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สารจากท่านประธานกรรมการบริษัท 
 
 ในปี 2555 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจาก
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและ
ประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องจากประเทศไทยมีสถานะทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ งท าให้
สามารถฟ้ืนตัวจากวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 
2554 ได้อย่างรวดเร็วเป็นผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 6.4 

 ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ท่ามกลางการแข่งขัน
ด้านราคาและปัญหาแรงงาน ผลประกอบการของบริษัทในงบการเงินรวมมีผล

ขาดทุนสุทธิ 181 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากธุรกิจน้ ามันพืชมีผลขาดทุนสุทธิ 75 ล้านบาท ธุรกิจคลังสินค้ามีก าไรสุทธิ 43 
ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีก าไรสุทธิ 78 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่
ทั้ง IFRS และ TAS  จ านวนเงิน 227 ล้านบาท  

 ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม และธุรกิจคลัง
เอกสาร  ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดีมาก โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือท าให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานในระยะยาวให้ต่ าลงได้อีกด้วย 

 ส่วนของการด าเนินกิจกรรมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกนั้น บริษัทได้ให้ความส าคัญ ด้วยตระหนักว่า
องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการด าเนินงาน ด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทจึงได้ผลักดันให้ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนปฏิบัติตามแนวและมาตรฐานที่เกี่ยวโยงทางด้าน 
CSR อย่างมีความรู้และความเข้าใจ เพ่ือน าไปพัฒนากิจการของตนเองไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลของ
บริษัท 

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

 
 

      
   นายแก้วขวัญ วัชโรทัย       
  ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท  
 ในปี 2555 ที่ผ่านมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร้อยละ 
6.4 เพ่ิมข้ึนมากเมือ่เทียบกับปี 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 การส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.4 และการน าเข้ามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.8 ลดลงเมื่อเทียบ
กับป ี2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 24.7 * 

 ในปี 2556 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร้อยละ  4.5 ถึง 5.5 
การส่งออกและการน าเข้าจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 11.0 และ 11.3 ตามล าดับ * 

 ป ี2555 นี้ บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 3 แบรนด์คือ 
“โอ ปอง แปง” “ดังกิ้น โดนัท” และ “บาสกิน รอบบิ้นส์” ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพการเจริญเติบโตและ
ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้เป็นอย่างดี 

 ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ในปี 2555 ยังคงได้รับผลกระทบของความผันผวนของราคาถั่วเหลือง และ
ความเสียหายของเครื่องจักรอันเกิดจากอุทกภัยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ท าให้ผลประกอบการมีผลขาดทุน 

 ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ มีอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทลดลงเล็กน้อยจาก 91% ในปี 
2554 เป็น 89% ทั้งนี้บริษัทยังมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะทางด้านคลังเอกสาร 
อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับอัตราค่าบริการทุกประเภทได้  

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 พอสรุปโดยสังเขปได้ดงันี้ 

 การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้
ส านักงาน กล่องบรรจุเอกสาร  แฟ้มบรรจุเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับ
ฝากรวมทั้งปีจ านวน 0.230 ล้านตัน เทียบกับจ านวน 0.305 ล้านตันในปี 2554 (ลดลงร้อยละ 24.59) 

 การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจ านวนพ้ืนที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 42,186 ตารางเมตร เทียบกับจ านวน
42,548 ตารางเมตร ในปี 2554 (ลดลงร้อยละ 0.85) สินค้าท่ีน ามาเก็บได้แก ่เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ฝ้าย ผ้าชนิด
ต่างๆ รองเท้า กระเบื้อง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน วัตถุดิบในการท าอาหาร อุปกรณ์ส านักงาน สีส าเร็จรูปและวัตถุดิบใน
การผลิตสีเฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น 

 การให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจ านวน 48 ล า เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 16.63 วัน/ท่า 
เทียบกับจ านวน 60 ล า เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 15.50 วัน/ท่าในปี 2554 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.29)  

 การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง น้ าตาล 
เกลือ และสินค้าอ่ืนๆ จ านวนรวม 0.468 ล้านตัน เทียบกับจ านวน 0.363 ล้านตันในปี 2554 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.93)  
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 ผลประกอบการในปี 2555 มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 181 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ท าให้เกิดผลขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 227 ล้านบาท หาก
พิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจจะพบว่าธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีรายได้รวม 235 ล้านบาท ผลก าไร
สุทธิ 43 ล้านบาท ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์มีรายได้รวม 425 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 75 ล้านบาท และธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มมีรายได้รวม 1,627 ล้านบาท มีผลก าไรสุทธิ 78 ล้านบาท  

 ในปี 2556 นี้ บริษัทมีความพร้อมที่จะสร้างความเติบโตของธุรกิจโดยผ่านทางสินค้าหลักของกลุ่มธุรกิจต่างๆ 
โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว และจะเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆของบริษัท คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่า 
บริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้
ถือหุ้นทุกท่านในระยะยาวได้ 

