สาธารณะรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮองกง มาเลเซีย สิงคโปร และ
อินโดนีเซีย รวมท้ังหมด 17 สาขา 

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”)  

ดําเนินธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มเต็มรูปแบบระดับพรีเม่ียม ภายใตเครื่องหมายการคา Le Grand Vefour ซ่ึง
เปนรานอาหารท่ีกอตั้งเม่ือป ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) อายุกวา 230 ป โดยปจจุบัน SLVH มีสาขาจํานวน 1 สาขา ตั้งอยู
ยาน The Palais Royal’s Gardens ในกรุงปารีส และไดรับมิชลิน สตาร (Michelin Star) จํานวน 2 ดาว  

ลูกคาเปาหมายของราน Le Grand Vefour เปนคนทํางาน ผูบริหาร นักการเมือง และนักทองเท่ียวท่ีมีรายไดระดับสูง 
ท่ีมีความชื่นชอบในความหรูหรา ศิลปะและประวัติศาสตรสไตลฝรั่งเศสยุคเกา นอกจากนี้ ราน Le Grand Vefour ยัง 
คัดสรรวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพและปริมาณของอาหารใหสะทอนภาพลักษณของลูกคาเปาหมาย รสชาติของอาหาร 
และความคุมคาของราคา เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

ราน Le Grand Vefour เปนรานอาหารท่ีจําหนายอาหารฝรั่งเศสท่ีผสมผสานระหวางความเรียบหรูในยุคเกาและ
ความสดใสของแฟชั่นยุคใหม ซ่ึงสะทอนในรายการอาหารและของหวานท่ีหลากหลาย 

ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด 

ดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปภายใตแบรนด Greyhound และ Playhound มีลูกคาระดับกลางบน วางจําหนายท่ี

สาขาและตามหางสรรพสินคาในประเทศไทย โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีสาขาจําหนายในประเทศไทยท้ังสิ้น 13 สาขา 

และสงออกจําหนายไปยังประเทศในเอเชีย เชน เกาหลีใต อินโดนีเชีย สิงคโปร 
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ธุรกิจอ่ืนๆ 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

ดําเนินธุรกิจบริหารกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในฐานะผูจัดการกองทรัสต ภายใตการกํากับดูแล

ของทรัสตี โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปนผูจัดการกองทรัสต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ปจจุบันเปน

ผูบริหาร ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (SSTRT)  

2. การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

กลุมลูกคาของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือมี 2 ลักษณะ คือ ลูกคาท่ีติดตอกับบริษัทโดยตรง ซ่ึงสวนใหญจะเปน

ลูกคาเชาท่ีเคยใชบริการมานาน เชน ผูสงออก หรือผูนําเขา และผูประกอบการอุตสาหกรรมตางๆ และกลุมลูกคาท่ีบริษัท

เขาไปติดตอกับลูกคาเอง สวนใหญจะเปนลูกคาฝากเอกสาร บริษัทจึงตองมีทีมงานฝายการตลาดเขาถึงลูกคาโดยตรงดวย

ชองทางตางๆ เชน การแจกเอกสาร (Brochure) หรือออกบูธ (Booth) ตามสถานท่ีตางๆ  

ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนลูกคาฝากเอกสารบรรจุกลอง/แฟม และลูกคาที่ เปนผูนําเขาสินคาประเภท ปุยเคมี  

ไมแปรรูป สินคาแชแข็ง ถ่ัวเหลือง และขาวสาลี ลูกคาท่ีเปนผูสงออกสินคาประเภทแปง และน้ํามันปาลม เปนตน และลูกคา

ท่ีเปนผูผลิตสินคาท่ีใชสําหรับจัดเก็บวัตถุดิบ มีสินคาประเภทผา กระดาษ และเคมีภัณฑ เปนตน  

กลยุทธในการแขงขัน 

1. เนนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกตอง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

2. มีทําเลท่ีตั้งของคลังสินคาและทาเทียบเรือท่ีสะดวกในการเขาถึงท้ังทางน้ําและทางบก 

3. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสินคาท่ีเก็บรักษา รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานท่ีเก่ียวของ ไมวา

จะเปนพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของลูกคา  

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจดานการใหบริการคลังสินคาและทาเทียบเรือของบริษัทจัดไดวามีการแขงขันไมมาก
นักและมีคูแขงขันรายสําคัญๆ เดิมเพียงไมก่ีราย ไดแก บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในหมวด
ขนสงและโลจิสติกส ปจจุบันนี้เริ่มมีผูประกอบการสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  

สําหรับการใหบริการดานรับฝากเอกสารนั้น แมจะมีคูแขงในตลาดการคาไมมากราย แตกลับมีการแขงขันท่ีสูงบริษัท
จึงตองเรงพัฒนาการใหบริการและทีมงานท้ังฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธพบปะลูกคาอยางใกลชิดท้ังกอนและหลังการ
ขาย เพ่ือสอบถามความตองการและความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

อนึ่งบริษัทสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาดวยจุดเดน 3 ประการ คือ 

1. บริษัทมีชื่อเสียงดี เปดบริการมากวา 41 ป เปนท่ีรูจักและเชื่อถือของผูใชบริการ และสถาบันการเงิน 
2. มีกรรมสิทธิ์ในคลังสินคาท่ีไดมาตรฐาน มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีทําเลท่ีต้ังดี การคมนาคม

สะดวก ติดแมน้ําเจาพระยา ติดถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  
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3. บริการดี 
3.1 พนักงานมีคุณภาพทําใหการตรวจรับ-จายสินคาถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว 
3.2 อุปกรณบรรจุและขนถายมีประสิทธิภาพสูง พนักงานมีความชํานาญทําใหการขนถายสินคารวดเร็ว

และไมเกิดความเสียหาย 
3.3 มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการใหบริการดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี  

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 สามารถใหเชาคลังและรับฝากสินคาโดยออกใบรับของคลังสินคาและ 

ใบประทวนสินคาใหแกผูฝาก ซ่ึงผูฝากสามารถนําไปทํานิติกรรมเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาและ

จํานําสินคาก็ได 

ในรอบกวา 10 ปท่ีผานมา ความตองการใชพ้ืนท่ีคลังสินคามีเพ่ิมข้ึนโดยตลอด กลาวคือ เพ่ิมข้ึนตามความ

เจริญเติบโตทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโนมท่ีคลังสินคาท่ีมีมาตรฐานดีและมีทาเทียบเรือเดินทะเลขนาด

ใหญติดแมน้ําเจาพระยาจะทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีคลังสินคารุนเกาจํานวนไมนอยไดเปลี่ยนไปดําเนิน

ธุรกิจทางดานอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนมากกวา ไดแก โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสํานักงาน เปนตน 

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลังสินคาท่ีมีมาตรฐานดียังคงมีแนวโนมท่ีจะเติบโตตอไปไดดี คือ ตองเติบโตควบคู

ไปพรอมกับผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ปริมาณสินคานําเขาและสงออกของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหความตองการใช

พ้ืนท่ีคลังสินคาเพ่ิมข้ึนเชนกัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีคลังสินคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีอยูติดริมฝงแมน้ําเจาพระยามี

แนวโนมท่ีจะลดนอยลงไป ในขณะท่ีโอกาสท่ีคลังสินคาใหมๆ ท่ีมีทาเทียบเรือจะเกิดก็เปนไปไดยากมาก เพราะมีขอจํากัด

ทางดานสถานท่ี ราคาท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง ดังนั้นคลังสินคาใหมจึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

ในตางจังหวัดมากกวา เชน พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เปนตน และเปนคลังสินคาท่ีไมมีทาเทียบ

เรือ (Inland Warehouse) 
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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 

การใหบริการของราน โอ ปอง แปง มีท้ังการใหบริการท่ีรานและนํากลับ พรอมท้ังบริการจัดสงถึงท่ีบานหรือ

สํานักงาน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเลี้ยงตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

ทําเลท่ีตั้งของรานสวนใหญอยูในยานธุรกิจชื่อดัง ศูนยการคาท่ีมีชื่อเสียง โรงพยาบาล หรือในบริเวณท่ีมีสถานท่ี

แวดลอมไปดวยกลุมเปาหมายท่ีเปนคนทํางาน นักธุรกิจรุนใหม นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีรสนิยมทันสมัยเลือกสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุด

ใหตนเอง 

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

จําหนายผานระบบขายปลกี ซ่ึงกระจายอยูตามศูนยการคาขนาดใหญ ยานธุรกิจตางๆ โดยมุงเนนไปท่ีกลุมลูกคาระดับกลาง

ข้ึนไป ในแตปจะมีการจัดทําแผนการตลาดท่ีแตกตางกัน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับ

สถานการณในดานการประชาสัมพันธ การสื่อสารกับกลุมลูกคา ท่ีผานมามีการจัดทํา Fanpage บนสื่ออินเตอรเน็ตสื่อ

ประชาสัมพันธหนาราน เชน โปสเตอร สแตนดี้ และคูปองสวนลดติดกับ Postcard เปนตน ซ่ึงในอนาคตจะเนนการสื่อสาร

กับกลุมลูกคามากข้ึน เพ่ือเปนการสรางกลุมลูกคาใหมโดยการใชสื่อวิทยุและโทรทัศนซ่ึงเปนกลยุทธท่ีตองอาศัยความพรอม

และความเหมาะสมในอนาคต 

ราน เกรฮาวด คาเฟ 

ร านอาหารภาย ใต แบรนด  “Greyhound Café” , “Another Hound Café” , “Sweet Hound”  และ 

“Ground-hey” มีกลุมลูกคาระดับกลางบน ซ่ึงทําเลรานอาหารจะอยูในบริเวณท่ีสามารถรองรับลูกคาในระดับดังกลาวได

สะดวก เชน หางสรรพสินคาขนาดใหญ โดยแบรนดในกลุมเกรฮาวด เนนเรื่องบรรยากาศและบริการท่ีดี และรสชาติของ

อาหารท่ีอรอยมุงเนนการพัฒนาสิ่งใหมๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันกับแบรนด

ใหมๆ ในธุรกิจอาหารท้ังในและตางประเทศท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะเขามาในอนาคต 
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ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป 

เสื้อผาสําเร็จรูปภายใตแบรนด “Greyhound” และ “Playhound” มีจําหนายตามสาขาและหางสรรพสินคา 

และสงจําหนายไปยังตัวแทนจําหนายในประเทศในเอเชีย เชน อินโดนีเซีย เกาหลีใต ฮองกง โดยมีกลุมลูกคาระดับกลางบน 

เนนการทํางานของหนารานและทีมภายใน ในการทําความเขาใจกลุมเปาหมายใหมากข้ึน วิเคราะหและปรับสินคาใหตรงใจ

ลูกคา มีการเพ่ิมไลนสินคาท่ียอมเยา เขาถึงงาย และแคมเปญ รวมถึงการสื่อสารท่ีเขาถึงกลุมคนรุนใหมตามสื่อออนไลน

ตางๆ  

แบรนดตางๆ ในกลุมเกรฮาวด เนนทําความเขาใจกลุมเปาหมายของลูกคาในแตละแบรนด สรางสินคาใหตรงกับ

แตละกลุมเปาหมาย  

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม  

ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูงและมีแนวโนมท่ีดี สงผลใหมี

ผูประกอบการรายใหมๆ เขาสูตลาดตลอดเวลา การแขงขันในธุรกิจนี้จึงสูงข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได คูแขงขันแตละรายตางมี

ผลิตภัณฑใหมๆ พรอมการสงเสริมการขายตางๆ ออกมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทเชื่อม่ันในคุณภาพและตราสินคา

ท่ีแข็งแกรงรวมถึงกลยุทธทางการตลาดของตราสินคาทุกแบรนดของบริษัทวาจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

บริหารกองทรัสต ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

การดําเนินธุรกิจเปนผูบริหารกองทรัสต ในฐานะผูจัดการกองทรัสต เปนธุรกิจท่ีมีตลาดคอนขางเฉพาะการแขงขันไม

มาก เนื่องจากมีกฎระเบียบของทางราชการมากํากับคอนขางมาก และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอน

จึงจะดําเนินธุรกิจได อยางไรก็ตาม ธุรกิจนี้เปนธุรกิจท่ีมีรายไดดีสมํ่าเสมอ และความเสี่ยงตํ่า เนื่องจากทรัพยสินท่ีบริหารมี

มูลคาสูง 

3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  
ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีคลังสินคาใหบริการอยู 3 แหงดวยกัน คือ 

1. คลังสินคา 1 และทาเทียบเรือ ตั้งอยูเลขที่ 71,71/1-9 หมู 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-4280-9 โทรสาร 02-463-4287, 02-818-7847 ประกอบดวย

คลังสินคาจํานวน 28 หลัง บรรจุสินคาไดประมาณ 210,000 เมตริกตัน ทาเทียบเรือ 2 ทา ท่ีพักสินคาความจุสินคาประมาณ 

12,000 เมตริกตัน ที่จอดรถบรรทุกสินคาประมาณ 150 คัน และสํานักงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. คลังสินคา 2 และคลังเอกสาร ตั้งอยูเลขที่ 115,115/10 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190-1 ประกอบดวยคลัง
เก็บสินคาจํานวน 4 หลังความจุสินคาประมาณ 35,325 เมตริกตัน คลังเอกสาร 10 หลัง รวมพื้นท่ี 17,463 ตารางเมตร 
หองควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พื้นที่ 96 ตารางเมตร ท่ีจอดรถบรรทุกสินคาจํานวนประมาณ 100 คัน และสํานักงานท่ี
เกี่ยวของ 
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3. คลัง 3 (คลังเอกสาร) ตั้งอยูเลขที่ 115/7-9 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระ

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

คลังเก็บเอกสาร 7 หลัง รวมพื้นที่ 12,709 ตารางเมตร คลังเก็บเอกสารหองม่ันคง (Strong Room) จํานวน 1 หลังพรอม

ระบบคลังสินคาอัตโนมัติ พื้นที่ 1,445 ตารางเมตร ชั้นเก็บเอกสารพรอมระบบปองกันอัคคีภัยและปองกันผูบุกรุกดวยแสงอิน

ฟาเรดและกลองวงจรปด หองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร พื้นที่รวม 156 ตารางเมตร พรอมสํานักงานที่เกี่ยวของ  

หมายเหตุ บริษัทมีพ้ืนท่ีดินเปลา 17 ไร อยูติดคลัง 2 และคลัง 3 พรอมท่ีจะขยายคลัง 4 เม่ือความตองการของ

ตลาดมีเพ่ิมข้ึน และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออํานวยเหมาะสมตอการขยายธุรกิจ 

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 และมีครัวผลติในสวนขนมอบ 2 แหง ตั้งอยูท่ีพระราม 3 และพัทยา นอกจากนี้ยังมีการผลิตอาหารในครัว

ของรานในบางสาขา เพ่ือจัดสงกระจายไปยังสาขาใกลเคียง วัตถุดิบหลัก คือ แปงสําหรับทําขนม ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน

เดียวกับรานโอ ปอง แปง ท่ัวโลก 

ไอศกรีม บาสกิ้น รอบบ้ินส นําเขาไอศกรีมโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ไมมีกระบวนการผลิตในประเทศไทย ซ่ึงเปน

มาตรฐานเดียวกับไอศกรีม บาสก้ิน รอบบิ้นส ท่ัวโลก  

รานอาหารในกลุมเกรฮาวด ใชวัตถุดิบในประเทศ 

ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป 

ธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นภายใตแบรนดในกลุมเกรฮาวด ใชวัตถุดิบในประเทศ 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

ธุรกิจบริหารกองทรัสต เปนผูจัดการทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย ( SSTRT  ) 
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เหตุการณสําคัญในป 2560 
 

เมษายน 

2560 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ไดมีการพิจารณาอนุมัติเรื่องท่ีสําคัญดังน้ี 

1. อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 640,393,352.- บาท เปน 414,371,348.- บาท โดยตัดหุนสามญั

จดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 822 หุน และตัดหุน

สามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได

จัดสรรเสนอขายในป 2559 ท่ีผานมาท้ังจํานวน 226,021,182 หุน รวมเปนจํานวน 226,022,004  หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1.- บาท รวม 226,022,004.- บาท 

2. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 414,371,348.- บาท เปน 704,431,290.- บาท โดยการออก

หุนสามัญใหมจํานวน 290,059,942 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามญัจํานวน 

41,437,135 หุน และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 248,622,807 

หุน 

 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (“MM”) ไดเสนอขายและจัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกประชาชนท่ัวไปเปน 

ครั้งแรก (IPO) จํานวน 210,980,750 หุน และไดนําหุนสามัญของ MM เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560  

ภายหลังการเพ่ิมทุน MM มีจํานวนหุนสามัญ 1,054,903,750 หุน มูลคาท่ีตราไว 1.00 บาท รวมเปน 1,054,903,750 

บาท (หุนสามัญกอนเสนอขายแกประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก มีจํานวน 843,923,000 หุน มูลคาท่ีตราไว 1.00 บาท) ท้ังน้ี 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ยังคงเปนผูถือหุนใหญโดยถือหุนรอยละ 64.27 

พฤษภาคม 

2560 

เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวจากการจัดสรรหุนปนผลจาํนวน 41,436,475 

หุน (คงเหลือท่ีไมไดจัดสรร 660 หุน) จึงทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว ดังน้ี 

- ทุนจดทะเบียน   704,431,290.- บาท 

- ทุนชําระแลว     455,807,823.- บาท 

กันยายน 

2560 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ

รายการเก่ียวโยง ไดแก 

1. อนุมัติการเขาทําสัญญาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางระยะยาว โฉนดท่ีดินเลขท่ี 1475 เลขท่ีดิน 278 หนาสํารวจ 

279 ตั้งอยูท่ี ถนนสตูล ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เน้ือท่ี 8 ไร 1 งาน 31 ตารางวา 

พรอมอาคารบานเดี่ยว 2 ช้ัน จํานวน 1 หลัง เปนระยะเวลา 30 ป คิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้นรวม 132.72 ลาน

บาท กับนายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร ซึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ และผูถือหุนใหญของบริษัท 

2. อนุมัติการลงทุนเพ่ือปรับปรุงอาคารเดิม และกอสรางอาคารเพ่ิม เพ่ือดําเนินกิจการโรงแรม 4 - 5 ดาว ขนาด 

62 หองพัก ภายใตช่ือโรงแรม House of Tin Baron โดยมีคากอสรางและพัฒนาโครงการรวมท้ังสิ้นไมเกิน 

280 ลานบาท (แบงเปน เงินลงทุนในโรงแรมประมาณ 250 ลานบาท และรานอาหารประมาณ 30 ลานบาท) 
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กันยายน 

2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 ไดมีมติ

จัดตั้งบริษัทยอยใหมจํานวน 1 บริษัท ช่ือ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด จัดตั้งข้ึนเพ่ือบริหารกองทรัสตเพ่ือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีจะจัดตั้งข้ึนในอนาคต มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท (ชําระเต็มมูลคา) โดยมีโครงสรางการถือหุน ดังน้ี 

              รายช่ือผูถือหุน                        จํานวนหุน       รอยละ 
1. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)         99,997        99.997 
2. นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร                                1          0.001 
3. นายปลัญชัย ประดับพงศ                              1          0.001 
4. นางสุรางค จันทรสถาพร                               1          0.001 

                        รวม                       100,000      100.000 

ตุลาคม 

2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 

2560 ไดมีมติอนุมัติใหตออายุการเชาของสัญญาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (โครงการทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ) ลง

วันท่ี 7 สิงหาคม 2557 และสัญญางานระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ท่ีไดเขาทํากับกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ (กองทุนรวม SSTSS) (รวมเรียกวา “สัญญาเชา”) ซึ่งจะครบกําหนด

ระยะเวลาการเชา ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2567 โดยขอขยายระยะเวลาการเชาภายใตสัญญาเชาออกไปใหสิ้นสุดในวันท่ี 31 

มกราคม 2571 ในกรณีท่ีกองทุนรวม SSTSS สามารถแปลงสภาพเปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรี

ไทย (กองทรัสต SSTRT) โดยท่ีขอความ ขอสัญญา และ/หรือ เง่ือนไขอ่ืนใหคงเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเชาทุก

ประการ  

ท้ังน้ี เพ่ือเปนการจูงใจใหผูถือหนวยสนับสนุนการแปลงสภาพเปนกองทรัสต SSTRT คณะกรรมการจึงไดอนุมัติให

สิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทรัสต SSTRT ดวย 

ธันวาคม  

2560 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยใหเปนผูจัดการกองทรัสตตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสต 

(REIT Manager) 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทยไดจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

พ.ศ. 2550 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด เปนทรัสตีของกองทรัสต 

และ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด เปนผูจัดการกองทรัสต 
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ปจจัยความเสี่ยง 
ในการดําเนินธุรกิจยอมตองพบกับปจจัยความเสี่ยงตางๆ ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินการ

ของธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการควบคูกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในตามแนวการปฏิบัติท่ีดี เพ่ือใหสามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงตางๆ ไดอยางแข็งแกรง ปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดข้ึนกับบริษัทมีดังตอไปนี้ 

1. บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ >50% 

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร และกลุมผูท่ีเก่ียวของไดถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังสิ้น จึงอาจสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนท่ีตองใช

เสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนในเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ี

ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเรื่องท่ีผูถือหุนใหญ

เสนอได 

2. สภาวะการแขงขันสูง 

ปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันสูงข้ึนมาก มีผูขายและผูใหบริการรายใหมเกิดข้ึนตลอดเวลา สวนผูขายและผูใหบริการราย

เดิมก็มีการปรับกลยุทธรวมถึงพัฒนาสินคาและบริการกันมากข้ึน บริษัทไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสภาวะการ

แขงขันสูง ดวยการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ มีการอบรมผูบริหารและบุคลากรเพ่ือให

สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานใหควบคูไปกับการพัฒนาดานตางๆ เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาและผู ท่ี

เก่ียวของ 

3.  ความเส่ียงในการตอสัญญาแฟรนไชสและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอตกลงของสัญญาแฟรนไชส 

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

ภายใตแบรนดท่ีไดรับแฟรนไชสจากตางประเทศ ภายใตขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาแฟรนไชส ดังนั้นจึงอาจเกิดความ

เสี่ยงในเรื่องการไมไดรับการตออายุสัญญาแฟรนไชส หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเง่ือนไขตางๆ ของสัญญา แต

เนื่องจากแบรนดท่ีไดรับสัญญาแฟรนไชสดังกลาว เปนแบรนดท่ีบริษัทไดทําการตลาดมาอยางตอเนื่องยาวนาน มียอดขายท่ี