 * ข้อมูลอ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 18 กุมภาพันธ์ 2556 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2555 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 
ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย นายสมโภชน์ 
อินทรานุกูล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ และนางจิตรา ถาวระ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ 

 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2555 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัต ิโดยได้สอบถามและรับฟังค าชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนและความ
เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบ
การเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของแต่ละไตรมาส  ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ไม่
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ มีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีระบบการติดตามควบคุมดูแลอย่าง
เพียงพอ  เหมาะสม  และมีประสิทธิผล สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง  

 3. สอบทานการตรวจสอบภายใน  โดยได้มีการว่าจ้างหน่วยงานอิสระจากภายนอกเข้ามาท าการตรวจสอบ
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส  และเม่ือพิจารณาจากขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความเป็นอิสระ รวมถึงรายงานต่างๆ
แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  การตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามผล
แบบต่อเนื่องแล้ว  

 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอกแล้ว 

 5. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง  ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน เพ่ือจัดการความเสี่ยง
โดยพิจารณาสอบทานนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง   รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับคู่มือ
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บริหารความเสี่ยงที่บริษัทจัดท าข้ึน  มีการก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  

 6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผย
และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2556  เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  2556  โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ความเป็น
อิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ นางสาว
ศิราภรณ ์เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี  2556  พร้อมค่าตอบแทนจ านวน 1,300,000.-บาท โดยมีความเห็นในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีดังนี้  

 ในรอบปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

 ค่าตอบแทนที่เสนอเป็นอัตราที่เหมาะสม  โดยได้เสนอราคาเท่ากับ 1,300,000.- บาท 

 ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2556  (นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล) 
จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 

 ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ  กับบริษัท 

ความเห็น / ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่    

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและได้มีการสอบทานรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  และเห็นว่าบริษัทได้
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลที่ดีแล้ว  

              
            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

……………..................... 

                                                                      (นายสมโภชน์  อินทรานุกูล) 
                                                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                                                          วันที่ 8 มีนาคม 2556 
  



 

รายงานประจ าปี 2555 / บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) หน้า 10 

  ขอ้มูลทั่วไปของบริษัท 
 
ข้อมูลบริษัท 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อ SST 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537002117 

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ
การจัดเก็บสินค้า รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และกิจการ   
ท่าเทียบเรือ 

ทุนจดทะเบียน  271,227,395.00 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสาม
ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 271,227,395 หุ้น (สองร้อยเจ็ด
สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้น  1.00 (หนึ่งบาท)  

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่า 180,817,904.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
สี่บาทถ้วน) 

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

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

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

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

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

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

  โทรศัพท์  02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9397 
  โทรสาร   02-819-9378 

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

  

http://www.subsrithai.com/
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  ข้อมูลบริษัทย่อย 
ธุรกิจคลังสินค้า 
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105552067303 

ประเภทธุรกิจ กิจการคลังสินค้า / ให้บริการรับฝากสินค้า 

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

มูลค่าหุ้น 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)  

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

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

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

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

ธุรกิจน้ ามันพืช และอาหารสัตว์  
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105508000665 

ประเภทธุรกิจ ผลิตน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 
200,000,000  หุ้น  (สองร้อยล้านหุ้น) 

มูลค่าหุ้น 1.00 (หนึ่งบาท)   

ที่ตั้งส านักงานและโรงงาน 39/6 หมู่ที ่3  ถนนติวานนท์  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด          
จังหวัดนนทบุรี  11120 

 โทรศัพท์  02-961-6040-9, 02-583-7147 
 โทรสาร   02-583-8207 

เว็บไซต์ www.tipoil.com 
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บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0125555004973 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก  ค้าพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จาก
พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น  
(หนึ่งหมื่นหุ้น) 

มูลค่าหุ้น 100.00  (หนึ่งร้อยบาท) 

ที่ตั้งส านักงาน 39/6 หมู่ที ่3  ถนนติวานนท์  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด                                          
 จังหวัดนนทบุรี  11120 
 โทรศัพท ์ 02-961-6040-9, 02-583-7147 
 โทรสาร   02-583-8207 
 

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม  
บริษัท มัดแมน จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549035749 

ประเภทธุรกจิ ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าปัญหาเกี่ยวกับ 
 ด้านการลงทุน และการจัดการ 

ทุนจดทะเบียน 450,000,000.00 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)                                       
 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ  4,500,000  หุ้น  (สี่ล้านห้าแสนหุ้น) 

มูลค่าหุ้น 100.00 (หนึ่งร้อยบาท) 

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

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

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146423 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหารจานด่วน ขนมและอาหารต่างๆ ที ่   
อบแล้วทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 226,197,760.00 บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
หกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 22,619,776 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหกแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น) 

มูลค่าหุ้น 10.00 (สิบบาท)  
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ที่ตั้งส านักงาน 209/1  อาคารเค ทาวเวอร์ บี  ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)                                                        
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศัพท ์ 02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 
เว็บไซต์ www.dunkindonuts.co.th 
 
บริษัท เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146776 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหารจานด่วน ขนม และอาหารต่างๆ        
ที่อบแล้วทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 139,623,210.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นสามพันสอง
ร้อยสิบบาทถ้วน)  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ   13,962,321  หุ้น                  
(สิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น) 

มูลค่าหุ้น 10.00 (สิบบาท)  

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

 โทรศัพท ์ 02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 

เว็บไซต์  www.aubonpainthailand.com   
 
บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105555079990 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตน าเข้า และจ าหน่ายไอศครีม ขนมและอาหารชนิดต่างๆ 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น   
(ห้าแสนหุ้น) 

มูลค่าหุ้น 10.00 (สิบบาท)  

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

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

 

http://www.aubonpainthailand.com/
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บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก                         
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

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

 ผู้สอบบัญชี - นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4498  
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3930  
 - นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3844 
 บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 

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

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

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

 โทรศัพท ์ 02-748-2332-4 
 โทรสาร   02-748-2331 
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  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 
 

  (หน่วย : บาท)  

 

 

 

 

งบการเงินรวม 
 

ปี 2553 
(ปรับปรุง) 

 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 195,258 208,371 222,128 

รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม - - 1,625,421 

รายได้จากธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 71,286 193,566 299,402 

รายได้รวม 296,203 878,274 2,204,178 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) 212,740 425,534 2,255,845 

ก าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 50,460 418,065 (181,237) 

สินทรัพย์รวม 1,795,027 3,152,726 4,516,644 

หนี้สินรวม 808,269 1,608,468 2,960,975 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 986,758 1,544,257 1,555,668 

จ านวนหุ้นปลายงวด (หุ้น) 114,554,044 119,327,368 180,077,754 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) จากกิจกรรมปกติ 0.44 2.79 (1.01) 

มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น) 8.61 10.33 8.64 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.50 1.94 0.33 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.81 53.49 9.33 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 17.04 47.60 (8.22) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.68 33.04 (11.69) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.02 16.90 (4.73) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.82 1.04 1.90 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 93.57 8.01 N/A 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) “บริษัทใหญ่” เริ่มประกอบกิจการประเภทคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
มาตั้งแต่ปี 2519 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี 2537 จากประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจคลังสินค้า บริษัทได้
ขยายกิจการสู่ธุรกิจคลังเก็บเอกสารบรรจุกล่อง/แฟ้ม ในปี 2538  มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยน าระบบ 
AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ BARCODE และ COMPUTER มาใช้งาน
การจัดเก็บและค้นหา เอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมบริการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่มีความจ าเป็น 
ต้องเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ   

 เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องการด าเนินธุรกิจของกิจการคลังสินค้า  เช่น สามารถรับฝากได้เฉพาะสินค้าให้เช่า
คลังสินค้าได้เพียงบางส่วน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการก่อน จึงจะให้เช่าได้หรือการน าเงินไปลงทุนมี
ข้อจ ากัดหลายประการ ท าให้บริษัทไม่สามารถขยายธุรกิจหรือน าเงินไปลงทุนในธุรกิจอ่ืนได้โดยสะดวก  บริษัทจึงได้
ก่อตั้งบริษัทย่อยขึ้น ชื่อ บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด ประกอบธุรกิจคลังสินค้ารับอนุญาตแทนตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา โดย บริษัท ยังคงด าเนินธุรกิจท่าเทียบเรือเดินทะเล ให้เช่าพ้ืนที่ คลังสินค้า ให้บริการบริหาร
สต็อกสินค้าและบริการรับฝากเอกสารอยู่                 

 เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมก าไรและรายได้ให้กับองค์กร รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ โดยไม่พ่ึงพิง
รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าเพียงอย่างเดียว ในเดือนกรกฏาคม 2554 บริษัทได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท อุตสาหกรรม
วิวัฒน์ จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

 ต่อมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท 
มัดแมน จ ากัด บริษัท โกลเด้นโดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบริษัท 
โกลเด้นโดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์  
“Dunkin Donut” ในประเทศไทย ส่วน บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการประกอบ
ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มแบรนด์ “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลังจากนั้นบริษัทยังได้ขยายกิจการต่อไปใน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้ซ้ือสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ จ าหน่ายไอศกรีมแบรนด์ “Baskin Robbins” 
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท โกลเด้นสกู๊ป จ ากัด 

 ปัจจุบันการประกอบธุรกิจของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีบริษัทย่อย 7 บริษัท 
ดังต่อไปนี้    

 ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ  

1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด  จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจด
ทะเบียน จ านวน  5,000,000 บาท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การก าหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้กรรมการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้น
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ที่จดทะเบียน ท าให้บริษัทใหญ่ไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทย่อยได้  100% คงถือหุ้นได้เพียง 80% เท่านั้น และให้
กรรมการบริษัทใหญ่เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 20% ดังนั้นกรรมการของบริษัทใหญ่จ านวน 3 ท่าน เข้าไปเป็น
กรรมการทั้งคณะในบริษัทย่อย ท าให้การควบคุมในบริษัทย่อยกระท าโดยบริษัทใหญ่โดยปริยาย บริษัท เอส เอส ที 
คลังสินค้า จ ากัด ด าเนินกิจการคลังสินค้ารับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ รับฝากสินค้าโดยได้รับเงิน
ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด 

 ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

2. บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด    

 บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท เป็นผู้ริเริ่มการผลิตน้ ามัน
พืชเป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ "ทิพ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2508 มีวัตถุประสงค์ในการท า
ธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านการผลิตและจัดจ าหน่าย ต่อมาบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัดประสบปัญหาขาดทุน และได้
เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการเมื่อวันที่  12 เมษายน 
2554 

 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 บริษัทใหญ่ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด จ านวน
199.99 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 199.99 ล้านบาท ต่อมาบริษัท
อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด ได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางให้ออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม 2554 และเม่ือวันที่ 23 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด ได้มี
มติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทใหญ่จ านวน 3 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น
ต้ังแต่วันที่แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ และบริษัทใหญ่ได้มีอ านาจควบคุม จึงถือว่าบริษัทอุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด เป็น
บริษัทย่อยนับแต่บัดนั้นเป็นตน้มา 

3. บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด 
 บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จัดตั้งและถือหุ้นโดย บริษัท 
อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด ร้อยละ 100 บริษัทส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด ส่งประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และค้า
พืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด รวมถึงกากถั่วเหลือง กากเมล็ดทานตะวัน กาก
เมล็ดฝ้าย และวัตถุดิบเพ่ือใช้ผลิตอาหารสัตว์ทุกชนิด  

 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

4. บริษัท มัดแมน จ ากัด 
 บริษัทด าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ซึ่งบริษัท 
ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญร้อยละ 100 จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อเดือนมกราคม 
2555 ปัจจุบัน บริษัท มัดแมน จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และ
บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 



 

รายงานประจ าปี 2555 / บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) หน้า 18 

5. บริษัท เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร Au Bon Pain แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 
139,623,210 บาท ซึ่งบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 59 จาก ผู้ถือหุ้นรายเดิม เมื่อเดือน
มกราคม 2555 และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2555 ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญจ านวนดังกล่าวให้กับบริษัท มัดแมน จ ากัด Au 
Bon Pain เป็นเครือข่ายร้านอาหารประเภทเบเกอรี่และคาเฟ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก เปิดสาขาแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 
2540 และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2555 มีสาขาจ านวน 52 สาขา  

6. บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด  
 เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้าน Dunkin’ Donuts แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 
226,197,760 บาท ซึ่งบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 59 จากผู้ถือหุ้นรายเดิม เมื่อเดือน
มกราคม 2555 และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2555 ได้จ าหน่ายหุ้นสามัญจ านวนดังกล่าวให้กับ บริษัท มัดแมน จ ากัด ร้าน 
Dunkin’ Donuts เป็นเครือข่ายร้านอาหารประเภทโดนัทและเครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักและมีสาขาทั่วโลก เปิดสาขาแรกใน
ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2524 และมีการขยายสาขา อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2555 มีสาขาจ านวน 229 สาขา 

7. บริษทั โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด 
 เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการจ าหน่ายไอศกรีมภายใต้แบรนด์ “ Baskin Robbins” ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท มัด
แมน จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ซึ่งได้ท าการซื้อสิทธิและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจ าหน่าย
ไอศครีมภายใต้แบรนด์ Baskin Robbins จากบริษัท บิ๊กสกู๊ป จ ากัด เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 ณ สิ้นปี 2555 มีสาขา
จ านวน 16 สาขา 
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บมจ. ทรัพย์ศรีไทย (SST) 

กรรมการ 

 

การถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

                                    

                                                

     80%                                                   100%                                      99.9995% 

                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                

      

 
                                                                                                                                        

                        

                                                                                                                              

 

 

                      100%                                      100%                                 100% 

                                                                                                                        

 

 

 

นอกจากบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทใหญ่ยังมีการลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก ่กองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

 

  

บจก. มัดแมน บจก. อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 

บมจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย  

บมจ. โกลเด้น โดนัท  
(ประเทศไทย)  

 