ดีและตลาดมีโอกาสเติบโตมากข้ึนตามลําดับ ความเสี่ยงในขอนี้จึงอยูในระดับต่ํา  

นอกจากนี้บริษัทไดทําการเพ่ิมแบรนดท่ีเปนของตนเองดวยการลงทุนในแบรนดเกรฮาวด ท้ังธุรกิจรานอาหาร และ

ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป ซ่ึงเปนการชวยลดความเสี่ยงในขอนี้ไดอีกทางหนึ่ง  

4. ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงเกิดจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน แตเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย

ดังกลาวเปนอัตราท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง

ดังกลาวจึงอยูในระดับต่ํา  
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5. ความเส่ียงดานการเก็บหนี้จากลูกหนี้การคา 

ในกลุมธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือท่ีมีการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา ทางบริษัทไดกําหนดนโยบาย

รวมถึงการดําเนินการติดตามและควบคุมสินเชื่อไวอยางเหมาะสม นอกจากนี้กลุมลูกคาของบริษัทยังมีความหลากหลาย 

ดังนั้นความเสี่ยงจากการท่ีไมสามารถเก็บหนี้ไดจึงมีต่ํา 

สวนของกลุมธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป ซ่ึงเปนกลุมท่ีทํารายไดหลักใหกับบริษัทนั้น 

โอกาสเกิดความเสี่ยงดานนี้มีเพียงเล็กนอย เนื่องจากรายไดดังกลาวเทียบไดกับเงินสด 

6. ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูระยะยาว 

บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ตามท่ีระบุในสัญญาการจําหนายหุนกูและ

สัญญาเงินกูตามลําดับ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ และ

ขอจํากัดในการจําหนาย จาย โอน หรือกอภาระผูกพันในท่ีดิน สิ่งปลูกสราง อุปกรณและเงินลงทุนบางสวนใหเปนไปตาม

สัญญา เปนตน ซ่ึงทําใหการทําธุรกรรมตางๆ ตองระมัดระวังหรือมีขอจํากัด 

7. ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคสวน ปญหาในการแยงแรงงานจึงเกิดข้ึน ซ่ึงบริษัทไดให

ความสําคัญกับความเสี่ยงนี้โดยไดจัดสวัสดิการท่ีดี ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม พัฒนาความรูในดานตางๆ ใหกับพนักงานอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการทํางาน เพ่ือใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

มีความพึงพอใจในการทํางานกับบริษัทในระยะยาว 
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ผูถือหุนและโครงสรางเงินทุน 
 

1. หลกัทรัพยของบริษัท 

หุนสามัญ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 704,431,290.00 บาท  

(เจ็ดรอยสี่ลานสี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันสองรอยเกาสิบบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญ 704,431,290 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  
1 บาท โดยเปนทุนท่ีออกและชําระแลว 455,807,823.00 บาท (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบสามบาท
ถวน) 

หุนกู  

บริษัทไดออกหุนกู ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 ประเภทหุนกูไมดอยสิทธิ และไมมีหลักประกัน 
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  

บริษัทไดออกหุนกู ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2560 ประเภทหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และ
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 600,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 600,000,000 บาท 
(หกรอยลานบาท) โดยชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุนกู อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.00 ตอป ครบกําหนดไถถอน
วันท่ี 21 กันยายน 2563 

2. โครงสรางผูถือหุน 

ผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุดประจําป 2560) มูลคาหุนละ  

1 บาท จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 455,807,823 หุน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล จํานวนหุน 
% ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 89,491,562 19.63 

2. นายศุภชัย  สุขะนนิทร 47,928,147 10.51 

3. นางอินทิรา  สุขะนินทร 47,289,982 10.37 

4. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 25,508,267 5.60 

5. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 24,988,393 5.48 

6. นายทวีฉัตร  จุฬางกรู 24,300,000 5.33 

7. นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร 22,183,332 4.87 

8. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร 16,644,546 3.65 

9. นางกมลี  ปจฉิมสวัสดิ์ 14,031,410 3.08 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล จํานวนหุน 
% ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

10. นางสาวกมลฤดี  ปจฉิมสวัสดิ์ 13,143,572 2.88 

11. นางมนทนัฐ  แตมศิริชัย 11,449,625 2.51 

12. นายสมพงษ  ชลคดีดํารงกุล 7,096,300 1.56 

13. นายพรประสงค  แตมศิริชัย 6,337,607 1.39 

14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 4,370,728 0.96 

15. ด.ช.ศุภฤทธิ์  สุขะนินทร 3,929,976 0.86 

16. ด.ช.ศุภเดช  สุขะนินทร 3,929,976 0.86 

ยอดรวม 362,623,423 79.54 

3. นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแตละ

งวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผล

ดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ท้ังนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด 

แผนการลงทุนในโครงการตางๆ 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 

ผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ 
ผูจัดการ 

ฝายบัญชีและการเงิน 

ผูจัดการ 

ฝายคลังเอกสาร 

ผูจัดการ 

ฝายคลังสินคาและ 

ทาเทียบเรือ 

รองกรรมการผูจัดการ 
สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสินคา 

และทาเทียบเรือ 

ผูจัดการ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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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 77 

** กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวย นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร นางอินทิรา สุขะนินทร นางสาว

ดวงดาว ชินธรรมมิตร และ นายปลัญชัย ประดับพงศ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา

สําคัญของบริษัท  

***เลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีใหขอมูลและคําแนะนํา ขอกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการจะตองทราบ 

และปฏิบัติ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏในหนา 80  
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องคประกอบและการแตงตัง้ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนหนึ่งตามท่ีผูถือหุนเสนอเพ่ือให

เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือรวมแลวตองไมนอยกวา 5 คน 

และไมควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหารไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง และมีกรรมการท่ีมีความเปนอิสระอยางแทจริงปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ

ความสัมพันธอ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

การเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังมีการแกไขเพ่ิมเติม) ตามหลักเกณฑและ

วิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคน หรือคราว

ละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอ่ืนใดก็ไดตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง  

ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตามขอ 1 ท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุม

เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

4. กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการท่ีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง

อาจไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงและอาจไดรับการแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมอีกได หากผูถือหุน

พิจารณาแลวเห็นชอบดวย 

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. ติดตามและกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกิจการและ

ความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน 

7. จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีระบบการ

ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 

ครอบคลุมทุกดานท้ังดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ

ท่ีเก่ียวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันรักษาและ

ดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัทอยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร 

มีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระ รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และทําหนาท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว 

8. จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวิสัยทัศน 

เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิด

และระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

รวมท้ังกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงในระดับจัดการ มีหนาท่ีนําเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการบริหารเปนประจํา 

9. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความนาเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมี

กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหาร

จัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล  

10. ดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนรวมท้ังการใชทรัพยสินของบริษัทในทางมิชอบ

และการกระทําท่ีไมถูกตองในรายการระหวางบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางรอบคอบ โดยผูมีสวนไดเสียตองไมมี

สวนรวมในการตัดสินใจ 

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 กรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศและหลักเกณฑ

ท่ีบริษัทกําหนดอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี/การเงิน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราว

ละ 3 ป กรรมการตรวจสอบท่ีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงอีกได หาก

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้ 

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 เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท 
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงผลประโยชน  

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต

ละทาน  

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎ

บัตร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานตอคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงไดแก รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหกรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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 เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการปองกันกับความเสี่ยงท่ีระบุ

ไว พรอมติดตามและประเมินผลตอไปอยางตอเนื่อง 

7. อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนคาใชจายไมเกินมูลคา 10.00 ลานบาท 

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนสินทรัพยไมเกินมูลคา 50.00 ลานบาท 

- อนุมัติการรับจํานําสินคาตอรายไมเกินมูลคา 100.00 ลานบาท  

8. มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน เจาหนาท่ีระดับบริหารท่ีต่ํากวาตําแหนงกรรมการผูจัดการ 

9. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

  



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย  Page | 49  

 

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร 

2. มติของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขางมากของกรรมการท่ีมาประชุมครบองคประชุม ท้ังนี้กรรมการท่ี

มีสวนไดเสียในเรื่องใดจะตองไมเขารวมในการพิจารณาหรือลงมติเก่ียวกับเรื่องนั้น 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึง
เปนองคประชุม 

ในป 2560 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานของฝายจัดการของบริษัทรวม 12 

ครั้ง โดยไดรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติแลว 

นอกจากการประชุมอยางเปนทางการดังกลาวขางตนแลวนั้น คณะกรรมการบริหารไดมีการนัดหมายประชุมพิเศษ

นอกรอบเพ่ือปรึกษาหารือในการบริหารงานในดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกเดือน และไดเขารวมประชุมหารือ

พรอมใหคําแนะนําในการทํางานกับเจาหนาท่ีฝายบริหารของบริษัทยอยเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตาม

การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

คณะทํางานบริหารความเส่ียง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวย กรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย รองผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการ

ฝายเพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหวางความเสี่ยงของแตละฝาย 

เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกรและใหสอดคลองกับนโยบายและ

เปาประสงคของบริษัท พรอมติดตามรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุก 6 เดือน และใหจัดทําคูมือการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีมีองคประกอบครบถวน สามารถเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับไดรับทราบและนําไปเปน

แนวทางปฏิบัติได 

องคประกอบหลักของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีคือ 

1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการดําเนินการ รวมถึง

การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

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 

คณะกรรมการบริหารจึงกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคกร ดังนี้ 

1. ใหมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร โดยใหมีความสอดคลองและรวมอยูในแผนกลยุทธและ

กระบวนการดําเนินงานขององคกร ท้ังนี้รวมถึงกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนข้ันตอนหนึ่งในการจัดทํา

แผนธุรกิจ การกําหนดงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และการบริหารโครงการ สามารถบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

2. การบริหารความเสี่ยงตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงท้ังท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน รวมท้ังความ

เสี่ยงท่ีเปนความเสียหาย ความไมแนนอน และการเสียโอกาส 

3. ใหมีกระบวนการบงชี้ วิเคราะห จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และปฏิบัติท่ัว

ท้ังองคกร เพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

4. สงเสริมและพัฒนาใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน ตามหลักของการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

5. ใหมีกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือกระตุนใหทุกคนตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 
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กรรมการผูจัดการและผูบริหาร 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 
1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

2 Mr. Bjorn P. Karlsson* 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังสินคา
และทาเทียบเรือ 

3. Mr. Rodney Charles Kimber 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร,
คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

4. นายกษิดิศ  ทวีสิน ผูจัดการฝายคลังเอกสาร 

5. นายปญญา  ซุนทรัพย ผูจัดการฝายคลังสินคา และทาเทียบเรือ 

6. นางพัชรี  บุนนาค ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 

7. นางสาวมนัสวี  ปกรณชัยกุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

* Mr. Bjorn P. Karlsson ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ สิ้นสุดสัญญาจางมีผล

ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 และไดให Mr. Rodney Charles Kimber รับผิดชอบดูแลงานธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือดวย 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ มีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจปกติของบริษัท และดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติ
คณะกรรมการบริหาร รวมท้ังมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

1. รับผิดชอบในการบริหารงานท้ังปวงของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
2. อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

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

3. สรางวิสัยทัศนและกําหนดพันธกิจ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองคกรในระยะยาว 
4. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหครบวงจร เพ่ือใหไดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร

ในอัตราท่ีเหมาะสม  
5. ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา โดยการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง 

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

วิชาชีพ 
8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ กระบวนการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยอาศัย

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ 
9. อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร  
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ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของรองกรรมการผูจัดการ 

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

2. พัฒนาและจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารและมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามแผนงานและงบประมาณ
ท่ีไดนําเสนอไว 

3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ท้ังนี้ตองไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทสําหรับการลงทุนหรือเขาทําธุรกิจใหม ซ่ึงอยูนอกเหนือจากแผนธุรกิจประจําปท่ีไดรับการ
อนุมัติโครงการและงบประมาณแลว 

4. ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานใหมีรายไดและตนทุนคาใชจายใหเปนไปตามกลยุทธและแผนการตลาดท่ี
กําหนดไว 

5. พัฒนาผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการใหม ตอบสนองตอความตองการของตลาดเพ่ือความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

6. สรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาท้ังปจจุบันและใหมรวมกับฝายขายของบริษัท 

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

8. วิเคราะห ประเมินผลงาน และรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ และมีอํานาจใน
การใหดําเนินการแกไขเพ่ือใหเปนไปตามงบประมาณและเปาหมายท่ีกําหนด 

9. กําหนดแผนอัตรากําลังคน พิจารณาการจาง การใหสิ้นสุดการจาง การเลิกจาง กําหนดผลประโยชน
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงาน โดยนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขออนุมัติแนวนโยบายและ
กรอบงบประมาณ 

10. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพ่ือขออนุมัติเก่ียวกับการกําหนดโครงสรางองคกร ปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารงาน อันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญและสงผลใหมีการโยกยายหรือจัดสรรกําลังคน
ใหม 

11. ดูแลพนักงานใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสรางแรงจูงใจในการทํางาน

อยางเหมาะสม 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการมีหนาท่ีสรรหา และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําชื่อเสนอตอ
ท่ีประชุมผูถือหุนหรือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ตองเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังนี้กรรมการสรรหาฯ ซ่ึงพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยมีหนาท่ีดังนี้  

1. พิจาณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา รวมท้ังคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือ
หุน หรือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

3. พิจารณากําหนดแนวทางและหัวขอในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการเปนประจําทุกป โดยคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

4. เสนอนโยบายการจายคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
และกรรมการผูจัดการ พรอมท้ังพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุด
ยอยและกรรมการผูจัดการใหเหมาะสม และสอดคลองกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท 
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ 
สําหรับคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัทจะตองนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติตอไป 

5. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

  

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล ประธานกรรมการสรรหาฯ 

2. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ กรรมการสรรหาฯ 

3. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร กรรมการสรรหาฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2542 รวม 19 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ 
รวมเอกชน รุนท่ี 6/2536 

- Senior Executive Program รุนท่ี 1 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 ประสบการณการทํางาน 

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 – ปจจบัุน 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮไฟ โอเรียนทไทย 

ป 2556 – ปจจุบัน 
- ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน* 

 การดํารงตําแหนงกรรมการปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 

1. ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน* 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 3 บริษัท  

1. ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและ
บริหารธุรการ สยาม 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทเวศประกันภยั 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮไฟ โอเรียนทไทย  

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (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 2560  

: 231,148 รอยละ 0.05 % 

 

 

 

 

 

 

 

(* บริษัทยอยของบริษัท) 

นายสมโภชน  อินทรานุกลุ 

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ 

อายุ 79 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2553 รวม 8 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 

 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2534 – ปจจุบัน 
- โฆษกกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 
ป 2541 – ปจจุบัน 

- กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

ป 2548 – 2560 
- ท่ีปรึกษา บจ. กรังคปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล 

ป 2549 – ปจจุบัน 
- กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 
ป 2552 – ปจจุบัน 

- กรรมการ Trade Environment สภาผูสงสินคาทาง
เรือแหงประเทศไทย 

ป 2553 – ปจจุบัน 
- กรรมการสายงานสงเสริมการคาและการลงทุน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ป 2555 – ปจจุบัน 

- รองประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  
- ไมม ี-  

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  

- ไมมี - 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

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

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560   

: 224,089  รอยละ 0.05 % 

 

 

  

นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

อายุ 77 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- พาณิชยศาสตรการบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

- Senior Executive Program รุนท่ี 12/2541 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2548 – 2553 

- กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ 

ป 2549 – 2552 

- ผูจัดการใหญ บจ. นํ้ามันไออารพีซ ี 
- 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 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

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

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560  

: 175,717 รอยละ 0.04 % 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางจิตรา  ถาวระ 

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

อายุ 77 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2557 รวม 4 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 

 

 

 ประสบการณการทํางาน 

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 
ป 2555 - 2559 

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

ปจจุบัน 

- ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศ 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  
- ไมม ี- 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

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

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560  

: 141,061 รอยละ 0.03 % 

 

.

  

นายทศพร  ซิมตระการ 

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

อายุ 66 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาตร 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ การตลาด การเงิน  
และธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประสบการณการทํางาน 

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 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. ทินบารอน 

ปจจุบัน 
- ประธานกรรมการ บจ. เอสเอสที รีท  

แมเนจเมนท* 
- กรรมการ Mudman International Ltd.* 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 
1. ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มดัแมน* 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 10 บริษัท 

1. กรรมการบริหาร บจ. รวมศภุกิจ   
2. กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินคา*  
3. ประธานกรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ  

(ประเทศไทย)* 
4. ประธานกรรมการ บจ. โกลเดน โดนัท 

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

แมเนจเมนท* 
10. กรรมการ Mudman International Ltd.* 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 50/2006 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560  

: 89,504,533 รอยละ 19.64 % 

 
(* บริษัทยอยของบริษัท) 

นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท / 
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ 

อายุ 42 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ประสบการณการทํางาน 

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*  

ปจจุบัน 

- รองประธานกรรมการ บจ.  เอสเอสที รีท  
แมเนจเมนท* 

- กรรมการ Mudman International Ltd.* 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 
1. กรรมการ บมจ. มัดแมน* 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 6 บริษัท 

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

รีท แมเนจเมนท* 
6. กรรมการ Mudman International Ltd.* 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุนท่ี 49/2005 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560  

: 57,783  รอยละ 0.01 % 

 

  

(* บริษัทยอยของบริษัท) 

  

นายปลัญชัย  ประดับพงศ 

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / 
เลขานุการบริษัท 

อายุ 62 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2546 – 2559 

- 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 2560  

: 47,302,953 รอยละ 10.38 % 

 

 

  

นางอินทิรา  สุขะนินทร 

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อ

แทนบริษัท 

อายุ 70 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 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 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2539 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. ออนนุชกอสราง 

ป 2542 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

ป 2547 – ปจจุบัน 
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน  
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี

 
 

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการ
ใหญ บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย  

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการ
ใหญ บจ. นํ้าตาลทามะกา  

ป 2549 – 2559 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล 

ซัพพลายส 
ป 2550 – ปจจุบัน 

- กรรมการบจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด   
เทรดดิ้ง 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 
1. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 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 2560  

: 25,001,364  รอยละ 5.49 % 
 

 

 

 

 

 

  

นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อ 
แทนบริษัท 

อายุ 59 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- Diploma from KATINKA School, England 

- หลักสตูร MMP รุนท่ี 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2547 – ปจจุบัน 

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน  

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี  

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. นํ้าตาลทามะกา 

 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 

1. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน  

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 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 2560 

: 25,521,238  รอยละ 5.60 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 

กรรมการบริษัท 

อายุ 62 ป 
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 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซัลเลิน เมืองเซาแทมตัน ประเทศอังกฤษ   

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติสําหรับผูบริหาร จากคณะกรรมการฝกอบรมดานการขนสงทางถนน  
ประเทศอังกฤษ  

 ประสบการณการทํางาน 

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

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

- ป 2550 - 2551 ผูอํานวยการประจาํประเทศเวียดนาม และกัมพูชา บริษัท ดีเอช แอล  
ซัพพลายเชน จํากัด 

- ป 2551 - 2559 หุนสวนอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จํากัด  ประเทศสิงคโปร 

 สดัสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560 : - ไมมี -  

นายร็อดนี่ ชารลส คิมเบอร 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, 

คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

อายุ 65 ป 
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 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- หลักสตูร Corporate Secretary Development 

Program คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสตูร Organnizational Risk Management 
Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) 
ข้ันสูง หลักสตูรนวัตกรรมการจดัการเพ่ือความยั่งยืน 
สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

- หลักสตูร "การบริหารความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน" รุน 2 

- หลักสตูร "workshop การเสริมทักษะนักปฏิบัติ CSR" 
สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

- หลักสตูร Fundamental Practice for Corporate 
Secretary (FPCS 30) 

 ประสบการณการทํางาน 

- ป 2537 – 2542 ผูชวยผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
บมจ. ทรัพยศรีไทย 

- ป 2543 – 2546 รองผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
บมจ. ทรัพยศรีไทย 

- ป 2547 – 2552 ผูจัดการฝายปฏิบตัิการ  
บมจ. ทรัพยศรีไทย 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560   

: 23,601  รอยละ 0.01 % 
 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การจัดการ) มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

 ประสบการณการทํางาน 

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

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

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560   
: 15,056 รอยละ 0.00 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางพัชรี  บุนนาค 

ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 

อายุ 60 ป 

นางสาวมนัสวี  ปกรณชัยกุล 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

อายุ 46 ป 
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 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคาร
ไทย 

- กลยุทธการตลาดทางออม เพ่ืออยูรอดในชวงวิกฤตกาล 
และการสรางผลกําไร  

- การตลาดมืออาชีพสําหรับผูบริหาร 
- อบรมความปลอดภยัขอมูลงานปฏิบัติงานของสาขา 

การปรับปรุงการควบคุมงาน 
- อบรมความเปนผูนํา และควบคมุในความเปลีย่นแปลง 
- อบรมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผูบรหิาร 
- อบรมการบรหิารและการสอนงานเพ่ือประสิทธิภาพ  
- การฝกการใหบริการท่ีเปนเลิศ  
- การบรรลุเปาหมายการเปนเลิศ  
- ปฐมนิเทศ Master Card 
- ปฐมนิเทศ Visa 

 ประสบการณการทํางาน 

- ป 2548 – 2550 ผูชวยผูอํานวยการฝาย 
Centralized Operations 
ธนาคาร เอไอจี จํากัด (มหาชน) 

- ป 2550 – 2552 ผูชวยผูอํานวยการฝาย Customer 
Fulfillment ธนาคาร เอไอจี จํากัด 
(มหาชน) 

- ป 2552 – 2556 ผูจัดการโครงการ บจ. จันวาณิชย 
ซีเคียวรติี้ พริ้นติ้ง  

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560  

: 17,525 รอยละ 0.00 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา 
- นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตรการแกไขปญหาและการตัดสินใจ 

 ประสบการณการทํางาน 

- ป 2542 – 2548 ผูจัดการสาขา ธนาคารยูโอบี 
จํากัด (มหาชน) 

- ป 2549 – 2552 ผูจัดการเขต ธนาคารยูโอบี  
จํากัด (มหาชน) 

- ป 2552 – 2554 ผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการ
ลงทุน บจ. หลักทรัพย ทรีนีตี ้

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2560   
: 14,744 รอยละ 0.00 % 

 

 

 

 

 

 

 

นายกษิดิศ  ทวีสิน 

ผูจัดการฝายคลังเอกสาร 

อายุ 62 ป 

นายปญญา  ซุนทรัพย 

ผูจัดการฝายคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

อายุ 60 ป 
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รายช่ือการดํารงตําแหนงของผูบริหารในบริษัทยอย 

กรรมการบริษัทท่ีเปนกรรมการในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

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 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและความเปน
อิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ 
โดยดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวคือ 

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผูถือหุนอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน 

2. คณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ และสนับสนุนใหมีความเขาใจและรวมมืออันดี
ตอบริษัท 

3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ และจัดใหมี
โครงสรางและกระบวนการในการกําหนดบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของกรรมการในฐานะท่ี
เปนกรรมการแยกจากบทบาทของความเปนผูถือหุนและฝายจัดการ 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือสรางความม่ันใจวาฝายจัดการไดดําเนินการเปดเผย
ขอมูลและรายงานของบริษัทอยางถูกตอง ตรงเวลา โปรงใส และสอดคลองกับกฎระเบียบของทางราชการ  

5. คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดใหมีโครงสรางการพิจารณาความสามารถของฝายจัดการท้ัง
ในดานนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม 

6. คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑจรรยาบรรณในการทําธุรกิจสําหรับกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน

ท่ัวไป เพ่ือใหถือปฏิบัติและใชเปนแนวในการทํางานใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมาตรฐาน

จริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจท่ีเปนท่ียอมรับ 

นโยบายการกํากับกิจการของบริษัท และคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ไดมีการปรับปรุงครั้งท่ี 2 ในป 2556 และบริษัท
จะทําการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน  
ป 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในป 2561 นี้ ซ่ึงแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับกิจการ
ของบริษัท และคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หมวด สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมวาจะเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตาม
กฎหมาย ไดแก การซ้ือขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขา
รวมประชุมเพ่ือใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและเรื่องท่ีมี
ผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุน
หรือเพ่ิมทุน การอนุมัติรายการพิเศษ สิทธิในการมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม สิทธิในความเปนเจาของผานการแตงต้ัง
คณะกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท เปนตน 
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1.1 การประชุมผูถือหุน 

ในป 2560 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง คือ 

1) ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ป เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา
วาระตามท่ีกฎหมายกําหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เพ่ิมทุนแบบ General 
Mandate มีกรรมการเขารวมประชุม 9 ทาน รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุม รวมเปน
จํานวนท้ังสิ้น 115 ทาน และนับหุนรวมกันไดจํานวนท้ังสิ้น 248,618,911 หุน หรือรอยละ 60 ของจํานวนหุนท้ังหมด 

2) ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ป เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการเก่ียวโยง มีกรรมการเขารวมประชุม 9 ทาน รวมผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุม รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 114 ทาน และนับหุนรวมกันไดจํานวนท้ังสิ้น 316,118,275 
หุน หรือรอยละ 69.35 ของจํานวนหุนท้ังหมด 

การดําเนินการกอนการประชุมผูถือหุน 

1) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา
รับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 สําหรับ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมประกาศหลักเกณฑและระบุข้ันตอนท่ีชัดเจนไวในเว็บไซตของ
บริษัทท่ี www.subsrithai.co.th  

2) การเชิญประชุมผูถือหุนนั้นบริษัทมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมใหแก  ผู ถือหุนกอนหนาวันประชุม 21 วัน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทท่ี 
www.subsrithai.co.th ลวงหนา 30 วันกอนวันประชุม และไดทําการเผยแพรหนังสือเชิญประชุม
ผานทางสื่อหนังสือพิมพรายวันเปนเวลา 3 วัน ลวงหนากอนวันประชุม 27 วัน เพ่ือใหผูถือหุนมี
เวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ  

3) หนังสือเชิญประชุมของบริษัทมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจน
ขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีตองตัดสินใจในท่ีประชุมแกผูถือหุน รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ ข. ซ่ึงเปนแบบมาตรฐานตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด ขอบังคับของบริษัทในสวน
ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน หลักเกณฑและวิธีการในการลงมติในแตละวาระตามขอบังคับ
ของบริษัท และรายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือใหผูถือหุนนํามาอยางครบถวนในวัน
ประชุม นอกจากนี้ยังไดระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะ
มอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได 

4) หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนของบริษัทในแตละวาระมีการระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพ่ือ
ทราบหรือพิจารณา รวมท้ังขอเท็จจริง วัตถุประสงค และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ 
ตลอดจนจํานวนคะแนนเสียงในการผานมติอนุมัติ เชน มติพิเศษท่ีตองการคะแนนเสียง 3 ใน 4 
เปนตน  

http://www.subsrithai.co.th/
http://www.subsrithai.co.th/
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5) วาระแตงตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพรอมประวัติของกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัท ในป 2560 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงใหม จึงไดใหขอมูล
เก่ียวกับการเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงในบริษัทดวยรวมถึงสัดสวน
การถือหลักทรัพยของบริษัท  

6) สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทไดเพ่ิมขอมูลกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อ
เก่ียวกับความเปนอิสระในการทําหนาท่ีของกรรมการ เชน การมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยง เปนตน 

7) กําหนดใหมีวาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของ
กรรมการเปนประจําทุกปและบริษัทไดมีการชี้แจงอยางละเอียดไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจาํป (แบบ 56-1) รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑในการพิจารณา 

8) วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี มีการระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ ความสามารถ และ
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี รวมท้ังคาบริการของผูสอบบัญชี 

9) วาระอนุมัติจายเงินปนผล ไดมีการแจงนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผล พรอมเหตุผล
และขอมูลประกอบ 

การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

1) ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ประธานท่ีประชุมไดแจงเกณฑท่ีใชในการประชุม วิธีการออกเสียง 
ลงมติและนับคะแนนใหผูถือหุนทราบ และใหมีการใชบัตรลงคะแนน 

2) ประธานท่ีประชุมผูถือหุนเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นได และไดมีการ
บันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมไดเขาประชุมไดรับทราบ 

3) ในวาระแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเปน
รายบุคคล 

4) มีการใชบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนกรอกในกรณีท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเพ่ือคํานวณหักออก
จากผูท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด 

5) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการเขารวมประชุม และบริษัทไดมีการเชิญผูสอบ
บัญชีและคณะเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทท่ีมีสวนเก่ียวของเขารวมประชุมดวย เพ่ือใหขอมูลหรือ
ตอบขอซักถามของผูถือหุนอยางเต็มท่ี 

6) ในแตละวาระของการประชุม บริษัทไดจัดใหมีการลงมติและบันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับใน
แตละวาระอยางชัดเจนวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ หรืองดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด 

7) บริษัทใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแลว โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมต ิ

8) บริษัทไมเพ่ิมวาระการประชุมและไมมีการแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน หรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ  
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การดําเนินการหลังการประชุมผูถือหุน 

หลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดตางๆ 
ไดแก การแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับในแตละวาระ
อยางชัดเจนวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง หรือบัตรเสียเปนจํานวนเทาใด รวมถึงมีคําชี้แจงท่ีเปนสาระสําคัญ มี
คําถามและคําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใน 14 วันตามกําหนด และนําข้ึนบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 30 วันจากวันประชุมเพ่ือใหผูถือหุนท่ีสนใจสามารถเขา
ไปศึกษาได 

จากการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ท่ีจัดข้ึนโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย บริษัทไดรับคะแนนรอยละ 95 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑ “ดีเย่ียม”  

1.2 สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิและออกเสียงอยางเต็มท่ี 

1) แยกการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป กอนท่ีจะมีการปด
สมุดพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลอีกครั้ง เพ่ือเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนในการ
เลือกท่ีจะถือหุนเพ่ือรับเงินปนผลหรือไม  

2) การกําหนดสถานท่ีประชุมใหสะดวกตอผูถือหุน ซ่ึงบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนท่ี ณ อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง ซ่ึงอยู
บริเวณใกลเคียงสํานักงานใหญของบริษัท และสะดวกในการเดินทาง ขนาดหองเหมาะสม สามารถ
รองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียน
เขาประชุมลวงหนาอยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเริ่มการประชุม 

3) ในกรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองใหสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืน หรือมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมและลงมติแทนได โดยอํานวยความสะดวกใหสามารถ 
ดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และขอมูลตางๆ ของบริษัท เชน ขอมูลทางการเงิน 
ขอมูลการประชุม ไดจากเว็บไซตของบริษัท 

1.3 สิทธิของผูถือหุนในการรับรูสารสนเทศของบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึงท้ัง
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยได
เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดยผานชองทางและสื่อการเผยแพร
ขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท 
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2. หมวด การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทตองสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุนในการท่ีจะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงตองดูแลการ
ใชเงินของบริษัทใหเหมาะสมเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน และกํากับดูแลใหผูถือหุนทุกรายไดรับการ
ปฏิบัติและปกปองการใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามท่ีไดกําหนดนโยบายไวแลวขางตน 

คณะกรรมการมีนโยบายจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนในลักษณะท่ีเปนการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุนประจําป และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร พรอมท้ังกําหนด
มาตรการปองกันกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive 
self-dealing) เชน การซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคล
ท่ีเก่ียวของกับกรรมการและผูบริหาร ซ่ึงถือเปนการเอาเปรียบหรืออาจกอใหเกิดวามเสียหายตอผูถือหุนโดยรวมได 
รวมถึงกําหนดใหคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียของตนและผูเก่ียวของ 
เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และเพ่ือใหสามารถ
ตัดสินใจถึงประโยชนของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารท่ีมีสวนไดเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทไมควรมีสวน
รวมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกลาว ดังนั้นจึงกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีสําคัญไวดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
ประจําป พรอมชี้แจงข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจนและโปรงใสใหผูถือหุนไดรับทราบ เชน การ
กําหนดคุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะนําเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ 
ข้ันตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อกรรมการ การกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอ
ชื่อ การจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของในการนําเสนอ และข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 
เปนตน โดยเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุนประจําป 
ซ่ึงเรื่องท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุมผูถือหุน
ประจําปตอไป  

2. คณะกรรมการตองใหขอมูลและเวลาแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจในแตละ
วาระกอนการประชุม จึงไมควรเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน 
โดยเฉพาะวาระท่ีสําคัญท่ีผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ  

3. กําหนดใหกรรมการอิสระ (Independent Directors) เปนผูดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุน 
สวนนอยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระผานอีเมล 
sompoch@subsrithai.co.th ซ่ึงกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหตามความ
เหมาะสมในแตละเรื่อง และกรณีท่ีเห็นวาเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม 
หรือมีผลตอการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป 
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4. กําหนดใหมีนโยบายและมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเก่ียวของคือ คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานบริษัทท่ีเก่ียวของกับขอมูล 
รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใหชัดเจน โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงให
ผูเก่ียวของดังกลาวไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ภาระหนาท่ี และบทกําหนดโทษ และใหมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ พรอมสรุปรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป  

5. กําหนดใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ตองรายงานการมีสวนได
เสียกอนการพิจารณาในวาระหรือการทําธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีสวนไดเสียอยาง
เปนนัยสําคัญ กรรมการรายดังกลาวตองงดการรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือการทํา
ธุรกรรมนั้นดวย  

3. หมวด บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ และชุมชนท่ีบริษัท
ตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ ควรไดรับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมี
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามขอตกลงท่ีมีกับบริษัท คณะกรรมการจึงสงเสริมใหเกิดมีความรวมมือระหวางบริษัทกับ
ผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควร
เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของใหกับผูมีสวนไดเสียเหลานั้นไดรับทราบอยางเพียงพอ จึงใหกําหนดเปนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติโดยจัดทําเปนเอกสาร “คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง และเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรในเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ จึงเห็นควรกําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติใหชัดเจน ซ่ึงคณะกรรมการจะไดติดตามใหมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังตอไปดังนี้ 

1. แยกกลุมของผูมีสวนไดเสียวามีกลุมใดบางตามสิทธิและความรับผิดชอบท่ีบริษัทตองปฏิบัติและ
ดูแล เชน ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม  เปนตน รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย
ท่ีบริษัทกําหนด 

2. กําหนดใหมีการเขมงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
โดยตรงอยางครบถวน เพ่ือใหผูเก่ียวของม่ันใจวาการประกอบธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมและสังคม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอมจัดทํารายงานความรับผิดชอบทาง
สังคม ตามหลักเกณฑท่ีทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ พรอมเผยแพรไวในรายงานประจําป
หรือเอกสารเผยแพรขององคกร หรือในเว็บไซต รวมท้ังชองทางตางๆ 

3. กําหนดใหมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมี
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนและมีความปลอดภัยในการทํางาน 

4. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน 

5. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงาน 
โดยเปดเผยตัวเลขจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมของพนักงานตอป 
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6. กําหนดใหมีนโยบายท่ีจะไมเก่ียวของและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปดเผยวิธีการปฏิบัติใหเปน
ท่ีทราบท่ัวกัน 

7. กําหนดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีดีและเปนธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคา คูคาและ/หรือ
เจาหนี้ คูแขง ไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและใหเปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนท่ีทราบท่ัวกัน 

8. กําหนดใหมีนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และหามใหหรือรับสินบนเพ่ือผลประโยชน
ทางธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย 

9. กําหนดใหมีนโยบายหรือแนวทางปองกันพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด และกําหนด
ชองทางในการแจงเบาะแส และกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลอยาง
ชัดเจนไวใน “คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน 
(Whistleblower Policy)” 

10. กําหนดใหมีกลไกการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน “คูมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ” เพ่ือสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และเปดโอกาสใหพนักงาน ผูมีสวนไดเสีย
และผูเก่ียวของมีชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะตอกรรมการตรวจสอบและ/หรือ
กรรมการอิสระ  

การแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงาน ผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของมีชองทางในการรองเรียน การแสดงความเห็น หรือ
ซักถามขอสงสัย และรายงานในกรณีท่ีสงสัยวาจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือรองเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ไดโดยตรงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับสําหรับพนักงานบริษัท หรือโดยจัดสงคํารองเรียนถึงเลขานุการบริษัท 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 
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2. กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียนและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสู

การพัฒนาและสรางความยั่งยืนใหกับองคกร ดังนี้ 

2.1 ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม 

2.2 ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริง 

เพ่ือพิจารณาการรองเรียนและกําหนดมาตรการดําเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

3. มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

3.1 ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย 

3.2 ผูรับขอรองเรียนจะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไวเปนความลับ/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยผูรองเรียนจะ

ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม เชน การเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ี

ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน 

4. หมวด การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

การเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส รวมถึงการเขาถึงขอมูลท่ีทันตอสถานการณอยางเทา
เทียมกันนั้นเปนหลักท่ีบริษัทตองถือปฏิบัติ ดวยเชื่อม่ันวาการไดรับความไววางใจจากผูถือหุน นักลงทุน รวมถึงทุกฝายท่ี
เก่ียวของเปนปจจัยสนับสนุนมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการจึงตองดูแลและกําหนด
แนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือใหสื่อสารและนําเสนอขาวและขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือดังนี้ 

1. นอกจากการใหเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ท้ังแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (56-2) แลว 
ยังกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลท้ังภาษาไทยและอังกฤษผานชองทางเว็บไซตของบริษัท และตอง
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ 

2. จัดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน แสดงควบคูไปกับ
รายงานของผูสอบบัญชี ซ่ึงมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงิน
ท่ีมีขอมูลถูกตองครบถวนเปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยใหประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจัดการเปนผูลงนามรับรอง 

3. ใหจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูล
และเขาใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท 
นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

4. ใหจัดทําผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมท้ังกรณีท่ีไม
สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล เผยแพรใหผูเก่ียวของไดรับทราบโดยผาน
ชองทางตางๆ เชน ในรายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัท เปนตน  
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5. ใหเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการ
ทําหนาท่ี  

6. กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบริหารท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตองจัดทําสําเนาแจงใหบริษัททราบดวยโดยผานเลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกัน
หรือภายในวันทําการถัดไป นับแตมีการรายงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอใหประธานกรรมการบริษัท
หรือประธานกรรมการตรวจสอบทราบและจัดเก็บตอไป ท้ังนี้ใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีตอง
จัดทําสรุปรายงานการซ้ือ-ขายหุน/การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารหากมีการ
เปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

7. กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน และบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ บริษัท
ยอย ตามหลักเกณฑเง่ือนไขขอกําหนด พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหบริษัททราบโดยผานเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานนั้น และ
เพ่ือทําการเก็บรักษาตอไป ท้ังนี้ใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีตองจัดทําสรุปรายงานการมีสวนไดเสีย
ของกรรมการและผูบริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง  

8. ใหรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงนโยบายการ
ดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดวย โดยใหทําการเปดเผยผานชองทาง
ตางๆ เชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และ
เว็บไซตของบริษัท 

9. ใหเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีสะทอนภาระหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน รวมถึงคาตอบแทนท่ีไดรับจากการ
เปนกรรมการของบริษัทยอยดวย และนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป หากปใด
ไมมี ควรระบุวาไมมี 

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

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) โดยผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน  

(2) การเปดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ ไดแก รายการไดมา/จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน รายการท่ี
เก่ียวโยง กําหนดวันประชุมผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูสอบบัญชี มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน โครงการลงทุน เปนตน 
โดยผูจัดการฝายปฏิบัติการ หรือผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
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11. บริษัทไดใหความสําคัญกับนักลงทุนทุกกลุมท้ังรายยอยและสถาบัน โดยไดจัดใหมีผูดูแลในการให
ขอมูลตอนักลงทุน และจัดชองทางใหติดตอผานทาง e-mail address: ir-sst@subsrithai.co.th 
และบริษัทไดมอบหมายใหฝายบัญชีและการเงินและฝายปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับ “นัก
ลงทุนสัมพันธ” และ “การเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัท” โดยสามารถติดตอไดท่ี 

5. หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ 

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

กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการท่ีครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงอาจไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงและอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมอีกได หาก 
ผูถือหุนพิจารณาแลวเห็นชอบดวย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทไมควรดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
รวมถึงบริษัทยอยท่ีไมไดจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนเกินกวา 5 บริษัท และใหเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงของ
กรรมการแตละคนใหผูถือหุนทราบดวย 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทจัดใหมีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปจจุบันมีกรรมการท้ังสิ้น 9 ทาน 
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ คือ คราวละ 3 ป ประกอบดวย  

- กรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. คิดเปน 1 ใน 
3 ของกรรมการท้ังคณะ และหนึ่งในกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงไมเปนบุคคล
เดียวกับกรรมการผูจัดการเพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการ
บริหารงานประจํา 

- กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Director) 2 ทาน 

- กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร (Non- Executive Director) 7 ทาน 

- กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 4 ทาน (ลงนาม 2/4 ทาน) 
  

ชื่อ ตําแหนง โทรศัพท Email Address 

คุณมนัสวี ปกรณชัยกุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 02-318-5514-5 manusawee@subsrithai.co.th 

คุณอรนุช คงกัน รองผูจัดการฝายปฏิบัติการ 02-318-5514-5 oinnajit@subsrithai.co.th 
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รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ การถือหุน ดูไดจากหัวขอเรื่อง รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
บริษัทและผูบริหาร ในหนาท่ี 54 

รายละเอียดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําปหัวขอ การจัดการ “บทบาทอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท” หนาท่ี 44 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระท่ีไมเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และไมไดเปน

พนักงานหรือเจาหนาท่ีบริหารของบริษัท 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท 

3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ฝายเทากัน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงาน ก.ล.ต. มีความเปนอิสระจากผูถือหุนใหญหรือกลุมของผูถือหุนใหญและผูบริหารของบริษัทและไมมี
ความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร 

โดยกรรมการอิสระท่ีไดรับการแตงตั้งนั้นจะตองเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ท้ังนี้บริษัทไดปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทใหเขมงวดกวานิยามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ก.ล.ต.) กําหนด  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย และกําหนดคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด 

2. ไมมีสวนรวมบริหารงาน ไมเปนพนักงาน/ลูกจาง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปน 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน
และชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง 
และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
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4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงใน
ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งในลักษณะดังนี้ 
ก) ไมมีความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทาง

วิชาชีพอ่ืนซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาการเงิน 
ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน 

ข) ไมมีความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลคารายการตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไปหรือตั้งแต
รอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยรวมท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้ใน
การพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีมีการทํา
รายการในครั้งลาสุด 

5. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูถือหุนซ่ึงเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

ท้ังนี้คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยูในเกณฑท่ีเขมงวดกวาขอกําหนดข้ันต่ําของสํานักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการถือหุนของบริษัทซ่ึงไดกําหนดไวไมเกิน 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
ความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการยอยท่ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหทําหนาท่ี
กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องสําคัญและเกิดข้ึนเปนประจํา ซ่ึงตองดูแลอยางใกลชิด สมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการติดตามและควบคุมการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัท อันไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

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

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยทุกๆ 3 เดือน และใหมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ
จําเปน 

การนัดหมายประชุมใหเลขานุการบริษัททําหนาท่ีประสานงานนัดหมายกรรมการทุกทานลวงหนาอยาง
นอย 1 เดือน และใหจัดทําเปนหนังสือเชิญประชุมโดยกําหนดวาระ วัน เวลา และสถานท่ีประชุมพรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาใหชัดเจน และแจงใหทราบลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาใน
การพิจารณาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตในกรณีเรงดวนใหสามารถแจงโดยวิธีอ่ืนไดตามท่ีกรรมการจะสามารถ
รับทราบได 

องคประชุมของคณะกรรมการบริษัทคือตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด 

ในท่ีประชุม ประธานทําหนาท่ีดําเนินการประชุมตามวาระท่ีแจงไว และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการ
ประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ พรอมประมวลความเห็นและสรุปมติท่ีประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน
แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี เวนแตกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา ประธานตองเชิญออกจากท่ีประชุม
ระหวางการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ  

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังขอใหฝายบริหาร
ชี้แจงรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมได 