บมจ. เอบีพี คาเฟ  
(ประเทศไทย)  

บมจ. โกลเด้น สกู๊ป  

20% 

100% 

บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“SSTPF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) ได้รับการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และได้จด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-
พรินซิเพิล จ ากัด เป็นผู้จัดการกองทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันกองทุนรวมฯ มีทุนช าระแล้ว 675 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 บริษัทได้ซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นจ านวน 22.5 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 225 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด  

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
กองทุนรวมฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ
ประจ ารอบปีท่ีไม่รวมก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการประเมินค่า 

 

โครงสร้างรายได้จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

* รายได้อ่ืนประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล ก าไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน และรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ถือหุ้น 
ร้อละ 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ล้านบาท % 
ล้าน
บาท 

% ล้านบาท % 

บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 
บจก.เอส เอส ที คลังสินค้า 

คลังสินค้า 
และท่าเทียบเรือ 

80 222.2 10.1 208.3 23.7 195.3 65.9 

บจก. อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
บจก.ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย  

น้ ามันพืชและ   
อาหารสัตว ์

100 
100 

298.0  13.5 193.5 22.0   71.3 24.1 

บจก. มัดแมน  
บจก. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)  
บจก. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 
บจก. โกลเด้น สกูป๊  

อาหาร 
และเครื่องดื่ม 
 

100 
100 
100 
100 

1,626.7  73.8 -       - 
 
 

 

ก าไรจากการจ าหนา่ย 
สินทรัพย์ถาวร 

  0.8  0.0 418.6 47.6     0.4 0.1 

ค่าบัตรสมาชิก        9.8  0.5      -   -     -   - 

รายได้อ่ืน *       46.6 2.1   57.8 6.7    29.3  9.9 

รวมรายได ้    2,204.1 100 878.2 100   296.3  100 
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การประกอบธุรกิจแยกตามประเภทธุรกิจ 

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ 

 ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 

 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 บริการรับฝากเอกสาร 
 รับฝากเอกสารบรรจุกล่อง/แฟ้ม โดยใช้ระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL 
SYSTEMS) พร้อมระบบ BARCODE และ COMPUTER ในการจัดเก็บและค้นหา ให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
บริการรับ-ส่งเอกสาร บรรจุเอกสาร ค้นหา หรือ ถ่ายเอกสาร รับท าลายเอกสาร จัดหากล่องขนาดมาตรฐานเพ่ือการ
บรรจุเอกสาร และให้บริการห้องรับรองเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนย์จัดเก็บเอกสาร ให้บริการเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์และให้บริการ Scan และจัดเก็บข้อมูลใน Server  

 บริการให้เช่าคลังสินค้า 
  บริษัทมีบริการให้เช่าพ้ืนที่คลังสินค้าทั้งแบบเช่าเหมาหลังและแบบแบ่งพ้ืนที่ให้เช่าตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป 
โดยใช้แผงเหล็กลวดตาข่ายกั้น แบ่งแยกพ้ืนที่ให้เช่าภายในโกดังสินค้าแต่ละหลัง ท าให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 

 สินค้าท่ีผู้เช่าน าเข้าเก็บ ได้แก่ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ฝ้าย ผ้าชนิดต่างๆ รองเท้า กระเบื้อง อุปกรณ์ตกแต่ง
บ้าน วัตถุดิบในการท าอาหาร อุปกรณ์ส านักงาน สีส าเร็จรูปและวัตถุดิบในการผลิตสี  เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ และ
อุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น  

 บริการบริหารจัดการสต็อกสินค้า 

 บริษัทให้บริการรับบริหารจัดการสต็อกสินค้าแบบครบวงจรพร้อมรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายเดือนและ
รายงานยอดสินค้าเพ่ือการออกใบแจ้งหนี้ บริการออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้าของผู้ว่าจ้าง 

 บริการอ่ืน ๆ 

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

เรือล าเลียงสินค้าจ านวนมาก 
- บริการสินค้าผ่านท่าหรือเขตคลังสินค้า ส าหรับสินค้าที่มิได้น าเข้าเก็บ ในคลังสินค้าของบริษัท แต่น าผ่านไป

ยังสถานที่อ่ืน 
- บริการชั่งน้ าหนักโดยใช้เครื่องชั่งที่ทันสมัยและเที่ยงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตัน จ านวน 3 เครื่อง   
- บริการขนถ่ายสินค้า โดยจัดหากรรมกร และอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ทุกชนิดไว้บริการอย่างพร้อมมูลและ

พอเพียง 
- บริการจัดหาการประกันภัยในสินค้าท่ีน าเข้าเก็บในคลังสินค้า ตามความประสงค์ของลูกค้า 
- บริการด้านความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณ์ภายในบริเวณคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง 
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บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า 

 ให้บริการรับฝากสินค้าพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมที่เตรียมส่งไปต่างประเทศ เช่น ข้าวสาร เมล็ดกาแฟ 
ข้าวโพด น้ าตาล ฯลฯ และรับฝากสินค้าทั่วไปที่ผลิตได้และใช้หมุนเวียนภายในประเทศ เช่น สุรา เครื่องปรับอากาศ 
ยางรถยนต์ และผลผลิตเกษตรกรรมอื่นๆ โดยออกใบประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าเป็นหลักฐาน ซ่ึงผู้รับฝาก
สินค้าสามารถน าไปท า Packing Stock กับธนาคารพาณิชย์หรือเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
และรับฝากสินค้าที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ปุ๋ยเคมี ข้าวสาลี ส่วนผสมอาหารสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งสินค้าที่ท า 
Trust Receipt กับธนาคารพาณิชย์ หรือเปน็หลักประกันในการกู้เงินจากสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  
 ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด มีพ้ืนที่คลังรับอนุญาตจ านวน 13 
หลัง รวมพ้ืนที่ 17,764 ตารางเมตร 

ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 

 ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันพืชหลายชนิด เช่น น้ ามันพืชทิพไวส์ น้ ามันถั่วเหลืองจ าหน่ายให้แบรนด์ “ทิพ” โดยจัด
จ าหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Modern Trade ร้านค้าปลีกทั่วไปภัตตาคาร ร้านอาหาร และผู้ส่งออกต่างประเทศ 
จ าหน่ายน้ ามันพืช (ดิบ) ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นและกากถ่ัวเหลือง ให้กับโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด 

 น าเข้า ส่งออก และค้าพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด รวมถึงกากถั่ว
เหลือง กากเมล็ดทานตะวัน กากเมล็ดฝ้ายและวัตถุดิบที่ใช้ผลิต 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

   ร้านอาหารโอ ปอง แปง 

Au Bon Pain เป็นเครื่องหมายการค้าของร้านอาหารในรูปแบบเบเกอรี่คาเฟ่ ที่มีสาขาทั่วโลก น าเสนอ
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการ  

 บริษัทเป็นผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Au Bon Pain” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยสิทธิ
ดังกล่าวถือโดยบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท มัดแมน จ ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
100 (บริษัททรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท มัดแมน จ ากัด จ านวน ร้อยละ 100) ร้านโอปองแปง เริ่ม
เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยเปิดสาขาแรกที่อาคารสินธร ถนนวิทยุ ซึ่งปัจจุบันร้าน 
โอ ปอง แปง มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย จ านวน 52 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) การให้บริการมีทั้ง
ให้บริการที่ร้าน หรือน ากลับรวมถึงให้บริการส่งถึงที่บ้าน หรือส านักงานต่างๆ ด้วย 
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 ร้าน ดังกิ้น โดนัท 

 Dunkin’Donuts เป็นเครื่องหมายการค้าของกาแฟและเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี Dunkin’Donuts ถือเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลต่างๆ 
มากมาย เช่น รางวัลแฟรนไชส์ซีแห่งปี (Dunkin’ Brand’ Franchisee and Enterprise Awards International 
Partner of the Year) เมื่อปี 2553 และรางวัล Brand Dedication of the Year ในปีเดียวกัน 

 บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Dukin’ Donuts” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกล่าว
ถือโดยบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท มัดแมน จ ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 
(บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท มัดแมน จ ากัด จ านวนร้อยละ 100) ร้านดังกิ้นโดนัท เปิด
ให้บริการในประเทศไทยที่สาขาสยามสแควร์เป็นสาขาแรก เมื่อปี  พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีจ านวนมากกว่าสาขาทั่ว
ประเทศไทยทั้งสิ้น 229 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) การให้บริการมีทั้ง ให้บริการที่ร้านและน ากลับ 
รวมถึงการบริการน าส่งที่บ้าน หรือสถานที่ท างาน รวมถึงการรับจัดชุดสแนคบอกซ์ส าหรับงานประชุม งานเลี้ยง
สังสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการ จัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

 ร้านไอศครีมบาสกิน รอบบ้ินส์ 
 Baskin Robbins เป็นเครื่องหมายการค้าของร้านไอศครีมแบบเชนสโตร์ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก 
(The World’s Largest Chain of Ice Cream Specialty Stores)  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2488 ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จากนั้นมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
“Baskin Robbins” ในประเทศไทย โดยสิทธิดังกล่าวถือโดยบริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท 
มัดแมน จ ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 (บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท มัดแมน จ ากัด จ านวนร้อย
ละ 100)  

 ร้านไอศครีม บาสกิน รอบบิ้นส์ เปิดด าเนินการสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เซ็นทรัล 
พลาซ่า ลาดพร้าว ปัจจุบันร้านไอศครีมบาสกิน รอบบิ้นส์ ที่บริหารงานโดยบริษัทโกลเด้น สกู๊ป จ ากัด มีจ านวนสาขา
ทั้งสิ้น 16 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) โดยท าเลร้านส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณเขตศูนย์การค้า และ
ย่านธุรกิจต่างๆ ให้บริการทั้งการบริการที่ร้าน และน ากลับ 