การลงมติใหใชคะแนนเสียงขางมาก และหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวใหบันทึกคําคัดคานนั้นไวใน
รายงานการประชุมดวย อนึ่งกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ ใหงดออกเสียง 

โดยในป 2560 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 7 ครั้ง มีจํานวน 6 
ครั้ง ท่ีกรรมการเขารวมประชุมทุกทานและมี 1 ครั้ง กรรมการเขารวมประชุม 66.6 % เนื่องจากตองเดินทางไป
ตางประเทศ ซ่ึงเลขานุการบริษัทไดสรุปสาระการประชมุใหกรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุมทราบเปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือ
เดินทางกลับถึงประเทศไทย เพ่ือรวมพิจารณาและติดตามการทํางานของฝายบริหาร ใหดําเนินการตามท่ีไดใหนโยบายไว 
ติดตามแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและงบประมาณของบริษัท รวมท้ังไดรวมพิจารณาและพัฒนาปรับปรุงโครงการ
สําคัญๆ ท่ีฝายบริหารนําเสนอ โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี้  
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การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละคณะ ในป 2560 (1 มกราคม 2560– 31 ธันวาคม 2560) 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

การประชุมคณะกรรมการ ในป 2560 

คณะกรรม 
การบริษัท 
รวม 7 ครั้ง 

คณะกรรม 
การบริหาร 
รวม 12 ครั้ง 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 
รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรม 
การสรรหาฯ 
รวม 1 ครั้ง 

1.  นายสมโภชน  อินทรานุกูล 
ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาฯ 

7/7   1/1 

2.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาฯ 

7/7  4/4 1/1 

3.  นางจิตรา  ถาวระ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล 

7/7  4/4  

4.  นายทศพร ซิมตระการ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสะ 
กรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล 

7/7  4/4  

5.  นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร 

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาฯ  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ 

7/7 12/12  1/1 

6.  นายปลัญชัย  ประดับพงศ 
กรรมการบริษัทและ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

7/7 12/12   

7.  นางอินทิรา  สุขะนินทร  กรรมการบริษัท 6/7    

8.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 6/7    

9.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 6/7    

 

5.4  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีใหขอมูลและคําแนะนําขอกฎหมายและ
กฎเกณฑตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทํา
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจงลวงหนากอนการประชุมเปนเวลา
เพียงพอสําหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องท่ีจะประชุม เพ่ือใหความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการ
ประชุมใหดําเนินการไดดวยดี และเปนไปตามขอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท จดรายงานการประชุม จดัเก็บรายงาน
การประชุมและเอกสารเก่ียวกับการประชุม รายงานประจําป และรายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและ
ผูบริหาร โดยสําเนาสงใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ี
บริษัทไดรับรายงานนั้น ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทประกาศใชพรอมท้ัง
ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย  Page | 81  

 

ท้ังนี้เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย รวมท้ัง
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

5.5 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

5.5.1 คาตอบแทนกรรมการ :   
ดวยคาตอบแทนเปนเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไมสามารถ

อนุมัติคาตอบแทนของตนเองได คณะกรรมการตองจัดใหมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนท่ีโปรงใสในระดับท่ีเหมาะสม
และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนทุกป การ
พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประกอบการของบริษัท และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจาณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของการประชุมผูถือหุน และกรรมการท่ีเปนกรรมการชุดยอยจะไดรับ
คาตอบแทนตามบทบาทและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

นอกจากนี้คาตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัท
ตองการดวย 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ป 2560  

กรรมการ 
ป 2560 ป 2559 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

คณะกรรมการบริษัท (คาตอบแทน) 9 3,060,000 9 3,085,000 

คณะกรรมการบรหิาร (คาตอบแทน) 2 6,798,000 2 6,798,000 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ (คาตอบแทน) 3 660,000 3 690,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนฯ (คาตอบแทน) 

3 320,000 3 285,000 

เงินสะสมเขาโครงการ EJIP 9 2,592,000 9 2,616,000 

โบนัส - - - - 

อ่ืนๆ - - - - 

รวม  13,430,000  13,474,000 

5.5.2 คาตอบแทนผูบริหาร :   

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการ
บริหารเปนผูพิจารณาและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติข้ัน
สุดทายโดยพิจารณาคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการผูจัดการและผูบริหารท่ีมีความรู
ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับบริษัทซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารแตละคนดวย   
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คาตอบแทนผูบริหาร ป 2560 ซ่ึงรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย  

ผูบริหาร 
ป 2560 ป 2559 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือน+คาครองชีพ 7 12,612,500 5 5,714,400 

โบนัส 6 1,579,881 4 1,025,000 

เงินสะสมเขาโครงการ EJIP 4 316,967 4   174,300 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2 213,795 2 191,400 

รวม  14,723,143  7,105,100 

คาตอบแทนอ่ืน 

บริษัทมีระเบียบกําหนดผลประโยชนตอบแทนอ่ืนแกผูบริหารในลักษณะอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆ ในสถานะพนักงาน
บริษัท 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)  

ชื่อ - นามสกุล 

หุนสามัญ 

31 ธ.ค. 2560 

ทุนชําระแลว 

455,807,823 

รอยละ 31 ธ.ค. 2559 

ทุนชําระแลว 

414,371,348 

รอยละ ซ้ือ 

ระหวางป 

ขาย 

ระหวางป 

1.  นายสมโภชน  อินทรานุกูล 231,148 0.05 175,247 0.04 - - 

2.  นางจิตรา  ถาวระ 175,717 0.04 124,856 0.03 - - 

3.  นายสุรพงษ  ไพสฐิพัฒนพงษ 224,089 0.05 168,830 0.04 - - 

4.  นายทศพร  ซิมตระการ 141,061 0.03 93,350 0.02 - - 

5.  นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร 89,504,533 19.64 80,072,870 19.32 - - 

6.  นายปลัญชัย  ประดับพงศ  57,783 0.01 17,643 0.00 - - 

7.  นางอินทิรา  สุขะนินทร  47,302,953 10.38 42,967,798 10.37 - - 

8.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 25,001,364 5.49 22,693,625 5.48 - - 

9.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 25,521,238 5.60 23,166,239 5.59 - - 

10. นายกษิดิศ  ทวีสิน 17,525 0.00 5,268 0.00 - - 

11. นางพัชรี  บุนนาค 23,601 0.01 230,867 0.06 - 220,000 

12. นางสาวมนัสวี  ปกรณชัยกุล 15,056 0.00 4,478 0.00 - - 

13. นายปญญา  ซุนทรัพย 14,744 0.00 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/พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยนําแบบประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดของหัวขอการประเมินและผลการประเมินไดดังนี้ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะประกอบดวยหัวขอการประเมิน 6 หัวขอ คือ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ   

4. การทําหนาท่ีของกรรมการ  

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ  

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  

คณะกรรมการไดประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท้ังคณะแลวมีความเห็นวาอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 94.50 ในป 2560 

 

 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

คะแนน 

เฉลี่ย 

% คะแนน 

เฉลี่ย 

% คะแนน 

เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

3.66 91.50% 3.71 92.75 3.78 94.50 
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5.6.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 

ประกอบดวยหัวขอการประเมิน 3 หัวขอ คือ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย ไดใหความสําคัญ ใชเวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ 

 
ป 2559 ป 2560 

คะแนนเฉลี่ย % คะแนนเฉลี่ย % 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 3.90 97.50 3.97 99.25 

 

 ป 2559 ป 2560 
คะแนนเฉลี่ย % คะแนนเฉลี่ย % 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ 3.95 98.75 3.88 97.00 

 

 
ป 2559 ป 2560 

คะแนนเฉลี่ย % คะแนนเฉลี่ย % 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 3.67 91.75 4.00 100 
 

5.6.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายบุคคล 

ประกอบดวยหัวขอการประเมิน 3 หัวขอ คือ 
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ป 2559 ป 2560 
คะแนนเฉลี่ย % คะแนนเฉลี่ย % 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
รายบุคคล 

3.69 92.25 3.81 95.25 
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5.6.4 การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการของบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจํา
ทุกป เนื่องจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดย
ใหกรรมการแตละทานทําการประเมิน โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตรของบริษัท เพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจท่ีเหมาะสม โดยนําแบบประเมินของศูนย
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดของหัวขอ
การประเมินและผลการประเมินไดดังนี้ 

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 98.00 ในป 2560 

 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

กรรมการผูจัดการ 

3.59 89.75% 3.88 97.00 3.92 98.00 

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

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

ในการเขารับตําแหนงกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแตละคนจะไดรับขอมูลสําคัญ
เก่ียวกับบริษัท ขอบังคับท่ีระบุถึงขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การไดรับคําแนะนําดาน
กฎหมาย กฎระเบียบและเง่ือนไขตางๆ ในการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงการไดรับ
การทําความเขาใจถึงธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจะจัดใหกรรมการใหมมีการปฐมนิเทศโดยการเขาอบรมในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเพ่ือใหไดรับทราบขอมูล โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

(1) ความสําคัญของคณะกรรมการ 

(2) บทบาทหนาท่ีของกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(3) หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย 

(4) แนวทางสําหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทไดจัดเตรียมเอกสารให
กรรมการใหมไดรับทราบนโยบายธุรกิจ รวมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน โครงสรางทุน ผูถือหุน ผลการดําเนินงาน รวมท้ัง
กฎหมาย กฎเกณฑตางๆ พรอมท้ังสงมอบคูมือสําหรับกรรมการซ่ึงเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการ
บริษัทใหกับกรรมการ ท้ังนี้คูมือกรรมการประกอบดวย 

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 2560 บริษัทไมมีกรรมการเขาใหม  
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การพัฒนาความรู 

คณะกรรมการบริษัทสงเสริมสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารับการอบรม
สัมมนาจากหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือองคกรอิสระตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปจจุบันกรรมการทุกทานไดเขาอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) และ/หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

และในป 2560 บริษัทไดจัดหาหลักสูตรเพ่ือใหความรูแกผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงานอยาง
ตอเนื่อง ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยบริษัทยังคงสงพนักงานเขาอบรม
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานดานความรับผิดชอบตอสังคม CSR และ การกํากับดูแลกิจการอยาง
ตอเนื่อง  

นโยบายแผนการสืบทอดตําแหนง 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายแผนการสืบทอดตําแหนง ซ่ึงไดรับการอนุมัติเม่ือวันท่ี 
20 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปน 
ผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
รวมท้ังจัดใหมีการทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงเปนประจําทุกป เพ่ือสรางความม่ันใจวาบริษัทมีแผนการสืบทอด
ตําแหนงและความตอเนื่องในการบริหารท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหนงท่ีสําคัญ ไดแก ตําแหนงกรรมการผูจัดการ รอง
กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับผูจัดการฝาย ในกรณีท่ีมีเหตุการณฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพ่ือปองกันไมให
กระทบตอการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีและมีศักยภาพไดเติบโตในตําแหนง
ท่ีสูงข้ึนตามลําดับข้ัน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนและเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดผูบริหารท่ีมีความเปนมืออาชีพ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดรับทราบรายงานความคืบหนาของแผนการ
สืบทอดตําแหนงสําหรับป 2561 จากประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการในการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 
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การควบคุมภายในและการบริหารการจัดการความเสี่ยง 
บริษัทกําหนดนโยบายเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมีระบบการควบคุม

และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

จึงใหมีการจัดจางผูตรวจสอบภายในภายใตการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและติดตามระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทเปนระยะทุกไตรมาส เพ่ือปรับปรุงมาตรการการควบคุมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ และความเสี่ยงท่ีแปรเปลี่ยนไป ดังนั้นเพ่ือใหระบบการควบคุมบรรลุเปาหมายจึงกําหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้ 

1. ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และควรสรางใหมีการควบคุมภายในข้ึน

ในงานทุกระดับชั้นของบริษัท 

2. กําหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในใหครอบคลุมทุกดาน ตามมาตรฐานและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ และใหเหมาะสมกับสภาวการณของงานและสภาพแวดลอมตางๆ ของงาน ระดับความ

เสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. กําหนดให “คณะทํางานบริหารความเส่ียง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องประเมินและการบริหารความ

เสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนําผลไป

ปรับปรุงมาตรการควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงท่ี

เปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางตองใหความรวมมือ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ตองสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ

ระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน

ทราบ 

5. การรายงานทางการเงิน ผูบริหารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานท่ีมีความถูกตอง

ครบถวน เชื่อถือได ทันเวลา ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

6. พนักงานทุกระดับจะตองใหความสําคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการท่ี

บริษัทกําหนดข้ึนอยางเครงครัดและตอเนื่อง  

7. พนักงานทุกคนมีหนาท่ีสนับสนุนการทํางาน และใหขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริงตอหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีภายนอก  
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- ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับควบคุมภายใน : 

ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทซ่ึงครอบคลุมองคประกอบท้ัง 5 ดาน ไดแก 

1. การควบคุมภายในองคกร 

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

5. ระบบติดตาม 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในของบริษัทในการกํากับดูแลและปฏิบัติงานมี

ความเพียงพอและเหมาะสม และไดนําเสนอในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2561  

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาวศิริรัตน ศรีเจริญทรัพย (บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด)  

ซ่ึงเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2560 ไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทวาถูกตองตามท่ีควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- หัวหนางานตรวจสอบภายใน : 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของ

บริษัทตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ไดมอบหมายให นางสาว

วัลดี สีบุญเรือง เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด และนางสาววัลดี  

สีบุญเรือง แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเนื่องจากมีความเปนอิสระ และ 

มีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน 

ท้ังนี้การพิจารณาและการอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหวางกัน 
ในระหวางปท่ีผานมา บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกัน 

มีรายการระหวางกัน ซ่ึงเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจของบริษัท ลักษณะของรายการสวนใหญเปนรายการซ้ือขาย
สินคา คาบริการ เงินกูยืมและเงินใหกูยืมระหวางกัน โดยเงินกูยืมจะคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีเกิดรายการนั้น 

1. รายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวของกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ขอ 6  

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกันของบริษัท กับ บริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกัน เปนกรณีท่ีมีความจําเปน
เนื่องมาจากในการดําเนินธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือขายทางธุรกิจจะชวยใหเกิดความคลองตัวใน
การดําเนินธุรกิจมากกวาการท่ีตองพ่ึงพิงบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะคํานึงถึงผลตอบแทนและประโยชนตอบริษัทเปน
สําคัญ 

3. ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในการทํารายการระหวางกันท่ีมิใชการซ้ือขายหรือใหบริการตามปกติท่ัวไปจะตองไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารกอน และหากขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนไมอยูในอํานาจท่ีคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได
คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดย
คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายท่ีวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ 
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจําหนายสินทรัพย 
นอกจากนี้ในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ผูบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ท่ีมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันในเรื่องนั้นๆ จะไมรวมออกเสียงในการอนุมัติรายการ
ดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงหากขนาด
ของรายการระหวางกันเกินเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไดนั้นจะตองนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น และอาจจะตองใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูให
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันเพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามกรณี ท้ังนี้
รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

4. นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

รายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัทยอย เปนรายการตามปกติของธุรกิจท่ัวไป ดังนั้นในอนาคต
รายการซ้ือขาย หรือใหบริการตางๆ ระหวางกันจะยังคงมีอยู โดยบริษัทจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท
เปนสําคัญและราคาท่ีคิดจะตองเปนไปตามราคาตลาด สวนเงินกูยืมหรือเงินใหกูยืมระหวางกันนั้น บริษัทจะกระทําเทาท่ี
มีเหตุจําเปนและเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญเชนกัน  
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คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1. ภาพรวม   

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 3,325 ลานบาท ลดลง 12 ลานบาท หรือ รอยละ 0.36 เม่ือเทียบ

กับปกอน ประกอบดวยรายไดหลักๆ ไดแก รายไดของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 สวนรายไดจาก

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มลดลง รอยละ 1 และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปลดลง รอยละ 24 สวนรายไดอ่ืน เพ่ิมข้ึน 43 ลาน

บาท หรือ รอยละ 35 ซ่ึงสวนใหญจะเพ่ิมจากรายไดจากการขายบัตรสมาชิก, รายไดจากการขายสินคา Premium ,

รายไดจากการขายแฟรนไชส, รายไดเงินปนผลและรายไดอ่ืน เปนตน บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย 

ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 322 ลานบาท ลดลง 21 ลานบาท หรือ รอยละ 6 เม่ือเทียบกับ

ป 2559 ซ่ึงมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 343 ลานบาท และมีผล

ขาดทุนสุทธิ 37 ลานบาท ซ่ึงเปนผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จํานวน 18 ลานบาท, ธุรกิจเสื้อผา

สําเร็จรูปมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 32 ลานบาท ในขณะท่ีธุรกิจคลังสินคามีผลกําไรสุทธิ จํานวน 13 ลานบาท โดยผล

ขาดทุนสุทธิ 37 ลานบาท ดังกลาวไดรวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจ

จากการลงทุนในธุรกิจอาหารและแฟชั่นสําเร็จรูป จํานวน 65 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) บริษัทยังคงมีการเติบโต

อยางตอเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตางประเทศ ดานเศรษฐกิจไทยในป 2560 เนื่องจากเศรษฐกิจ

โลกปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จากการบริโภคของภาคเอกชนเพ่ือใหสอดคลอง

กับภาวะการจางงาน ดานยูโรโซนซ่ึงจะเนนดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และญ่ีปุนจากการลงทุนใน

กลุมเทคโนโลยีระดับสูงเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ซ่ึงขยายตัวอยางแข็งแกรงและสูงกวา

เศรษฐกิจของจีนและประเทศกําลังพัฒนาในหลายประเทศ สวนเศรษฐกิจในประเทศมีการขยายตัวจากการสงออกสินคา

และบริการถึงแมจะไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึน การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ดานการบริโภค

ภายในประเทศ รวมท้ังภาคการทองเท่ียวท่ีแข็งแกรงข้ึน ในขณะท่ีการลงทุนของภาครัฐชะลอลงจากปกอน ซ่ึงสงผลใหมี

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน โดยคาดการณวาเศรษฐกิจในป 2561 จะมีการขยายตัวและปรับตัวดีข้ึน

เรื่อยๆ ซ่ึงจะสงผลใหมีการจับจายใชสอยจากผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน โดยรายไดของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือเพ่ิมข้ึน

จากปริมาณเอกสารท่ีรับฝากมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และมีการปรับราคาคาบริการสําหรับลูกคาบางสวน สวนรายไดจาก

ธุรกิจอาหาร, เครื่องดื่ม และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภาพรวมและธุรกิจคาปลีก ซ่ึง

สงผลโดยตรงตอการจับจายใชสอยของผูบริโภคท้ังธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจไลฟสไตส 
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2. ผลการดําเนินงาน 

พิจารณาผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 2559 จากขอมูลงบการเงินสรุปได

ดังนี้ 

2.1 สวนของรายได 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 3,159 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.71 

จากงวดเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 3,214 ลานบาท โดยแยกพิจารณาตามกลุมธุรกิจ

ไดดังนี้ 
 

 
 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ มีรายไดจากการใหบริการ 328 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จากงวดเดียวกัน

ของปกอนท่ีมีรายไดการใหบริการ 325 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณเอกสารท่ีรับฝากมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีการ

ปรับราคาคาบริการสําหรับลูกคาบางสวน 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายไดจากการขาย 2,694 ลานบาท ลดลงรอยละ 1 จากงวดเดียวกันของป

กอนท่ีมีรายไดจากการขาย 2,708 ลานบาท เนื่องมาจากมีการแขงขันสูงข้ึนและมีผูคารายใหมๆ เกิดข้ึนจํานวนมากและ

ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจภาพรวมซ่ึงสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาสําเร็จรูป มีรายไดจากการขาย 137 ลานบาท ลดลงรอยละ 24 จากงวดเดียวกันของ 

ปกอนท่ีมีรายไดจากการขาย 181 ลานบาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจการแขงขันท่ีสูงข้ึนรวมท้ังพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงผลตอยอดขายเสื้อผาสําเร็จรูป  

  

328

2,694 

137325

2,708 

181

2560
2559

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร (หน่วย : ลา้นบาท)
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2.2 คาใชจาย 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและการใหบริการรวม 1,400 ลานบาท เทียบกับป 2559 ซ่ึงมี

ตนทุนขายและการใหบริการรวม 1,414 ลานบาท ลดลง 14 ลานบาท ตนทุนขายและการใหบริการลดลงเนื่องมาจาก

รายไดจากการขายสินคาและบริการท่ีลดลงและจากการรวมมือของฝายจัดซ้ือ ฝายโลจิสติกส ฝายการตลาด ตลอดจน

พนักงานหนารานผานระบบจัดซ้ือกลางท่ีมีประสิทธิภาพ (Procurement) และการควบคุมสินคาคงเหลือ (Inventory 

Management) โดยสัดสวนตนทุนในการขายและการใหบริการรวมตอรายไดรวมในป 2559 และป 2560 เทากับ 

42.38% และ 42.10% ตามลําดับ 

คาใชจายในการขายและบริหารป 2560 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 1,882 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 37 ลาน

บาท เม่ือเทียบกับป 2559 ซ่ึงมีจํานวน 1,845 ลานบาท เนื่องมาจากคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจําหนายจากการซ้ือ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจแฟชั่นเสื้อผาสําเร็จรูป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการ

รวมธุรกิจ (ซ่ึงจะอยูในสวนของคาใชจายในการขาย) จากคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานในสํานักงาน, คาใชจายใน

การบริหาร, คาใชจายอ่ืนๆ และอีกสวนคือ ในไตรมาส 4 ป 2560 บริษัทไดบันทึกคาใชจายพิเศษท่ีเก่ียวของกับการเขา

ซ้ือหุนสามัญของบริษัท Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) จํานวน 19 ลานบาท โดย

สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2559 และป 2560 เทากับ 55.29% และ 56.60% ตามลําดับ 

2.3 ขาดทุนสําหรับป 

ในป 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 37 ลานบาท ขาดทุนสุทธิลดลง 136 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

78.64 เม่ือเทียบกับป 2559 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 173 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากป 2559 บริษัทมีการบันทึกผล

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยสําหรับธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป จํานวน 155 ลานบาท (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย) และผลขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 

26 ลานบาท (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน) และป 2560 

บริษัทมีคาใชจายทางการเงินลดลง 20 ลานบาท, ตนทุนขายและการใหบริการรวมลดลง 14 ลานบาท ในขณะท่ีรายได

รวมลดลง 12 ลานบาท, คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน 37 ลานบาท และรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึน 

30 ลานบาท 

สรุปผลการดําเนินงานแยกตามธุรกิจไดดังนี้ 

- ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ มีรายไดจากการใหบริการรวม 328 ลานบาท มีกําไรตามสวนงานกอน

คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได จํานวน 58 ลานบาท  

- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายไดจากการขายรวม 2,694 ลานบาท มีกําไรตามสวนงานกอนคาใชจาย

ทางการเงินและภาษีเงินได จํานวน 21 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปนผลจากคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุน

ในธุรกิจอาหารและแฟชั่นสําเร็จรูป จํานวน 81 ลานบาท)   

- ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มีรายไดจากการขายรวม 137 ลานบาท มีผลขาดทุนตามสวนงานกอนคาใชจาย

ทางการเงินและภาษีเงินได จํานวน 31 ลานบาท  
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3. ฐานะการเงิน 

พิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงของขอมูลในงบการเงินรวมจากดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

3.1 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

 
 

1) สินทรัพยรวม จํานวน 6,190 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 966 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.49 เม่ือเทียบกับ

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมข้ึนและลดลงท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ 

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน 111 ลานบาท คิดเปนรอยละ 110.61 จากกิจกรรม

หลักๆ ดังนี้ 

- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 180 ลานบาท จากรายไดจากการขาย

และรายไดจากการใหบริการ  

- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 1,012 ลานบาท จากการซ้ือเงินลงทุนใน

หลักทรัพยเผื่อขาย, ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและซ้ือสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 

- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 943 ลานบาท จากการออกหุนสามัญของ

บริษัทยอย, จากการออกหุนกูระยะยาว ในขณะเดียวกันก็มีการจายชําระเงินกูยืมระยะ

ยาวแกสถาบันการเงิน 

  

6,190 

2,921 3,269 

5,224 

2,991 
2,233 

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย : ลา้นบาท)

2560

2559
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- เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมข้ึน 484 ลานบาท โดยการนําเงินท่ีไดรับมาจากการออกหุนกูป 2560 ไป

บริหารจัดการโดยการซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพ่ือรอจายคืนหุนกูป 2558 ซ่ึงจะครบ

กําหนดเดือน ม.ค.2561 

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เพ่ิมข้ึน 82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.23 จากการซ้ืออุปกรณและสวน

ปรับปรุงอาคาร 

- ตนทุนการซ้ือธุรกิจท่ียังไมไดปนสวน 310 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดเขาไปซ้ือหุนของ บริษัท 

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่มภายใตเครื่องหมายการคา Le Grand Vefour ทําใหเกิดผลตางของตนทุนการซ้ือเงิน

ลงทุนกับมูลคาสุทธิของบริษัทยอย 

2) หนี้สินรวม จํานวน 2,921 ลานบาท ลดลง 70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.34 เม่ือเทียบกับหนี้สินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมข้ึนและลดลงท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ลดลง 86 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 49.71 เนื่องจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมบางสวนแกสถาบันการเงิน ภายหลังท่ีไดรับ

เงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (IPO) 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ลดลง 634 

ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมบางสวนแกสถาบันการเงิน ภายหลังท่ีไดรับเงินจาก

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (IPO) 

- เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพ่ิมข้ึน 49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.91 จากการกูยืมเงิน

จากสถาบันการเงินเพ่ือนํามาใชในการดําเนินงาน 

- หุนกูระยะยาวเพ่ิมข้ึน 596 ลานบาท จากการออกหุนกูป 2560 เพ่ือเตรียมจายคืนหุนกูป 2558 

ซ่ึงจะครบกําหนดเดือน ม.ค. 2561 

3) สวนของผูถือหุนจํานวน 3,269 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 1,037 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.46 จากสวนเกิน

ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน 395 ลานบาท และสวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน 659 ลานบาท (เนื่องจากเม่ือเดือน มี.ค. และ เม.ย. 2560 บริษัทยอยไดเสนอขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและประชาชนท่ัวไป) ในขณะท่ีมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป จํานวน 37 ลานบาท 

3.2 คุณภาพของสินทรัพย 

1) สินทรัพย 

ป 2560 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรอยละ (0.60) เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ (3.30) เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพยท่ีดีข้ึนและขาดทุนสุทธิในป 2560 

ต่ํากวาป 2559 เนื่องจากไมมีการรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและผลขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการลงทุน 
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2) ลูกหนี้การคา 

หากพิจารณาจากงบการเงินรวมจะเห็นวาจํานวนเทาของอัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา

ลดลงจากป 2559 จํานวน 30.35 เปน 25.02 เทา ในป 2560 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากเดิม โดยระยะเวลา

เก็บหนี้เฉลี่ยในป 2560 และ 2559 เทากับ 14.59 และ 12.03 ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากลูกคาบางรายขอขยาย

ระยะเวลาเครดิตและมีการใหเครดิตกับลูกคาบางรายในตางประเทศ (บริษัท Societe Langonnaise des Vins et 

Hotelleries SAS (“SLVH” ดําเนินธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศฝรั่งเศส)  

3.3 สภาพคลอง 

1) กระแสเงินสด 

ในป 2560 เงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 1,012 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ซ่ึงมีจํานวน 

144 ลานบาท เนื่องจากในป 2560 มีการจายเงินเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย, ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย และ

ซ้ือสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ มากกวาเม่ือเทียบกับป 2559 และมีเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2560 

จํานวน 943 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ซ่ึงมีจํานวน (169) ลานบาท จากการออกหุนกูระยะยาว, จากการขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและประชาชนท่ัวไปเม่ือเดือน มี.ค. และ เม.ย. 2560 ในขณะท่ีมีการจายชําระ

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

2) อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลองในป 2560 เปนจํานวน 0.65 เทา เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ซ่ึงมีจํานวน 0.39 เทา 

เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนของป 2560 เพ่ิมข้ึนกวาป 2559 ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุน

ชั่วคราว เปนตน และหนี้สินหมุนเวียนของป 2560 เพ่ิมข้ึนมากกวาป 2559 ดวยเชนกัน ไดแก หุนกูระยะยาวสวนท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป 

3) แหลงท่ีมาของเงินทุน 

- ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  

เม่ือพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2560 มีอัตราสวน 0.89 ตํ่ากวาป 2559 

ซ่ึงมีอัตราสวน 1.34 เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการชําระหนี้มากข้ึน สวนโครงสรางเงินทุนของบริษัทยังคงอยูใน

ขอกําหนดตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืม (Covenant) 

- หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินหมุนเวียนในป 2560 จํานวน 1,693 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 487 ลานบาท 

จากป 2559 ซ่ึงมีจํานวน 1,206 ลานบาท จากหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป และเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน ในขณะท่ีลดลงจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหแก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คาสอบ

บัญชีสําหรับบริษัท จํานวนเงิน 1,380,000 บาท เพ่ิมข้ึน 6% เม่ือเทียบกับป 2559 (ซ่ึงไมรวมคาบริการอ่ืน เชน คาใชจาย

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของ SSTPF)  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทาง
การเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญอยางยิ่งตอหนาท่ี และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม

และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ มีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังมี

การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ี

เปนอิสระเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระเปนผูกํากับดูแล

คุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตางๆ 

เพ่ือใหมีความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ซ่ึงไดรายงานความเห็นเก่ียวกับเรื่อง

นี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูในระดบัท่ีนาพอใจ และสามารถใหความ

ม่ันใจอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 
  

……………………………….......... 

(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 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรัพยศรีไทย 

จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน

สด สําหรับปสิ้นสุดวนัเดียวกันของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ทรัพยศรี

ไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัท

ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ

งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวา

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ขอ 14.4 เก่ียวกับการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (Societe 

Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS) โดยบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง (Mudman International Limited) (ผูซ้ือ) 

โดยผูซ้ือไดดําเนินการใหมีการวัดมูลคาของสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ 

และการวัดมูลคาของคาความนิยมซ่ึงยังไมแลวเสร็จ ท้ังนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
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ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของขาพเจา ซ่ึงไดรวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวม

วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซ่ึงไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใช

เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้ 

การรวมธุรกิจ  

ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 14.4 เก่ียวกับการซ้ือเงินลงทุนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดย

มีมูลคาเงินลงทุนจํานวน 301 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทไดบันทึกรายการบัญชีเก่ียวกับการซ้ือ

ธุรกิจในเบื้องตนโดยใชประมาณการมูลคาท่ีดีท่ีสุดสําหรับสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาจากการวัดมูลคา

ตามวิธีซ้ือ ซ่ึงกลุมบริษัทจะสรุปผลการบันทึกบัญชีการซ้ือธุรกิจใหเสร็จสิ้นในระหวางป 2561 และจํานวนเงินของรายการ

ท่ีบันทึกไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 อาจตองมีการเปลี่ยนแปลง ขาพเจาใหความสําคัญกับรายการซ้ือธุรกิจนี้ เนื่องจาก

เปนรายการท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวมและการตั้งขอสมมติตางๆ ท่ีใชเปนเกณฑในการบันทึกบัญชีการซ้ือธุรกิจ

เริ่มแรกนั้นเปนเรื่องท่ีตองใชดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญของผูบริหาร ดังนั้นอาจเกิดความเสี่ยงในการรับรูและวัดมูลคาของ

สินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา รวมถึงสวนตางในเบื้องตนจากการซ้ือธุรกิจ 

ขาพเจาไดสอบทานขอตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และสอบถามฝายบริหารถึงลักษณะและ

วัตถุประสงคในการเขาทํารายการซ้ือดังกลาวเพ่ือประเมินวารายการซ้ือธุรกิจดังกลาวเปนไปตามคํานิยามของการรวม

ธุรกิจภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม ขาพเจาได

ตรวจสอบมูลคาการซ้ือธุรกิจกับเอกสารประกอบการซ้ือธุรกิจและการจายเงินเพ่ือประเมินวามูลคาดังกลาวสะทอนตาม

มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหและไมรวมถึงตนทุนท่ีเก่ียวของกับการซ้ือธุรกิจ ขาพเจาทดสอบการคํานวณ 

รวมถึงพิจารณาเหตุผลสนับสนุนสวนตางในเบื้องตนท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือธุรกิจท่ีกลุมบริษัทบันทึกไว ตลอดจนพิจารณา

การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการซ้ือธุรกิจในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คาความนิยมและเครื่องหมายการคา 

ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 18 และ 20 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมียอด

คงเหลือของคาความนิยมและเครื่องหมายการคาเปนจํานวน 1,896 ลานบาท และจํานวน 344 ลานบาท ตามลําดับ

ขาพเจาใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคาดังกลาว เนื่องจากการ

ประเมินการดอยคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคาถือเปนประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญท่ีฝายบริหารตองใชดุลย

พินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะ

ไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทําให

เกิดความเสี่ยงเก่ียวกับมูลคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคา 

  



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย  Page | 100  

 

ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินท่ีฝายบริหารของ 

กลุมบริษัทเลือกใช โดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝายบริหารวาสอดคลองตามลักษณะการให

ประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณการกระแสเงิน

สดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยท่ีจัดทําโดยฝายบริหารของกลุมบริษัท โดยการเปรียบเทียบขอสมมติดังกลาว

กับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของกลุมบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการ

ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับใน

อนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของกลุมบริษัทเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัว

เฉลี่ยถวงน้ําหนักของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญภายในสํานักงานเพ่ือชวยประเมินขอมูล

ดังกลาวโดยการเทียบเคียงกับแหลงขอมูลภายนอกตามฐานความรูและประสบการณในอดีตของผู เชี่ยวชาญ 

ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณา

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลด นอกจากนี้ ขาพเจา

ไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคาท่ีมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ี

สําคัญ 

การรับรูรายไดจากการขาย 

รายไดจากการขายในงบการเงินรวมรวมรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทยอยซ่ึงคิดเปนรอยละ 

81 ของรายไดรวม รายไดดังกลาวเปนรายการบัญชีท่ีสําคัญรายการหนึ่งของกลุมบริษัท เนื่องจากจํานวนท่ีบันทึกในบัญชี

สงผลกระทบโดยตรงตอผลกําไรขาดทุนของกลุมบริษัท ประกอบกับรายการขายมีจํานวนรายการคอนขางมากและบริษัท

ยอยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพ่ือกระตุนยอดขายอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงใหความสําคัญในการ

ตรวจสอบเก่ียวกับมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายไดจากการขายดังกลาว 

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทยอยโดยการประเมินและทดสอบ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยท่ีเก่ียวของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและเลือก

ตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมท่ีบริษัทยอยออกแบบไว และไดสุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ

ขายและรับเงินท่ีเกิดข้ึนในระหวางป รวมถึงวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

แบบแยกยอย เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการ

บัญชีท่ีทําผานใบสําคัญท่ัวไป 
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ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ีใน

รายงานของผูสอบบญัชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความ

เชื่อม่ันในรูปแบบใดๆ ตอขอมูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนนั้นมี

ความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวา

ขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ี

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมีการ

ดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง 

การเปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ี

ดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน

ตอเนื่องอีกตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมได

เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ

เม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

1. ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคัญในงบการเงิน ไมวา

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความ

เสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

2. ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา 

4. สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และ

สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือ

สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงาน

ตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวใน

รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผย

ดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการ

สอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณ

ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

5. ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

6. รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการ

กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียง

ผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุม

ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับ

ความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงขาพเจาเชื่อ

วามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกัน

ไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวใน

รายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ี

ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ

สื่อสารดังกลาว  

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

 

 

 

 

            ศิริรัตน ศรีเจริญทรัพย 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 

                            บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

                      กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2561 
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งบการเงินรวม 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

         
(หน่วย: บาท)     

 งบการเงินรวม  
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพย์ 
  

       
สินทรัพย์หมุนเวียน 

  

       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 

 
211,548,724   100,445,239   10,206,933   9,668,953  

เงินลงทุนชัว่คราว 8 
 

496,652,874   12,210,874   494,139,094   -  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 
 

152,286,516   113,039,904   57,048,175   44,918,978  

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 
 

-   -   -   128,808,410  

สินคา้คงเหลือ 10 
 

192,953,607   204,347,934   -   -  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
  

50,236,664   35,469,073   12,806,310   15,059,091  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
  

1,103,678,385   465,513,024   574,200,512   198,455,432  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  

       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 11 

 
2,675,804   3,016,110   -   -  

เงินลงทุนระยะยาว - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 12 
 

86,715,000   118,695,000   86,715,000   118,695,000  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 
 

224,784,079   230,781,085   220,275,000   220,275,000  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 
 

-   -   1,500,885,388   1,490,885,688  

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 
 

366,351,298   366,351,298   366,351,298   366,351,298  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 
 

1,081,999,318   999,759,134   526,258,441   519,946,966  

ค่าความนิยม 18 
 

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

ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 14.4 
 

309,501,486   -   -   -  

สิทธิการเช่า 
 

19 
 

82,922,117   73,398,662   15,138,901   17,031,264  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18, 20 
 

833,130,736   886,297,983   809,252   1,299,480  

เงินมดัจาํค่าเช่า 
  

148,112,519   129,768,464   32,500,000   31,500,000  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29.4 
 

10,143,950   11,942,076   3,891,542   3,196,533  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  

44,392,542   41,947,261   32,643,432   33,217,549  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  

5,086,768,244   4,757,996,468   2,785,468,254   2,802,398,778  

รวมสินทรัพย์ 
  

6,190,446,629   5,223,509,492   3,359,668,766   3,000,854,210  
           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

         
 (หน่วย: บาท)     

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หนี้สินหมุนเวียน          
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 21  457,500,000   408,800,000   100,000,000   384,000,000  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22  514,269,702   515,225,458   108,589,457   91,563,405  

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6, 14.4  39,393,800   -   -   -  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
    

 
 

   ภายในหน่ึงปี 23  87,164,222   173,333,615   -   -  

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24  499,964,612   -   499,964,612   -  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   10,034,467   11,540,021   -   -  

เงินปันผลคา้งจ่าย   -   31,536,960   -   -  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   84,596,880   65,615,219   11,888,536   9,642,861  

รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,692,923,683   1,206,051,273   720,442,605   485,206,266  

หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 

    
 

 

   ชาํระภายในหน่ึงปี 23  237,625,741   871,754,810   -   -  

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24  596,559,750   499,052,635   596,559,750   499,052,635  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29.4  313,374,613   330,371,766   124,786,366   125,577,621  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25  38,592,741   51,987,654   12,432,417   11,092,653  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   42,140,893   31,642,833   6,058,180   5,000,000  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   1,228,293,738   1,784,809,698   739,836,713   640,722,909  

รวมหนี้สิน   2,921,217,421   2,990,860,971   1,460,279,318   1,125,929,175  

           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

        
(หน่วย: บาท) 

    
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหตุ 2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

       
ทุนเรือนหุน้  

 

       
   ทุนจดทะเบียน  

 

       
      หุน้สามญั 704,431,290 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

 

       
         (2559: หุน้สามญั 640,393,352 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 26 

 
704,431,290   640,393,352   704,431,290   640,393,352  

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้   

 

       
      หุน้สามญั 455,807,823 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

 

       
         (2559: หุน้สามญั 414,371,348 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท)  

 
455,807,823   414,371,348   455,807,823   414,371,348  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้  

 

       
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  

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

   ส่วนเกินทุนหุน้สามญัซ้ือคืน  

 
37,006,907   37,006,907   37,006,907   37,006,907  

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 
 

690,258,290   294,766,438   -   -  

กาํไรสะสม           
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 27  42,780,450   41,224,612   42,780,450   41,224,612  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   488,151,355   547,388,221   824,951,883   841,432,171  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้   200,858,895   203,116,795   201,069,183   203,116,795  

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   2,252,636,922   1,875,647,523   1,899,389,448   1,874,925,035  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย   1,016,592,286   357,000,998   -   -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   3,269,229,208   2,232,648,521   1,899,389,448   1,874,925,035  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   6,190,446,629   5,223,509,492   3,359,668,766   3,000,854,210  
  

  -   -     -   -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560         

(หน่วย: บาท)     
 งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หมายเหตุ 2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

กําไรขาดทุน:   
       

รายได้ 
 

  
       

รายไดจ้ากการขาย   2,831,300,019  2,889,141,956  -   -  

รายไดจ้ากการให้บริการ   327,771,573  324,678,526  324,552,394  318,825,102 

รายไดอ่ื้น 
 

  
       

   เงินปันผลรับ   13,108,110   8,384,910   36,188,880   145,133,570  

   อ่ืนๆ 
 

  153,237,622   115,160,752   15,096,486   12,639,175  

รวมรายได้ 
 

  3,325,417,324   3,337,366,144   375,837,760   476,597,847  

ค่าใช้จ่าย 
 

  
       

ตน้ทุนขาย 
 

  1,152,324,550  1,175,345,725  -   -  

ตน้ทุนการให้บริการ   247,775,141   239,044,584   247,028,883   236,001,473  

ค่าใชจ่้ายในการขาย   1,463,291,805   1,461,224,282   -   -  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   418,773,510   383,974,579   52,404,936   51,588,511  

ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 15  -   26,093,624   -   26,093,624  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 20  -   154,931,354   -   -  

รวมค่าใช้จ่าย   3,282,165,006   3,440,614,148   299,433,819   313,683,608  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 

 
43,252,318   (103,248,004)  76,403,941   162,914,239  

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2  5,084,244   5,471,689   -   -  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้   48,336,562    (97,776,315)  76,403,941   162,914,239  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (80,032,602)  (99,816,516)  (46,261,543)  (43,557,891) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้    (31,696,040)  (197,592,831)  30,142,398   119,356,348  

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 29.1  (5,174,180)  24,965,051   974,361   5,075,716  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี    (36,870,220)  (172,627,780)  31,116,759   124,432,064  
           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
       

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง         
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 

  
 (288,221)  -   -   -  

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 

 (2,559,515)  4,305,000    (2,559,515)  4,305,000  

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 29.2  511,903    (861,000)  511,903    (861,000) 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได ้  (2,335,833)  3,444,000    (2,047,612)  3,444,000  
           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง       
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  17,189,408   -   -   -  

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

ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 29.2   (2,049,723)   (1,240,547)  -    (1,240,547) 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 15,139,685   4,962,187   -   4,962,187  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี   12,803,852   8,406,187    (2,047,612)  8,406,187  
           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี    (24,066,368)   (164,221,593)  29,069,147   132,838,251  
           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
     

 

 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
         

(หน่วย: บาท)     
 งบการเงินรวม  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
หมายเหตุ 2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน): 
         

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
  

(21,369,411)  (139,586,858)  31,116,759   124,432,064  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (15,500,809)  (33,040,922)         
(36,870,220)  (172,627,780)         

       
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม: 

  

       
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

  
(13,897,720)  (131,180,671)  29,069,147   132,838,251  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,168,648)  (33,040,922)         
(24,066,368)  (164,221,593)         

       
กาํไรต่อหุ้น  

 
31 

 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
         

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
  

(0.05)  (0.31)  0.07   0.27  
           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หนวย: บาท)  
งบการเงินรวม 

 
 สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ  

   

             
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 

      

             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

        

       สวนเกินทุนจาก  กําไรสะสม ผลตางจากการแปลงคา กําไร (ขาดทุน) จาก   รวม  รวม  สวนของผูมีสวนไดเสีย  

 ทุนเรือนหุน  สวนเกิน  สวนเกินมูลคา การเปลี่ยนแปลงสัดสวน จัดสรรแลว -   งบการเงินที่เปน การวัดมูลคาเงินลงทุน สวนเกินทุน องคประกอบอ่ืน สวนของผูถือหุน  ที่ไมมีอํานาจควบคุม รวม 

ที่ออกและชําระแลว  มูลคาหุนสามัญ  หุนสามัญซื้อคืน  การถือหุนในบริษัทยอย  สํารองตามกฎหมาย  ยังไมไดจัดสรร  เงินตราตางประเทศ  
ในหลักทรัพยเผื่อ

ขาย 
 จากการตีราคาที่ดิน  ของสวนของผูถือหุน  ของบริษัทฯ     ของบริษัทยอย  สวนของผูถือหุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป  -   -   -   -   -   -   -   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  -   -   -   3,369,879   -   -   -   -   -   -   3,369,879    (4,369,879)   (1,000,000) 

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 30) -   -   -   -   -    (4,186,358)  -   -   -   -    (4,186,358)  -    (4,186,358) 

หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 30) 37,669,375   -   -   -   -    (37,669,375)  -   -   -   -   -   -   -  

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

เงินปนผลจายใหผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม                          

   ของบริษัทยอย -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    (31,536,960)   (31,536,960) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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  

           -           -     -  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 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  

ขาดทุนสําหรับป -   -   -   -   -    (21,369,411)  -   -   -   -    (21,369,411)   (15,500,809)   (36,870,220) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป  -   -   -   -   -   9,729,592    (210,288)   (2,047,612)  -    (2,257,900)  7,471,692   5,332,160   12,803,852  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -   -   -   -   -    (11,639,819)   (210,288)   (2,047,612)  -    (2,257,900)   (13,897,719)   (10,168,649)   (24,066,368) 

การเปลี่ยนสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 14.1) -   -   -   395,491,852   -   -   -   -   -   -   395,491,852    (395,491,852)  -  

บริษัทยอยออกหุนสามัญจําหนายแกประชาชนทั่วไป (หมายเหตุ 

14.1) -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1,065,251,789   1,065,251,789  

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 30) -   -   -   -   -    (4,604,734)  -   -   -   -    (4,604,734)  -    (4,604,734) 

หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 30) 41,436,475   -   -   -   -    (41,436,475)  -   -   -   -   -   -   -  

โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย -   -   -   -   1,555,838    (1,555,838)  -   -   -   -   -   -   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 455,807,823   337,773,202   37,006,907   690,258,290   42,780,450   488,151,355    (210,288)   (5,491,612)  206,560,795   200,858,895   2,252,636,922   1,016,592,286   3,269,229,208  

           -           -     -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้                          
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

(หนวย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

            องคประกอบอื่นของสวนของผูถอืหุน   

            กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

        กําไรสะสม  กําไร (ขาดทุน) จาก    รวม   

  ทุนเรือนหุน  สวนเกิน  สวนเกินมูลคา  จัดสรรแลว -    การวัดมูลคาเงินลงทุน  สวนเกินทุน  องคประกอบอื่น  รวมสวน 

  ท่ีออกและชําระแลว  มูลคาหุนสามัญ  หุนสามัญซ้ือคืน  สํารองตามกฎหมาย  ยังไมไดจัดสรร  ในหลักทรัพยเผ่ือขาย  จากการตีราคาท่ีดิน  ของสวนของผูถือหุน  ของผูถือหุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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  

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 30) 

 

-   -   -   -   (4,186,358)  -   -   -    (4,186,358) 

หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 30) 

 

37,669,375   -   -   -   (37,669,375)  -   -   -   -  

โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย 

 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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  

 

 

                -  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 

 

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  

กําไรสําหรับป 

 

-   -   -   -   31,116,759   -   -   -   31,116,759  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  

 

-   -   -   -   -    (2,047,612)  -    (2,047,612)   (2,047,612) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

 

-   -   -   -   31,116,759    (2,047,612)  -    (2,047,612)  29,069,147  

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 30) 

 

-   -   -   -    (4,604,734)  -   -   -    (4,604,734) 

หุนปนผลจาย (หมายเหตุ 30) 

 

41,436,475   -   -   -    (41,436,475)  -   -   -   -  

โอนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรไปสํารองตามกฎหมาย 

 

-   -   -   1,555,838    (1,555,838)  -   -   -   -  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 

455,807,823   337,773,202   37,006,907   42,780,450   824,951,883    (5,491,612)  206,560,795   201,069,183   1,899,389,448  

 

 

                -  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560     

      (หนวย: บาท) 
    

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    

2560  2559  2560  2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
  

       
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี 

  
(31,696,040) 

 
(197,592,831) 

 
30,142,398  

 
119,356,348  

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 
      

      จากกิจกรรมดําเนนิงาน 
  

       
   กลับรายการหนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

  
(307,316) 

 
(288,420) 

 
(307,316) 

 
(288,420) 

   การปรับลดราคาทนุของสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิทีจ่ะไดรับ (กลับรายการ) 4,375,726   (710,460)  -   -  

   คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย 
  

273,306,991   259,934,820   24,900,615   26,967,046  

   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย 
  

11,227,414   12,817,069   (553,038)  2,308  

   ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ 
  

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

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (กลับรายการ) (1,493,884)  154,931,354   -   -  

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวม 
  

(5,084,244)  (5,471,689)  -   -  

   คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
  

4,682,933   10,017,189   1,580,164   1,421,313  

   รายไดเงินปนผล 
  

(13,108,110)  (8,384,910)  (36,188,880)  (145,133,570) 

   คาใชจายหุนกูรอตัดบัญชีตดัจาย 
  

1,241,727   861,652   1,241,727   861,652  

   ดอกเบ้ียจาย 
  

76,023,875   99,816,516   45,019,816   43,557,891  

   คาธรรมเนียมการกูยืม 
  

2,767,000   -   -   -  

   ดอกเบ้ียรับ 
  

(1,517,518)  (1,201,382)  (561,435)  (693,021) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย        
   และหนี้สินดําเนนิงาน 

  
320,418,554   350,822,532   65,274,051   72,145,171  

สินทรัพยดําเนนิงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 
  

       
   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 

  
(16,086,171)  (9,710,582)  (12,266,346)  (1,388,820) 

   สินคาคงเหลือ 
  

24,354,785   20,238,183   -   -  

   สินทรัพยหมนุเวียนอื่น 
  

(9,825,145)  (582,630)  2,351,677   (1,034,547) 

   สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 
  

(13,363,318)  (3,422,950)  128,436   (5,417) 

หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
  

       
   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ 

  
(27,225,683)  63,000,580   3,318,527   5,298,939  

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
  

(2,812,706)  (9,230,481)  (240,400)  (4,980,200) 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  

4,394,097   15,579,202   2,011,198   1,115,452  

   หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ 
  

3,189,292   12,193,384   -   -  

เงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 
  

283,043,705   438,887,238   60,577,143   71,150,578  

   จายดอกเบ้ีย 
  

75,095,524)  (99,861,994)  (44,148,896)   (43,569,455) 

   เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
  

9,545,242   -   9,298,533   -  

   จายภาษีเงินได 
  

(37,348,766)  (46,521,712)  (9,852,852)  (10,679,864) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 
  

180,144,657   292,503,532   15,873,928   16,901,259  

 

   

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

 

         
(หนวย: บาท) 

 

   
 งบการเงินรวม  

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

   
2560 

 
2559 

 
2560 

 
2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
         

เงินลงทุนช่ัวคราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
  

9,697,094    (4,076,694)  -   -  

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง 
  

340,306   4,738   -   -  

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทนุในหลักทรัพยเผือ่ขาย 
  

 (493,000,000) 
 

-  
 

(493,000,000) 
 

-  

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทนุในบริษัทยอย 
  

(256,155,981) 
 

(999,800) 
 

 (9,999,700) 
 

 (999,800) 

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นแกผูถือหุนเดิมของบริษทัยอย 
  

 (49,618,022) 
 

-  
 

-  
 

-  

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทรวม 
  

-  
 

4,725,000  
 

-  
 

4,725,000  

เงินสดรับจากการลดมูลคาหนวยลงทุนของเงนิลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผื่อขาย 28,281,390  
 

-  
 

28,281,390  
 

-  

ซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 
  

 (247,425,309)  (148,959,398)   (14,700,865)  (7,796,467) 

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 
  

3,233,241   1,391,045   629,799   935  

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 
  

 (11,437,729)   (12,692,800)   (175,029)   (91,612) 

ซื้อสทิธิการเชา 
  

 (22,080,166)   (645,600)  -   -  

เงินปนผลรับ 
  

24,189,360   16,325,160   164,997,290   16,325,160  

รับดอกเบี้ย 
  

1,946,157   540,966   1,005,901   36,241  

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 
  

 (1,012,029,659)  (144,387,383)  (322,961,214)  12,199,457  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  

       
เงินกูยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

  
48,700,000    (36,200,000)  (284,000,000)  (26,000,000) 

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
  

(720,298,462)  (123,829,884)  -   -  

จายคาธรรมเนียมการกูยืม 
  

(2,767,000)  -   -   -  

เงินสดรับจากหุนกูระยะยาว 
  

600,000,000  
 

-  
 

600,000,000  
 

-  

ตนทุนการทาํรายการของการออกหุนกู 
  

 (3,770,000) 
 

-  
 

 (3,770,000) 
 

-  

เงินสดจายหนี้สินตามสญัญาเชาการเงิน 
  

 (8,106,783) 
 

 (4,919,705) 
 

-  
 

-  

เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัทฯ 
  

 (4,604,734) 
 

 (4,186,358) 
 

 (4,604,734) 
 

 (4,186,358) 

เงินปนผลจายแกผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษทัยอย 
  

 (31,536,960) 
 

-  
 

-  
 

-  

เงินสดรับจากผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจากการออกหุนสามัญของบริษัทยอย 1,107,648,937   -   -   -  

เงินสดจายคาใชจายทางตรงในการเสนอขายหุนของบริษทัยอย 
  

(42,397,148)  -   -   -  

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 
  

942,867,850   (169,135,947)  307,625,266   (30,186,358) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพ่ิมขึ้น 
  

120,637  
 

-  
 

-  
 

-  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ
  

111,103,485  
 

 (21,019,798) 
 

537,980  
 

 (1,085,642) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 
  

100,445,239  
 

121,465,037  
 

9,668,953  
 

10,754,595  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 
  

211,548,724  
 

100,445,239  
 

10,206,933  
 

9,668,953  

 

   
-     -     -   -  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเตมิ 
  

       
รายการที่มิใชเงินสด 

  

       
   เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย 

  
25,240,146  

 
36,397,486  

 
22,470  

 
164,813  

   ซื้อสนิทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงนิ 
  

21,591,705  
 

7,668,758  
 

1,212,710  
 

-  

   เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  

-  
 

-  
 

-  
 

128,808,410  

   เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอย 
  

39,393,800  
 

-  
 

-  
 

-  

   เจาหนี้อ่ืน - เงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพยจากบริษัททีเ่กี่ยวของกนั 
  

12,960,000   -   12,960,000   -  

 

   

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

1. ขอมูลท่ัวไป 

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

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการใหเชาคลังสินคา รับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส บริการทาเทียบเรือ 

โดยมี ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนอยู ท่ี  2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร และมีคลังสินคา คลังเอกสารและทาเทียบเรืออยูท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 11 ตุลาคม 

2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา 

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

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งข้ึนในประเทศ อัตรารอยละของการถือหุน 

   2560 2559 

   รอยละ รอยละ 

บริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนโดยตรง     

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด คลังสินคา ไทย 100 100 

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ลงทุนในหุนของบริษัทอ่ืน ไทย 64 80 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด บริหารกองทรสัต ไทย 100 - 
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ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งข้ึนในประเทศ อัตรารอยละของการถือหุน 

   2560 2559 

   รอยละ รอยละ 

บริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนโดยออม     

   ถือหุนโดยบริษัท มัดแมน จํากดั (มหาชน)     

      บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ไทย 100 100 

      บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ไทย 100 100 

      บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด จําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ไทย 100 100 

      บริษัท เกรฮาวด จํากัด ผลิตและจําหนายเสื้อผา
สําเรจ็รูป และเครื่องหนัง 

ไทย 100 100 

      บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด กิจการรานอาหาร ไทย 100 100 

      Mudman International Limited ลงทุนในหุนของบริษัทอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100 - 

   ถือหุนโดยบริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด     

      GHC CAFÉ  (UK) Co., Ltd. กิจการรานอาหาร สหราชอาณาจักร 100 100 

   ถือหุนโดย Mudman International 

      Limited 

    

      Societe Langonnaise des Vins et  

          Hotelleries SAS 

กิจการรานอาหาร ฝรั่งเศส 100 - 

ข) บริษัทฯ จะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯ มีสิทธิไดรับหรือมี

สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสัง่การกิจกรรมท่ีสงผล

กระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

ค) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทฯ มีอํานาจใน

การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 
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จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ 

“ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ 

ผูถือหุน 

ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก 

งบการเงินรวมนี้แลว 

ช) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัท

ยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวม

และสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14.1 ในระหวางวันท่ี 29 - 31 มีนาคม 2560 และ

วันท่ี 3 - 5 เมษายน 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเสนอขาย

หุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ และประชาชนท่ัวไป บริษัทยอยไดรับชําระคาหุนเพ่ิมทุน

และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 

2560 ผลจากการขายหุนเพ่ิมทุนใหมใหแกประชาชนท่ัวไปของบริษัทยอยดังกลาวขางตนทําใหบริษัทฯมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวเปลี่ยนไปจากรอยละ 80 เปนรอยละ 64 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ

ยังคงมีอํานาจในการควบคุมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานในบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และ

ถือวาบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ยังคงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 

ฌ) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14.2 ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ไดลงทุนใน

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งใหม โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือ

บริหารกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย บริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท 

(หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) โดยบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 

100  

ญ) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14.3 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท มัดแมน 

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดลงทุนใน Mudman International Limited ซ่ึงเปน

บริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนใหมในสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือลงทุนในหุนของบริษัท

อ่ืนในตางประเทศ บริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000 ดอลลารสหรัฐ (หุนสามัญ 30,000 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) โดยบริษัทยอยถือหุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100  
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ฎ) ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14.4 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 บริษัท มัดแมน 

จํากัด (มหาชน) และ Mudman International Limited (บริษัทยอยท่ีถือหุนโดยบริษัท มัดแมน จํากัด 

(มหาชน)) ไดเขาซ้ือหุนสามัญของ Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) 

จํานวน 28,298 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 16 ยูโร ในราคา 7,812,247 ยูโร จากผูถือหุนเดิม คิดเปนรอยละ 

100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว วัตถุประสงคหลักของการลงทุนในบริษัทดังกลาว คือ การ

ขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตางประเทศ 

2.3 บริษัทฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซ่ึงมีผลบังคับใช

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการ

ใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้

ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชในอนาคต 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  

ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯ ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปน

เจาของสินคาใหกับผู ซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดคาบริการ 

รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการ 

เบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน

และการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนคํานวณโดย

ใชวิธีเขากอนออกกอน ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาโสหุยโรงงานดวย 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ

หลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือได

จําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ

สุดทายของป 

บริษัทฯ ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก

ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บริษัทฯ วัดมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ 

หลังจากนั้น บริษัทฯ จะวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯ รับรูผลกําไรหรือ

ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนในปท่ีเกิดข้ึน 

บริษัทฯ รับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวน

ของกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคา

เผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

บริษัทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู

จํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในสวนของผูถือหุน ท้ังนี้บริษัทฯ จะจัดใหมีการ

ประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตาง

จากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนโดยประมาณดังนี้  

อาคารคลังสินคาและทาเทียบเรือ - 30 ป 

อาคารโรงงาน  - 7 - 20 ป 

อาคารสํานักงาน  - 10, 20 ป 

สวนปรับปรุงอาคารคลังสินคาและทาเทียบเรือ - 5, 10 ป 

สวนปรับปรุงอาคารสํานักงาน - 5 - 15 ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ - 3 - 10 ป 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน - 3 - 5 ป 

ยานพาหนะ  - 5 ป 

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกคาเสื่อมราคาท่ีคํานวณไดขางตนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง 

บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะ

ไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจาก

การจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้น

ออกจากบัญชี 

4.8 ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอม

ท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืม

ประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

4.9 คาความนิยม  

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวน

ท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวาตนทุนการ

รวมธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูสวนท่ีสูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) และจะทดสอบการ

ดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึน 
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เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการ

รวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) ท่ีคาดวา

จะไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตาม

บัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ และ

บริษัทยอยไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.10 สิทธิการเชา 

สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาตัด

จําหนายคํานวณจากราคาทุนของสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชา 

คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยนั้น ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอ่ืน บริษัทฯ และบริษัท

ยอยจะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมี

ตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุ

การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้

วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด

จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของ

กําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีประมาณอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

  อายุการใหประโยชน 

เครื่องหมายการคา - 40 ป 

แฟรนไชส - 7 - 20 ป 

ซอฟทแวรคอมพิวเตอร - 3 - 5 ป 
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บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแต

จะใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกปท้ังในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสด บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการให

ประโยชนไมทราบแนนอน 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

บริษัทฯ ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ

พนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.13 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระ

ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวน

ของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา

ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

สัญญาเชาท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไป

ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวน

ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 

4.14 เงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆ ของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชใน

การดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย

และหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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4.15 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจ 

ดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชน

ไมทราบแนนอนเปนรายป บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้ มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ

ประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ และบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาด

วาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการ

ประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของ

สินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทยอยใช

แบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะ

ไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรู

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความ

เก่ียวของกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณี

ท่ีดินท่ีใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการ

ดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว 

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของ

สินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด 

โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคา

ตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯ

และบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาท่ีตีใหม การกลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะ

เปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 

  



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย   Page | 122  

 

4.16 ผลประโยชนพนักงาน 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสมหุน

สําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียนเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงาน

จายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก

เปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปน

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิด

ลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญอิสระได

ทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.17 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณใน

อดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด

เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

4.18 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของ

รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหนี้สิน ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเก่ียวของนั้น โดย

ใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุก

รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช

นั้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ

และบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือ

บางสวนมาใชประโยชน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

4.19 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอน

หนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมในตลาด) 

ณ วันท่ีวัดมูลคา บริษัทฯ และบริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯ และบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรม

โดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี

เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด  

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบง

ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน   
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัด

มูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอ

จํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ

แตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาคงเหลือ 

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือตนทุนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากสินคาเสื่อมสภาพ โดยคํานึงถึงประสบการณการขายในอดีตและสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระและรับรู

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน ผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชวิธีพิจารณาจากรายได เนื่องจากไมมีราคาในตลาดท่ีสามารถใช

เทียบเคียงได ขอสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนได

อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให

ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

บริษัทฯ แสดงมูลคาของท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคาท่ีตีใหมนี้ไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใช

วิธีเทียบเคียงราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบาง

ประการ ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 
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นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและ

บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น  

ในการนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการ

ดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย

หรือหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 

อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ในระหวางป บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

   (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

รายไดคาบริหารจัดการ - - 14,143 13,129 อัตราตามสัญญาตางตอบแทน 

เงินปนผลรับ - - 12,000 128,808 อัตราตามที่ประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

คาเชาอาคารโกดังจาย (หมายเหตุ 35.2)  49,400 49,400 49,400 49,400 อัตราตามสัญญา 

เงินปนผลรับ - - 11,081 7,940 อัตราตามที่ประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      

คาเชาอาคารโกดังจาย (หมายเหตุ 35.2) 65,614 65,400 65,614 65,400 อัตราตามสัญญา 
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   (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

คาเชาจาย 1,200 6,414 - - อัตราตามสัญญา 

เงินปนผลรับ 13,108 8,385 13,108 8,385 อัตราตามที่ประกาศจาย 

เงินปนผลจาย - 14,957 - - อัตราตามที่ประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับกรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของกัน    

ซื้อเงินลงทุน - 1,000 - 1,000 ราคาทุน 

เงินปนผลจาย - 12,802 - - อัตราตามที่ประกาศจาย 

คาเชาจาย (หมายเหตุ 35.3) 1,114 - 1,114 - อัตราตามสัญญา 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษัทยอย - - 151 640 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 139 - - - 

 139 - 151 640 

     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษัทยอย - - 851 - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,394 - - - 

 3,394 - 851 - 

เงินปนผลคางรับ - กิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - - 128,808 

เงินมัดจําคาเชา - กิจการที่เกี่ยวของกนั     

บริษัทที่เก่ียวของกัน 32,500 32,500 32,500 31,500 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 22)     

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

บริษัทที่เก่ียวของกัน 36,543 37,364 36,543 37,364 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กรรมการ 1,114 - 1,114 - 

 62,357 62,064 62,357 62,064 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน (หมายเหตุ 22)     

บริษัทยอย - - 6,049 6,042 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 12,960 2,510 12,960 - 

 12,960 2,510 19,009 6,042 

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 14.4)     

บุคคลที่เก่ียวของกัน 39,394 - - - 

เงินปนผลคางจาย - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน     

บริษัทที่เก่ียวของกัน - 14,957 - - 

กรรมการ พนักงานและบุคคลทีเ่ก่ียวของกัน - 12,802 - - 

 - 27,759 - - 

สัญญาตางตอบแทน 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาตางตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

(บริษัทยอย) เพ่ือใหเชาพ้ืนท่ีคลังสินคาและใหบริการบริหารสต็อกสินคาพรอมท้ังบริการท่ีเก่ียวของอ่ืน โดยคิด

คาตอบแทนเปนจํานวนเทากับรอยละ 80 ของรายไดคารับฝากสินคาของบริษัทยอยดังกลาว โดยสัญญา

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 ซ่ึงเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2558 บริษัทฯ ไดลงนามตออายุสัญญาดังกลาว

ออกไปอีกเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน

พนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนระยะสั้น 125,523 112,891 33,662 22,776 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 3,122 4,457 378 340 

รวม 128,645 117,348 34,040 23,116 
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ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเก่ียวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 35.6 (ก) และ 35.6 (ข) 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 26,756 19,323 2,666 1,229 

เงินฝากธนาคาร 164,793 81,122 7,541 8,440 

ตั๋วแลกเงิน 20,000 - - - 

รวม 211,549 100,445 10,207 9,669 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 ถึง 0.78 

ตอป (2559: รอยละ 0.10 ถึง 0.63 ตอป) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา - มูลคายุติธรรม 2,514 12,211 - - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - ราคาทุน 493,000 - 493,000 - 

บวก: สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน

ลงทุน 

 

1,139 

 

- 

 

1,139 

 

- 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม 494,139 - 494,139 - 

รวม 496,653 12,211 494,139 - 
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9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 139 - 145 638 

   คางชาํระ     

    ไมเกิน 3 เดือน  - - 6 2 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 139 - 151 640 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 104,076 82,215 27,096 22,574 

   คางชาํระ     

    ไมเกิน 3 เดือน  29,287 23,492 21,557 15,579 

    3 - 6 เดือน 6,186 4,316 5,605 4,287 

    6 - 12 เดือน 1,592 1,171 1,007 1,121 

    มากกวา 12 เดือน 5,718 6,067 161 584 

รวม 146,859 117,261 55,426 44,145 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,643) (6,068) (161) (585) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน

,สุทธิ 141,216 111,193 55,265 43,560 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 141,355 111,193 55,416 44,200 

ลูกหนี้อ่ืน     

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 3,394 - 851 - 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 7,538 1,847 781 719 

รวมลูกหนี้อ่ืน 10,932 1,847 1,632 719 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ 152,287 113,040 57,048 44,919 
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10. สินคาคงเหลือ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุ            

ใหเปนมูลคาสุทธทิี่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคาสําเร็จรูป 92,658 97,332 (11,919) (3,925) 80,739 93,407 

งานระหวางทาํ 1,656 2,043 - - 1,656 2,043 

วัตถุดิบ 76,642 86,033 (2,009) (5,627) 74,633 80,406 

ภาชนะบรรจุและหีบหอ 17,151 14,899 - - 17,151 14,899 

สินคาระหวางทาง 5,233 723 - - 5,233 723 

อ่ืน ๆ 13,542 12,870 - - 13,542 12,870 

รวม 206,882 213,900 (13,928) (9,552) 192,954 204,348 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ เปน

จํานวน 4 ลานบาท โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย 

ในป 2559 บริษัทยอยบันทึกการกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 1 ลานบาท โดยนําไป

หักจากมูลคาของสินคาคงเหลือท่ีรับรูเปนคาใชจายในระหวางป 

11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทยอยไดนําไปวางเปนประกันหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคาร 

ในนามของบริษัทยอย 

12. เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพยเผ่ือขาย 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายคือ เงินลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 

(“กองทรัสตฯ”) (เดิมคือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ (“กองทุนรวมฯ”)) 

บริษัทฯ ไดซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯจํานวน 12.3 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคาเงิน

ลงทุนจํานวน 123 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 15 ของมูลคากองทุนรวมฯ ท้ังหมด   
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ในเดือนธันวาคม 2560 ไดมีการแปลงสภาพกองทุนรวมฯ เปนกองทรัสตฯ และกองทุนรวมฯ ไดโอนทรัพยสิน

และภาระของกองทุนรวมฯ ใหแกกองทรัสตฯ (กองทุนรวมฯ ไดแปลงสภาพเปนกองทรัสตฯ ในอัตรา 1 หนวย

ลงทุนของกองทุนรวมฯ ตอ 1 หนวยลงทุนของกองทรัสตฯ) และไดจายเงินคืนทุนใหกับผูถือหนวยกองทุนรวมฯ

ในอัตราหนวยละ 2.2993 บาทตอหนวย เปนผลใหมูลคาท่ีตราไวตอหนวยลงทุนคงเหลือเทากับ 7.7007 บาทตอ

หนวย โดยหลังจากแปลงสภาพเปนกองทรัสตฯ แลว บริษัทฯ ยังคงถือหนวยลงทุนในกองทรัสตฯ คิดเปน 

รอยละ 15 ของจํานวนหนวยทรัสตฯ ท้ังหมด 

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย แสดงไดดังนี้ 

        (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ราคาทุน 123,000 123,000 

หัก: เงินคืนทุน (28,281) - 

หัก: การปรับมูลคาหลักทรัพยเผื่อขาย (8,004) (4,305) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  86,715 118,695 

13. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

กองทุนรวม ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังขึ้น 

ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน 

มูลคาตามบัญช ี

ตามวิธีสวนไดเสีย ราคาทุน 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (รอยละ) (รอยละ)     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ทรัพยศรีไทย 

ระดมเงินไปลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยเชิง

พาณิชย โดยการซ้ือและ

จัดหาผลประโยชนจาก

การใหเชาอสังหาริมทรัพย

ดังกลาว 

ไทย 33.33 33.33 224,784 230,781 220,275 220,275 
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13.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับ

จากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กองทุนรวม 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน 

ในบริษัทรวมในระหวางป 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 

ในระหวางป 

 2560 2559 2560 2559 

กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยทรัพยศรีไทย 5,084 5,472 11,081 7,940 

13.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนฯ 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทยซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คือจํานวน 161 ลานบาท (2559: จํานวน 195 ลานบาท) 

13.4 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 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

ทรัพยศรีไทย 

 

661 

 

661 

 

678 

 

695 

 

4 

 

3 

 

47 

 

49 

 

15 

 

16 
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14. เงินลงทุนในบรษัิทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน 

มูลคาตามบัญชี               

ตามวิธีราคาทุน 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯ                

รับระหวางป 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 12,000 - 

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 1,054,904 843,923 64 80 1,485,886 1,485,886 - 128,808 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 10,000 - 100 - 10,000 - - - 

รวม     1,500,886 1,490,886 12,000 128,808 

14.1 ในระหวางวันท่ี 29 - 31 มีนาคม 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ได

เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จํานวน 41 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใน

ราคาเสนอขายหุนละ 5.25 บาท คิดเปนเงินจํานวน 217 ลานบาท และในระหวางวันท่ี 3 - 5 เมษายน 2560 

บริษัทยอยไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไปจํานวน 170 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 

บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 5.25 บาท คิดเปนเงินจํานวน 890 ลานบาท บริษัทยอยไดรับชําระคาหุนเพ่ิม

ทุนดังกลาวแลวท้ังจํานวนและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลวจากจํานวน 844 

ลานบาท (หุนสามัญ 844 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) เปนจํานวน 1,055 ลานบาท (หุนสามัญ 

1,055 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2560 

ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดรับหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 1,055 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2560 

ผลจากการขายหุนเพ่ิมทุนใหมใหแกประชาชนท่ัวไปของบริษัทยอยดังกลาวขางตนทําใหบริษัทฯ มีสัดสวน

การถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวเปลี่ยนไปจากรอยละ 80 เปนรอยละ 64 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมี

อํานาจในการควบคุมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานในบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และถือวาบริษัท 

มัดแมน จํากัด (มหาชน) ยังคงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดบันทึกผลตางระหวางราคาทุนและ

มูลคาตามบัญชีตามสวนไดเสียของบริษัทฯ ในบริษัทยอยอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุน

ดังกลาวจํานวน 395 ลานบาท ไวภายใตรายการ “สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนใน

บริษัทยอย” ซ่ึงแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม  
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14.2 ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้ง

ใหม โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือบริหารกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยบริษัทดังกลาวมีทุน

จดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) โดยบริษัทฯ ถือ

หุนในบริษัทดังกลาวรอยละ 100 และไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 

2560 ท้ังนี้บริษัทฯ ไดจายชําระเงินลงทุนเปนจํานวน 10 ลานบาทแลวเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

14.3 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดลงทุนใน  

Mudman International Limited ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนใหมในสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงค

ในการจัดตั้งเพ่ือลงทุนในหุนของบริษัทอ่ืนในตางประเทศ บริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000 

ดอลลารสหรัฐ (หุนสามัญ 30,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ) โดยบริษัทยอยถือหุนในบริษัท

ดังกลาวรอยละ 100 ท้ังนี้บริษัทยอยไดจายชําระคาหุนเปนจํานวน 0.8 ลานบาทแลว 

14.4 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมกรรมการบริษัทของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติการเขาซ้ือหุนของบริษัท Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS 

(“SLVH”) ซ่ึงประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมภายใตเครื่องหมายการคา Le Grand Vefour ตอมา เม่ือ

วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยและ Mudman International Limited (บริษัทยอยท่ีถือหุนโดยบริษัท

มัดแมน จํากัด (มหาชน)) ไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของ SLVH จํานวน 28,298 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 16 

ยูโร จากผูถือหุนเดิมในมูลคารวมท้ังสิ้น 7,812,247 ยูโร โดยแบงการชําระเปน 2 งวด ไดแก งวดท่ีหนึ่งชําระ

เปนเงินสดจํานวน 6,812,247 ยูโร เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 และงวดท่ีสองจะชําระเปนเงินสดจํานวน 

1,000,000 ยูโรในวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินของ SLVH ณ วันท่ีซ้ือมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5,265 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 22,853 

สินคาคงเหลือ  17,336 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,272 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ  7,148 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13,793 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,039 

เงินกูยืมระยะสั้น (49,618) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (23,520) 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (8,331) 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (1,924) 

สินทรัพยสุทธิ (8,687) 
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บวก: ผลตางระหวางตนทนุการซื้อเงินลงทุนกับมูลคาสุทธิของบริษัทยอย 309,502 

ตนทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 300,815 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษทัยอย (5,265) 

หัก: เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทนุในบริษัทยอย (39,394) 

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 256,156 

ในปจจุบัน กลุมบริษัทอยูระหวางดําเนินการใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมา 

ณ วันท่ีซ้ือกิจการ เพ่ือปนสวนตนทุนการซ้ือธุรกิจใหแกรายการดังกลาว โดยการวัดมูลคานี้สวนใหญแลวมี

ความเก่ียวของกับการระบุและวัดมูลคาสินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพยท่ีมีตัวตนบางรายการ ซ่ึงจะถูก

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนับจากวันท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) โดยในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคานี้ กลุมบริษัทจะ

ทําการปรับปรุงยอนหลังประมาณการท่ีเคยรับรูไว ณ วันซ้ือกิจการ เพ่ือใหสะทอนขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ

กับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ีมีอยู ณ วันซ้ือกิจการ บริษัทฯบันทึกผลตางระหวางตนทุนการซ้ือ

เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงสูงกวามูลคาสุทธิตามบัญชีของ SLVH จํานวน 310 ลานบาท ไวเปนสินทรัพยไม

หมุนเวียนภายใตหัวขอ “ตนทุนการซ้ือธุรกิจท่ียังไมไดปนสวน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 

กลุมบริษัทไดบันทึกคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการทํารายการเพ่ือซ้ือกิจการจํานวน 19 ลานบาท เปนคาใชจาย

ในการบริหาร และจํานวน 1 ลานบาท เปนคาใชจายทางการเงินในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในปปจจุบัน  

14.5 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 บริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด จํานวน 

9,998 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท รวมเปนมูลคาประมาณ 1 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุน

ใน บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด เพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 80 เปนรอยละ 100 บริษัทฯ จึงไดบันทึก

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนดังกลาวจํานวน 3 ลานบาทไวในสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน

การถือหุนในบริษัทยอย ซ่ึงแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

14.6 บริษัทยอยไดนําใบหุนท้ังหมดของบริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศ

ไทย) จํากัด และบริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด ไปจํานําไวกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพ่ือคํ้าประกันวงเงิน

สินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินนั้น 
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15. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป 366,351 392,445 

ขาดทุนจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรม - (26,094) 

มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป 366,351 366,351 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทฯ เปนอาคารโกดังใหเชา บริษัทฯ แสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได (Income 

Approach)  

ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรม สรุปไดดังนี้ 

 

งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบตอมูลคายุติธรรม 

เม่ืออัตราตามขอสมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

 2560 2559  

อัตราการใชพ้ืนท่ี (รอยละ) 50 - 92 50 - 92 มูลคายุติธรรมเพ่ิมข้ึน 

อัตราคิดลด (รอยละ) 10.5 - 16.0 10.5 - 16.0 มูลคายุติธรรมลดลง 

อัตราคาเชาตอพ้ืนท่ี (บาท/ตารางเมตร/เดือน)  105 - 160 105 - 160 มูลคายุติธรรมเพ่ิมข้ึน 
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16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซึ่งแสดง 

มูลคาตามราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

 

ที่ดินและ 

สวนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินคา โรงงาน  

ทาเทียบเรือและ  

สวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน

และสวนปรับปรุง เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

เคร่ืองตกแตง 

และเคร่ืองใช 

สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยระหวาง

กอสราง 

และติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 401,672 182,055 464,200 301,720 205,258 22,370 11,319 1,588,594 

ซื้อเพิ่ม          - 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 17)     6,203 - - - - - - 6,203 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 407,479 182,359 531,033 335,028 234,023 23,043 16,791 1,729,756 

ซื้อเพิ่ม           - 1,767 80,548 29,084 41,753 15,196 102,471 270,819 

จําหนาย/ตัดจําหนาย           - - (17,470) (3,636) (16,307) (7,116) (6,472) (51,001) 

โอน           - 1,225 66,926 11,579 14,266 - (93,996) - 

ซื้อบริษัทยอยระหวางป (หมายเหต ุ14.4)           - - 5,991 959 198 - - 7,148 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน           - - (219) (36) (73) - - (328) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 407,479 185,351 666,809 372,978 273,860 31,123 18,794 1,956,394 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย   Page | 138  

 (หนวย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สินทรัพยซึ่งแสดง 

มูลคาตามราคาที่ตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

 

ที่ดินและ 

สวนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินคา โรงงาน  

ทาเทียบเรือและ  

สวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน

และสวนปรับปรุง เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

เคร่ืองตกแตง 

และเคร่ืองใช 

สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยระหวาง

กอสราง 

และติดตั้ง รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559           - 118,928 187,128 136,769 116,172 13,963 - 572,960 

คาเสื่อมราคาสําหรับป           - 10,985 79,349 40,848 32,719 3,378 - 167,279 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/  

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

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

คาเสื่อมราคาสําหรับป           - 10,336 89,895 40,949 38,189 3,213 - 182,582 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ 

ตัดจําหนาย           - - (12,422) (2,869) (14,280) (7,116) - (36,687) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน           - - (1) (1) (1) - - (3) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560           - 140,156 334,439 212,554 166,223 13,348 - 866,720 

คาเผื่อการดอยคา         

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559           - - - - - - - - 

เพิ่มข้ึนระหวางป           - - 9,161 8 - - - 9,169 

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

ลดลงระหวางป           - - (1,494) - - - - (1,494) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560           - - 7,667 8 - - - 7,675 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี         

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 407,479 45,195 324,702 160,417 107,636 17,775 18,794 1,081,999 

คาเสื่อมราคาสําหรับป         

2559 (จํานวน 42 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการและตนทุนการผลิต สวนที่เหลืออยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 167,279 

2560 (จํานวน 47 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการและตนทุนการผลิต สวนที่เหลืออยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 
182,582 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซึ่งแสดง
มูลคาตามราคาท่ีตี

ใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินคา  

ทาเทียบเรือและ  

สวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน 

และสวนปรับปรุง 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ 

เครื่องตกแตง     
และเครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวางกอสราง 

และติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม         

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 399,478 181,687 16,731 108,432 23,701 14,620 1,638 746,287 

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

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

โอน - - - 1,638 - - (1,638) - 

ตีราคา (หมายเหตุ 17) 6,203 - - - - - - 6,203 

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

ซื้อเพ่ิม - 1,767 - 4,732 1,041 6,513 14,678 28,731 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (239) (2,812) (2,259) - (5,310) 

โอน - 1,225 - - - - (1,225) - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 405,681 184,983 16,731 115,283 21,416 19,777 13,453 777,324 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยซึ่งแสดง
มูลคาตามราคาท่ีตี

ใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ 

สวนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินคา  

ทาเทียบเรือและ  

สวนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน 

และสวนปรับปรุง 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ 

เครื่องตกแตง     
และเครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวางกอสราง 

และติดตั้ง รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม         

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 - 118,811 15,074 50,906 19,874 9,147 - 213,812 

คาเสื่อมราคาสําหรบัป - 10,966 794 8,948 1,583 1,866 - 24,157 

คาเสื่อมราคาสําหรบัสวนท่ีจําหนาย/               
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 

คาเสื่อมราคาสําหรบัป - 10,318 409 8,248 1,545 1,856 - 22,376 

คาเสื่อมราคาสําหรบัสวนท่ีจําหนาย/               
ตัดจําหนาย - - - (221) (2,787) (2,258) - (5,266) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 - 140,002 16,277 65,658 18,518 10,611 - 251,066 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี         

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 405,681 44,981 454 49,625 2,898 9,166 13,453 526,258 

คาเสื่อมราคาสําหรับป  

2559 (จํานวน 22 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนท่ีเหลืออยูในคาใชจายในการบรหิาร) 24,157 

2560 (จํานวน 22 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการใหบริการ สวนท่ีเหลืออยูในคาใชจายในการบรหิาร) 22,376 
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ก) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเสื่อมราคา

หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

ดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 360 ลานบาท (2559: จํานวน 256 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 178 

ลานบาท 2559: จํานวน 168 ลานบาท) 

ข) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชา

ทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 23 ลานบาท (2559: จํานวน 5 ลานบาท) (เฉพาะ

บริษัทฯ: จํานวน 2 ลานบาท 2559: ไมมี) 

ค) ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินมูลคายุติธรรมของท่ีดินครั้งใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ 

และเกณฑท่ีใชประเมินราคาท่ีดินคือ วีธีเทียบเคียงกับขอมูลตลาด (Comparative Method of Valuation) 

ซ่ึงผลของการประเมินราคาแสดงมูลคาท่ีดินเพ่ิมข้ึนจากมูลคาท่ีไดประเมินไวในครั้งกอนเปนจาํนวนประมาณ 

6 ลานบาท (ยอดสุทธิจากภาษีเงินไดเทากับจํานวนประมาณ 5 ลานบาท) บริษัทฯบันทึกสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ

มูลคายุติธรรมของท่ีดินดังกลาวไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในป 2559 

 ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินมูลคาราคาท่ีตีใหม สรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบตอมูลคายุติธรรม 

เมื่ออัตราตามขอสมมติฐานเพิ่มข้ึน 

ราคาตอตารางวา (บาท) 14,000 - 275,000 มูลคายุติธรรมเพิ่มข้ึน 

หากบริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงมูลคาของท่ีดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 และ 2559 จะเปนดังนี้  

  (หนวย: พันบาท) 

ณ วันที ่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2560 149,278 147,480 

31 ธันวาคม 2559 149,278 147,480 
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17. สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/                                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2560 2559 

ยอดยกมาตนป 258,202 251,999 

ตีราคาที่ดนิเพิ่มข้ึนในระหวางป (หมายเหตุ 16) - 6,203 

ยอดคงเหลือปลายป 258,202 258,202 

หัก: หนี้สินภาษีเงินได (อัตราภาษี 20%) (51,641) (51,641) 

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได 206,561 206,561 

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปนเงินปนผลได 

18. คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจโดยหลักประกอบดวยประโยชนจากการรวมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการรวมการ

ปฏิบัติงานของผูซ้ือและผูถูกซ้ือเขาดวยกัน 

เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯ ไดปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการและ

เครื่องหมายการคาท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ซ่ึงแสดงได

ดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2560 

 ธุรกิจรานโดนทั ธุรกิจรานเบเกอร่ี ธุรกิจรานอาหาร รวม 

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

เคร่ืองหมายการคาที่มีอายุการ

ใหประโยชนไมทราบแนนอน - - 325,690 325,690 
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บริษัทฯ พิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดจากมูลคาจากการใชสินทรัพย 

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรับ

อนุมัติจากฝายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปสําหรับธุรกิจรานโดนัทและราน 

เบเกอรี่ และครอบคลุมระยะเวลา 7 ปสําหรับธุรกิจรานอาหาร เนื่องจากบริษัทฯ ซ้ือธุรกิจรานอาหารมาในป 

2557 มีความจําเปนตองใชระยะเวลาประมาณ 10 ป ในการบริหารงานและขยายงานใหเกิดประโยชนจากการ

รวมธุรกิจ (Synergy)  

สมมติฐานท่ีสําคัญในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: รอยละตอป) 

 ธุรกิจรานโดนทั ธุรกิจรานเบเกอร่ี ธุรกิจรานอาหาร 

อัตรากําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได 

(ไมรวมรายไดคาแฟรนไชส) 
7% 5% - 7% 2% - 12% 

อัตราการเตบิโต (10%) - 4% (2%) - 4% 5% - 20% 

อัตราคิดลดกอนภาษ ี 13% 13% 13% 

ฝายบริหารพิจารณาอัตรากําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดและอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอางอิงจากผล

ประกอบการในอดีตท่ีผานมาประกอบกับการคาดการณการเติบโตของตลาด และอัตราคิดลดเปนอัตรากอนภาษีท่ี

สะทอนถึงความเสี่ยงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวของกับสวนงานนั้นๆ 

อัตราการเติบโตท่ีใชในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาท่ีไกลออกไปกวางวดเวลาตามประมาณการทางการเงิน

ลาสุด เปนอัตราท่ีไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยระยะยาวของอุตสาหกรรมท่ีหนวยสินทรัพยนั้นดําเนินงานอยู 

หากมีการเพ่ิมอัตราคิดลดอีกรอยละ 1.1 - 2.5 ตอป จะทําใหมูลคาท่ีคาดวาจะไดคืนมีคาเทากับราคาตามบัญชี 

ฝายบริหารพิจารณาแลวเชื่อวาคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนไม

เกิดการดอยคา 
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19. สิทธิการเชา 

ยอดคงเหลือของสิทธิการเชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สิทธิการเชา - ราคาทุน 152,244 136,215 34,918 34,918 

หัก: คาตัดจําหนายสะสม (66,273) (59,767) (19,779) (17,887) 

 คาเผื่อการดอยคา (3,049) (3,049) - - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 82,922 73,399 15,139 17,031 

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสิทธิการเชาสําหรับป 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

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

เพิ่มข้ึนระหวางป 22,080 646 - - 

คาตัดจําหนายสําหรับป (12,474) (10,752) (1,892) (1,893) 

คาเผื่อการดอยคาตั้งเพิ่มระหวางป - (3,049) - - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (83) - - - 

มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป 82,922 73,399 15,139 17,031 

บริษัทยอยจํานองสิทธิการเชาบางสวนซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 31 ลานบาท 

(2559: จํานวน 36 ลานบาท) เพ่ือคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน  
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20. สินทรัพยไมมีตัวตน 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 เคร่ืองหมาย

การคา แฟรนไชส 

ซอฟทแวร

คอมพิวเตอร อ่ืน ๆ 

 

รวม 

ซอฟทแวร

คอมพิวเตอร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:       

ราคาทุน 492,604 794,469 57,886 12,399 1,357,358 9,716 

หัก: คาตัดจาํหนายสะสม (6,655) (324,887) (41,892) (8,472) (381,906) (8,907) 

 คาเผื่อการดอยคา (142,321) - - - (142,321) - 

มูลคาสุทธติามบัญช ี 343,628 469,582 15,994 3,927 833,131 809 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:       

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

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

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

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

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

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

เพิ่มข้ึนระหวางป 11,943 14,990 175 91 

จําหนาย/ตัดจําหนายในระหวางป (148) (16) (33) - 

คาตัดจําหนายสาํหรับป (78,250) (81,903) (632) (917) 

เพิ่มข้ึนจากการซื้อบริษัทยอย (หมายเหตุ 14.4) 13,288 - - - 

คาเผื่อการดอยคาตั้งเพิ่มระหวางป - (142,713) - - 

มูลคาสุทธติามบัญชปีลายป 833,131 886,298 809 1,299 
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ในป 2559 บริษัทฯ ประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเครื่องหมายการคาสําหรับธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปจากมูลคา

จากการใชสินทรัพยดวยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษี

รอยละ 14 ตอป ซ่ึงผลการประเมินพบวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดบันทึก

คาเผื่อการดอยคาของเครื่องหมายการคาดังกลาวจํานวน 142 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม

สําหรับปดังกลาว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท (2559: 9 ลานบาท) 

21. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

เงินกูยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

3.50 - 3.75, 

MLR-2.5 

3.53 - 3.65, 

MLR-2.5 457,500 408,800 100,000 384,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะสั้นท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 275 ลานบาท 

(2559: จํานวน 143 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 107 ลานบาท 2559: จํานวน 123 ลานบาท)  

22. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

     (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 62,357 62,064 62,357 62,064 

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 174,654 204,898 1,772 454 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน 12,960 2,510 19,009 6,042 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 74,570 65,615 4,367 4,071 

เงินมัดจํารับจากผูเชา 12,848 11,183 12,848 11,182 

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย 25,240 36,397 22 165 

เงินเดือนและโบนสัคางจาย 44,715 43,529 - - 

คาเชาและคาบริการคางจาย 24,960 23,880 - - 

คาแฟรนไชสคางจาย 10,738 11,654 - - 

ภาษีโรงเรือนคางจาย 13,976 15,332 - - 

คาใชจายคางจายอ่ืน 57,252 38,163 8,214 7,585 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 514,270 515,225 108,589 91,563 
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23. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม 

เงินกู (รอยละ) การชําระคืน 2560 2559 

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด   

1. MLR-1.75  

ถึง 2.00 

ชําระคืนเปนรายเดือน เร่ิมตั้งแต               

เมษายน 2556 ถึงมีนาคม 2564 10,549 13,736 

2. MLR-1.50 ชําระคืนเปนงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต              

ธันวาคม 2557 ถึงกันยายน 2564 83,320 444,360 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด   

1. MLR-1.50 ชําระคืนเปนงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต               

ธันวาคม 2557 ถึงกันยายน 2564 86,018 198,433 

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด   

1. MLR-1.50 ชําระคืนเปนงวด 3 เดือน เร่ิมตั้งแต            

ธันวาคม 2557 ถึงกันยายน 2564 144,903 386,400 

บริษัท เกรฮาวด  จํากัด   

1. MLR ชําระคืนเปนรายเดือน เร่ิมตั้งแต

ธันวาคม 2550 ถึงธันวาคม 2560 - 2,160 

รวม 324,790 1,045,089 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป  (87,164) (173,334) 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 237,626 871,755 

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 

การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนด

ในสัญญา เปนตน  

วงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยมีหลักประกันเปนการจํานําใบหุนของบริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด การจดจํานองสิทธิการเชาของ

บริษัทยอยและคํ้าประกันโดยบริษัทยอยในกลุมบรษัิทมัดแมนและกรรมการของบริษัทยอย 
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24. หุนกูระยะยาว 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

มูลคาตามหนาตราสาร 1,100,000 500,000 

หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (3,475) (947) 

ยอดสุทธ ิ 1,096,525 499,053 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป (499,965) - 

หุนกูระยะยาว - สุทธิจากสวนทีถึ่งกําหนดชําระภายในหนึ่งป 596,560 499,053 

ยอดคงเหลือของหุนกูดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หุนกู 

จํานวน

หนวย 

มูลคาที่ตราไว 

ตอหนวย (บาท) 

มูลคารวม 

(พันบาท) 

วันที่ออก 

ตราสารหนี ้

อายุของ 

ตราสารหนี ้

วันครบกาํหนด 

ไถถอน 

อัตราดอกเบีย้ 

(รอยละตอป) 

การชําระคืน

ดอกเบีย้ 

หุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมี

หลักประกันออกคร้ังที ่1/2558 500,000 1,000 500,000 15 มกราคม 2558 3 ป 15 มกราคม 2561 5.50 ทุก 3 เดือน 

หุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมี

หลักประกันออกคร้ังที ่1/2560 600,000 1,000 600,000 21 กันยายน 2560 3 ป 21 กันยายน 2563 5.00 ทุก 3 เดือน 

จากการออกหุนกูดังกลาวขางตน บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีกําหนดบางประการ เชน การดํารง

อัตราสวนทางการเงิน เปนตน 
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25. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

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

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน:     

ตนทุนบริการในปจจุบนั  3,639 8,399 1,280 1,154 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,044 1,618 299 267 

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย     

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร (28,191) - - - 

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน  15,626 - - - 

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ (4,624) - - - 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (2,813) (9,230) (240) (4,980) 

เพิ่มข้ึนจากการซื้อบริษัทยอย (หมายเหตุ 14.4) 1,924 - - - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 38,593 51,988 12,432 11,093 

คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
  

(หนวย: พันบาท) 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2560 2559 2560 2559 

   ตนทุนขาย 1,314 1,287 951 874 

   คาใชจายในการขายและบริหาร 3,369 8,730 628 547 

   รวมคาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 4,683 10,017 1,579 1,421 
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บริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวน

ประมาณ 6 ลานบาท (2559: จํานวน 4 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 1 ลานบาท 2559: จํานวน 2  

ลานบาท)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยประมาณ 8 - 21 ป (2559: 7.4 - 12.6 ป)  (เฉพาะบริษัทฯ : 10.2 ป 2559: 10.2 ป) 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: รอยละตอป) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อัตราคิดลด 2.7 - 3.5 2.4 - 3.9 2.8 2.8 

อัตราการข้ึนเงินเดือน  6.0 - 12.3 3.0 - 6.0 6.0 6.0 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน 0 - 82.0 0 - 71.0 0 - 13.0 0 - 13.0 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 

 กลุมบริษัท มัดแมน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:     

อัตราคิดลด (819) 879 (1,070) 1,275 

อัตราการข้ึนเงินเดือน  922 (867) 1,383 (1,176) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน (977) 1,050 (1,136) 502 

     

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:     

อัตราคิดลด (4,144) 4,840 (973) 1,154 

อัตราการข้ึนเงินเดือน  5,217 (4,521) 1,165 (1,001) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน (4,476) 1,652 (1,033) 438 
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26. ทุนเรือนหุน 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติรายการท่ีสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

26.1  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 640,393,352 บาท คงเหลือเปน 414,371,348 บาท รวมเปน

การลดทุนหุนสามัญจํานวน 226,022,004 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท การลดทุนหุนสามัญจดทะเบียนนี้เพ่ือ

ตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลประจําป 2558 และลด

ทุนหุนสามัญจดทะเบียนท่ีออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

สําหรับป 2559 ท่ีบริษัทฯ ยังมิไดจัดสรรเสนอขายท้ังจํานวน บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวกับกระทรวง

พาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

26.2 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 414,371,348 บาท เพ่ิมเปน 704,431,290 บาท โดยการออก

หุนสามัญใหมจํานวน 290,059,942 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลประจําป 

2559 จํานวน 41,437,135 หุน และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

สําหรับป 2560 จํานวน 248,622,807 หุน บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือ

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560  

27. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไม

สามารถนําไปจายเงินปนผลได 

28. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 962,144 946,074 104,682 93,982 

คาเสื่อมราคา 182,582 167,279 22,376 24,157 

คาตัดจําหนาย 91,966 93,517 3,766 3,671 

คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 675,256 689,392 116,128 114,800 

คาแฟรนไชส 67,252 73,189 - - 

คาขนสง 63,795 60,722 6,821 5,707 

คาไฟฟา 83,381 80,998 3,722 4,592 

คาใชจายทางการตลาด 35,949 40,072 - - 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 785,693 800,345 10,248 10,618 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 17,886 10,959 - - 
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29. ภาษีเงินได 

29.1  รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิตบิุคคลสาํหรับป (21,911) (29,895) - - 

ภาษีเงินไดรอการตดับัญช:ี     

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว              

และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 16,737 54,860 974 5,076 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (5,174) 24,965 974 5,076 

29.2 จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่เก่ียวของกับ (กําไร) ขาดทุน                                                 

จากการวัดมูลคาเงนิลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 512 (861) 512 (861) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่เก่ียวของกับกําไรจากการตีราคา

ที่ดิน - (1,241) - (1,241) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชทีี่เก่ียวของกับผลกําไรจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (2,050) - - - 

 (1,538) (2,102) 512 (2,102) 
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29.3 รายการกระทบยอดระหวางกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดมีดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (31,696) (197,593) 30,142 119,356 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ10 - 20 รอยละ10 - 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

(กําไร) ขาดทุนทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคณูอัตราภาษี 6,691 39,796 (6,028) (23,871) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรวม 1,017 1,094 - - 

เงินปนผลรับ 2,622 - 7,237 27,350 

ขาดทุนทางภาษีสําหรับปท่ีไมไดบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินได

รอการตดับัญชี (16,772) (23,076) - - 

อ่ืนๆ 1,268 7,151 (235) 1,597 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (5,174) 24,965 974 5,076 

29.4 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 5,164 7,092 2,487 2,219 

รายไดรับลวงหนา 3,416 3,626 - - 

การปรับมลูคาเงินลงทุนในหลักทรพัยเผื่อขาย 1,373 861 1,373 861 

อ่ืนๆ 191 363 32 117 

รวม 10,144 11,942 3,892 3,197 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

มูลคายตุิธรรมของสินทรัพยไมมตีวัตนท่ีไดมาจากการซื้อกิจการ 179,869 192,814 - - 

มูลคายตุิธรรมของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณท่ีไดมาจากการ

ซื้อกิจการ 8,720 11,980 - - 

สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 51,641 51,641 51,641 51,641 

การปรับมลูคาของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนใหเปน         

มูลคายตุิธรรม 63,558 63,361 63,558 63,361 

การปรับมลูคายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

สวนท่ีโอนไปเปนอสังหารมิทรัพยท่ีไวใชงาน 9,002 9,431 9,002 9,431 

อ่ืนๆ 585 1,145 585 1,145 

รวม 313,375 330,372 124,786 125,578 

 



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย   Page | 154  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี

ท่ียังไมไดใชเปนจํานวนเงินประมาณ 514 ลานบาท (2559: จํานวน 488 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จํานวน 42 

ลานบาท 2559: 35 ลานบาท) ซ่ึงบริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจาก

ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชขางตนมาใชประโยชน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวนเงิน 483 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ : จํานวน 37 

ลานบาท) ซ่ึงจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2565 

30. เงินปนผลจาย 

  อนุมัติโดย จํานวนเงินปนผล เงินปนผลจายตอหุน 

  (หนวย: พันบาท) (หนวย: บาท) 

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 

เงินปนผลจายประจําป 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน          

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2560 

  

   -  เงินสดปนผล  4,605 0.01 

   -  หุนปนผล 41,436,475 หุน  41,437 0.10 

รวมเงินปนผลจายในป 2560  46,042 0.11 
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31. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกในระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนสามัญ

เพ่ือสะทอนผลกระทบของการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบการเงินขอ 30 ซ่ึงกําไรตอหุนข้ัน

พ้ืนฐานของปกอนไดถูกคํานวณข้ึนใหมโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีเริ่มตนของปแรกท่ี

เสนอรายงาน 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (พันบาท) (21,369) (139,587) 31,117 124,432 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนัก (พันหุน) 455,808 455,808 455,808 455,808 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท/หุน) (0.05) (0.31) 0.07 0.27 

32. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ท้ังนี้ผู มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทคือ

คณะกรรมการบริหารของบรษัิทฯ 

เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานท้ังสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ 

1)  สวนงานอาหารและเครื่องดื่ม เปนสวนงานท่ีผลิตและจัดจําหนายอาหารวาง เครื่องดื่ม ไอศกรีม และกิจการ

รานอาหาร 

2)  สวนงานคลังสินคาและทาเทียบเรือ เปนสวนงานท่ีใหบริการเชาคลังสินคา บริการรับฝากเอกสารและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส รวมถึงบริการทาเทียบเรือ 

3)  สวนงานเสื้อผาสําเร็จรูป เปนสวนงานท่ีทําการผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในประเทศไทย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส อยางไรก็ตาม รายได

และสินทรัพยในสหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศสมีจํานวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ 
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ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไร

หรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน  

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานท่ีรายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ

รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก  

ในป 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 

ของรายไดของกิจการ 

ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

มีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 อาหารและ
เครื่องดื่ม 

คลังสินคา                                  
และทาเทียบเรือ เสื้อผาสําเร็จรูป งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได         

รายไดจากการขายและบริการ 2,694 2,708 328 325 137 181 3,159 3,214 

         

ผลการดําเนินงาน         

กําไร (ขาดทุน) ของสวนงาน (106) (24) 25 33 (42) (54) (123) (45) 

รายไดอ่ืน       166 123 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษัิทรวม       5 5 

ขาดทุนจากการตรีาคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน       - (26) 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรพัย       - (155) 

คาใชจายทางการเงิน       (80) (100) 

ขาดทุนกอนภาษีเงินได       (32) (198) 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได       (5) 25 

ขาดทุนสําหรับป       (37) (173) 

 

  



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย   Page | 157  

 

33. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอย

ละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจาย

ใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป 2560 

บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 9 ลานบาท (2559: จํานวน 9 ลานบาท) (เฉพาะ

บริษัทฯ : จํานวน 2 ลานบาท 2559: จํานวน 2 ลานบาท) 

34. โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน 

รายละเอียดโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัทฯ มีดังนี้ 

1) อนุมัติโดย ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ

ประจําป 2557 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ

ประจําป 2559 

2) ระยะเวลาของโครงการ 2 ป นับตัง้แตวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

2 ป นับตัง้แตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

3) รูปแบบและการจายเงนิ

สมทบโครงการ 

พนักงานจายในอัตรารอยละ 5 ของ

เงินเดือนและบริษทัฯและบริษัทยอย

จายสมทบใหในอัตรารอยละ 7 ของ

เงินเดือน 

กรรมการจะจายเดือนละ 16,000 บาท 

และบริษัทฯ จายเงนิสมทบใหเดือนละ 

24,000 บาท 

พนักงานจายในอัตรารอยละ 5 ของ

เงินเดือนและบริษทัฯและบริษัทยอย

จายสมทบใหในอัตรารอยละ 7 ของ

เงินเดือน 

กรรมการจะจายเดือนละ 16,000 บาท 

และบริษัทฯ จายเงินสมทบใหเดือนละ 

24,000 บาท 

4) ผูบริหารโครงการ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 

โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานสําหรับป 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบโครงการท้ังสิ้นเปน

จํานวน 4 ลานบาท (2559: จํานวน 3 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ : จํานวน 2 ลานบาท 2559: จํานวน 2 ลานบาท) 
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

35.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนอันเก่ียวเนื่องกับการกอสราง

รานอาหาร ปรับปรุงอาคาร การซ้ืออุปกรณและเครื่องตกแตง และสิทธิในการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

  (หนวย: ลาน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บาท 70 21 51 - 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 - - - 

รวมเทียบเทา (บาท) 72 21 51 - 

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาสินทรัพยเพ่ือประกอบกิจการคลังเอกสาร 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาท่ีดิน โกดังเก็บและชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพรอมอุปกรณกับบริษัทรวมและบริษัท  

ท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือใชประกอบกิจการคลังเอกสารเปนระยะเวลา 10 ป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชา

ดังกลาว ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 112 111 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 375 420 

มากกวา 5 ป 353 176 
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35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในจังหวัดภูเก็ตกับกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ เพ่ือใชกอสราง

และดําเนินกิจการรานอาหารและโรงแรมเปนระยะเวลา 30 ป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชา

ดังกลาว ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

จายชําระ   

ภายใน 1 ป 1 - 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 11 - 

มากกวา 5 ป 121 - 

35.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาดําเนินงานเก่ียวกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคารและบริการอ่ืนๆ โดยอายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 28 ป คาเชาและคาบริการบางสวนคิดเปนอัตรารอยละของยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง 

โดยมีอัตราคาเชาและคาบริการข้ันต่ําตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้น

ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

จายชําระ     

ภายใน 1 ป 276 279 6 7 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 423 421 8 9 

มากกวา 5 ป 54 162 - - 
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35.5 สัญญาคาแฟรนไชส 

(ก) เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2524 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาคาแฟรนไชสกับบริษัท ดังก้ิน โดนัท ออฟ 

อเมริกา อิงค ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่ใน

ประเทศไทยแกบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาแฟรนไชสใหกับคูสัญญา โดย

คํานวณเปนรอยละของยอดขายตามท่ีระบุไวในสัญญา 

(ข) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาคาแฟรนไชสกับบริษัท เอบีพี คอรปอเรชั่น 

เปนระยะเวลา 28 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่

ในประเทศไทยแกบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาแฟรนไชสใหกับคูสัญญา โดย

คํานวณเปนรอยละของยอดขายตามท่ีระบุไวในสัญญา 

(ค) เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาคาแฟรนไชสกับบริษัท บาสก้ิน รอบบิ้นส 

แฟรนไชสซ่ิง ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงาน

กิจการรานไอศกรีมในประเทศไทยแกบริษัทยอย 

35.6 การค้ําประกัน 

(ก) บริษัทยอยในกลุมบริษัท มัดแมน ไดคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากสถาบันการเงินของบริษัทยอยสามแหง

ในวงเงินรวมไมเกิน 987 ลานบาท 

(ข) บริษัทยอยในกลุมบริษัท มัดแมนไดคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นใหแกบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอยในวงเงินรวมไมเกิน 560 ลานบาท 

(ค) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม บริษัทฯ

และบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 54 ลานบาท (2559: จํานวน 50 ลานบาท) ซ่ึงประกอบดวย 

หนังสือคํ้าประกันเพ่ือการชําระคาเชาดําเนินงานจํานวน 40 ลานบาท (2559: จํานวน 36 ลานบาท) เพ่ือคํ้า

ประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ จํานวน 14 ลานบาท (2559: จํานวน 14 ลานบาท) 

35.7 คดีฟองรอง 

ในเดือนเมษายน 2558 อดีตพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 5 คนไดยื่นคําฟองตอศาลแรงงานกลาง โดยกลาวหาวา

บริษัทฯ เลิกจางโดยไมเปนธรรมและเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ ขณะนี้คดียังอยูในระหวางการพิจารณาของ

ศาลแรงงานกลาง ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาอดีตพนักงานเหลานี้ไดทําผิดระเบียบของบริษัทฯ และฝาฝน

คําสั่งของนายจาง เปนเหตุใหบริษัทฯ มีสิทธิในการเลิกจางโดยไมตองจายเงินชดเชย ดังนั้น ฝายบริหารของ 

บริษัทฯ เชื่อวาจะไมเกิดผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีความดังกลาว 

  



รายงานประจําป 2560 
 

บมจ.ทรัพยศรีไทย   Page | 161  

 

ในเดือนมีนาคม 2560 อดีตพนักงานของบริษัทยอยบุคคลหนึ่งไดยื่นคําฟองตอศาลแรงงานกลาง โดยกลาวหาวา

บริษัทยอยเลิกจางโดยไมเปนธรรมและเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทยอย ขณะนี้คดียังอยูในระหวางการพิจารณา

ของศาลแรงงานกลาง บริษัทยอยไดบอกกลาวลวงหนาและจายคาชดเชยตามกฎหมายใหแกลูกจางรายนี้แลว 

ดังนั้นฝายบริหารของบริษัทยอยเชื่อวาจะไมเกิดผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีความดังกลาว 

36. ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดง

ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม 
 

 
 

 
 

 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 497 12 - - 497 12 
เงินลงทุนในตราสารทุน 87 119 - - - - 87 119 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน - - - - 366 366 366 366 
ท่ีดิน - - 408 408 - - 408 408 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม 
 

 
 

 
 

 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 494 - - - 494 - 
เงินลงทุนในตราสารทุน 87 119 - - - - 87 119 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน - - - - 366 366 366 366 
ท่ีดิน - - 406 406 - - 406 406 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 
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37. เครื่องมือทางการเงิน 

37.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การ

แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สด เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมี

ภาระผูกพัน เงินมัดจําคาเชา เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะยาว 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหาร

ความเสี่ยงดังนี้ 

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้

โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาด

วาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวน

เงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาท่ีแสดงอยู

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืม

ระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะยาว สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึน

ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน

ทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หาก

วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้  
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี   

 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 116 96 212 0.10 - 0.78 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 497 497 - 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - - - 152 152 - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 3 - - - 3 1.30 - 1.38 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - - 87 87 - 

เงินมัดจําคาเชา - - - 148 148 - 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 438 - 20 - 458 3.50 - 3.75, MLR-2.5 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - - 554 554 - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 325 - 325 MLR-2.0 ถึง MLR-1.5 

หุนกูระยะยาว 500 597 - - 1,097 5.00 - 5.50 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี   

 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 64 36 100 0.10 - 0.63 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 12 12 - 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - - - 113 113 - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 3 - - - 3 1.30 - 1.75 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - - 119 119 - 

เงินมัดจําคาเชา - - - 130 130 - 

หนี้สินทางการเงิน       

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

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - - 515 515 - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 1,045 - 1,045 MLR-2.0 ถึง MLR 

หุนกูระยะยาว - 499 - - 499 5.50 
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   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบ้ียคงที่ อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี   

 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 7 3 10 0.10 - 0.38 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - - - 57 57 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 494 494 - 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - - 87 87 - 

เงินมัดจําคาเชา - - - 33 33 - 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100 - - - 100 3.53 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - - 109 109 - 

หุนกูระยะยาว 500 597 - - 1,097 5.00 - 5.50 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี   

 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 

      (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 9 1 10 0.10 - 0.38 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - - - 45 45 - 

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 129 129 - 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - - 119 119 - 

เงินมัดจําคาเชา - - - 32 32 - 

หนี้สินทางการเงิน       

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

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - - 92 92 - 

หุนกูระยะยาว - 499 - - 499 5.50 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงท่ีมูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาวาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ํา เนื่องจากบริษัทฯและบริษัท

ยอยมีธุรกรรมท่ีเปนเงินตราตางประเทศเพียงเล็กนอย และไมมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

37.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ย

ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

38. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ี

เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.89:1 (2559: 1.34:1) และเฉพาะ

บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.77:1 (2559: 0.60:1) 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 
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