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ 

  กลุ่มลูกค้าของธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือมี 2 ลักษณะ คือ ลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัทโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ลูกค้าเช่าที่เคยใช้บริการมานาน เช่น ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ และกลุ่มลูกค้าที่
บริษัทเข้าไปติดต่อกับลูกค้าเอง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าฝากเอกสาร บริษัทจึงต้องมีทีมงานฝ่ายการตลาดเข้าถึงลูกค้า
โดยตรงด้วยช่องทางต่างๆ เช่น การแจกเอกสาร (Brochure) หรือออกบูธ (Booth) ตามสถานที่ต่างๆ   

 ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าฝากเอกสารบรรจุกล่อง/แฟ้ม และลูกค้าที่ เป็นผู้น า เข้าสินค้า ประเภท    
ไม้แปรรูป ฝ้ายอัดเบลล์ ถั่วเหลือง และข้าวสาลี ลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทน้ าตาลทราย และข้าวสาร เป็นต้น 
และลูกค้าที่เป็นผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ มีสินค้าประเภทรองเท้า กระเบื้อง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ส านักงาน และ
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วัตถุดิบในการท าอาหาร เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65 จะเป็นลูกค้าฝากสินค้าและเอกสาร และส่วนน้อย
ประมาณร้อยละ 35 เป็นลูกค้าเช่าคลังสินค้า 

สัดส่วนการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก เทียบกับรายได้รวม ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

ปี 2555   ปี 2554  ปี 2553 

28.18%  10.81%  28.95% 

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
2. มีท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าและท่าเทียบเรือที่สะดวกในการเข้าถึง ทั้งทางน้ าและทางบก 
3. ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของสินค้าที่เก็บรักษา รวมถึงความปลอดภัยของ พนักงานที่เกี่ยวข้อง    
 ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของลูกค้า  

 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

 ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจด้านการให้บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือของบริษัทจัดได้ว่ามีการ
แข่งขันไม่มากนักและมีคู่แข่งขันรายส าคัญๆ เดิมเพียงไม่กี่ราย ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์  ในปี 2555 นี้เริ่มมีผู้ประกอบการสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 

 ส าหรับการให้บริการด้านรับฝากเอกสารนั้น แม้จะมีคู่แข่งในตลาดการค้าไม่มากราย แต่กลับมีการแข่งขันที่
สูง บริษัทจึงต้องเร่งพัฒนาการให้บริการและทีมงานทั้งฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์พบปะลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั้ง
ก่อนและหลังการขาย เพ่ือสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือน ามาพัฒนาการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง   

 อนึ่งบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยจุดเด่น 3 ประการ คือ 
1. บริษัทมีชื่อเสียงดี เปิดบริการมากว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักและเชื่อถือของผู้ใช้บริการ และสถาบันการเงิน 
2. มีกรรมสิทธิ์ในคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีท าเลที่ตั้งดีการคมนาคม

สะดวก ติดแม่น้ าเจ้าพระยา ติดถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  
3. บริการดี 

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

และไม่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย 
  3.3  มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี  
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 แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

คลังสินค้าในประเทศไทยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ  

1. คลังสินค้าที่เจ้าของมีไว้ใช้ประโยชน์เอง เช่น คลังสินค้าของโรงงาน ห้างสรรพสินค้าผู้น าเข้า และ       
ผู้ส่งออก เป็นต้น ช่วงใดท่ีเหลือใช้ก็อาจให้เช่าทั่วไปด้วย 

2. คลังสินค้าที่เจ้าของมีไว้เพ่ือให้เช่าโดยเฉพาะ คือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์เอง แต่มุ่งให้
ผู้ประกอบการตามข้อ 1 ที่ไม่มีคลังสินค้าเป็นของตนเองเช่า 

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

 ในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการใช้พ้ืนที่คลังสินค้ามีเพ่ิมขึ้นโดยตลอด กล่าวคือเพ่ิมขึ้นตามความ
เจริญเติบโตทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโน้มที่คลังสินค้าที่มีมาตรฐานดีและมีท่าเทียบเรือเดินทะเล
ขนาดใหญ่ติดแม่น้ าเจ้าพระยาจะทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีคลังสินค้ารุ่นเก่าจ านวนไม่น้อยได้เปลี่ยนไป
ด าเนินธุรกิจทางด้านอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ได้แก่ โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารส านักงาน เป็นต้น 

 ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลังสินค้าที่มีมาตรฐานดียังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ดี  คือ ต้อง
เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปริมาณสินค้าน าเข้าและส่งออกของประเทศที่เพ่ิมขึ้น ท าให้
ความต้องการใช้พ้ืนที่คลังสินค้าเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ในขณะที่พ้ืนที่คลังสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อยู่ติดริมฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยามีแนวโน้มที่จะลดน้อยลงไป ในขณะที่โอกาสที่คลังสินค้าใหม่ๆ ที่มีท่าเทียบเรือจะเกิดก็เป็นไปได้ยาก
มาก เพราะมีข้อจ ากัดทางด้านสถานที่ ราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นคลังสินค้าใหม่จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
เขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในต่างจังหวัดมากกว่า เช่น พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น 
และเป็นคลังสินค้าที่ไม่มีท่าเทียบเรือ (Inland Warehouse) 

 

ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทมีช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ดังต่อไปนี้ 

ธุรกิจน้ ามันพืช   บริษัทจัดให้มีพนักงานขายรับผิดชอบการจ าหน่ายตามช่องทางดังนี้  

1. บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลเน้นกลุ่มเป้าหมายประเภทร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมต่างๆ  
2. ต่างจังหวัดนอกเหนือจากข้อ 1 จัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าส่งและห้างสรรพสินค้า 
3. โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ธุรกิจอาหารสัตว์ จัดจ าหน่ายโดย 
1. ขายผ่านนายหน้า (  Broker) 
2. ขายโดยตรงกับฟาร์มต่าง ๆ 
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 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ ในปีนี้ยังคงมีการขยายตัวไม่มากนัก ตามรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ในปี 2555 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ภาคเกษตรกรรมมีการขยายตัวเพียงร้อย
ละ 3.1 สภาพการแข่งขันจึงไม่รุนแรง แต่ปรับตัวขึ้นลงแปรไปตามสภาวการณ์ของตลาด 

 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ร้านอาหารโอปองแปง   

Au Bon Pain เป็นเครื่องหมายการค้าของร้านอาหารในรูปแบบเบเกอรี่คาเฟ่ ที่มีสาขาทั่วโลก เน้นการ
น าเสนอความหลากหลายของสินค้า และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการ 
เมนูอาหารแซนด์วิชต้นต ารับแบบโอ ปอง แปง ขนมปัง และเบเกอรี่ จ านวนกว่า 30 ชนิดด้วยสูตรซีโร่แกรมส์ทรานส์
แฟ็ต ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เมนูซุป สลัดที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และแซนด์วิชที่
ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมได้เองตามความชื่นชอบ พร้อมด้วยเครื่องดื่มสูตรพิเศษอีกหลากหลายชนิดในบรรยากาศ
ร้านอาหารที่อบอุ่นและเป็นกันเองจากพนักงานที่มีคุณภาพของโอ บอง แปง  

การให้บริการของร้านโอ ปอง แปง มีทั้งการให้บริการที่ร้านและน ากลับ พร้อมทั้งบริษัทการบริการจัดส่งถึง
ที่บ้านหรือส านักงาน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเลื้ยงตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย    

ท าเลที่ตั้งของร้านส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจชื่อดัง ศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียง โรงพยาบาล หรือในบริเวณที่มี
สถานที่แวดล้อมไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนท างาน นักธุรกิจรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีรสนิยมทันสมัย
เลือกสรรสิ่งที่ดีท่ีสุดให้ตนเอง 

ร้านดังกิ้น โดนัท 

 Dunkin’ Donuts เป็นเครื่องหมายการค้าของกาแฟและเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี ด้วยสูตรลับความอร่อยเฉพาะตัวของกาแฟและเบเกอรี่กลุ่มลูกค้า มีตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไป 
ดังนั้นการเปิดสาขาจะมีรองรับลูกค้าทุกระดับ โดยสาขาของดังกิ้นโดนัทในประเทศไทยมีกระจายอยู่ทั่วไป เช่น ตาม
ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าทั่วไป บริเวณย่านธุรกิจ หรือชุมชนต่างๆ เพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่มการ
ให้บริการมีทั้งให้บริการที่ร้านและน ากลับ รวมถึงการรับจัด ชุดสแนคบอกซ์ส าหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ 
นอกจากนีย้ังให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

ร้านไอศกรีมบาสกิน รอบบ้ินส์ 

 “Baskin-Robbins”แบรนด์ไอศครีมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอยู่ในระดับไอศกรีมที่มีคุณภาพสูง มีการ
จ าหน่ายผ่านระบบขายปลีกซึ่งกระจายอยู่ตามศูนย์การค้าขนาดใหญ่  ย่านธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า
ระดับกลางขึ้นไป ในแต่ปีจะมีการจัดท าแผนการตลาดที่แตกต่างกัน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในด้านการประชาสัมพันธ์การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ที่ผ่านมามีการจัดท า Fanpage 
บนสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อประชาสัมพันธ์หน้าร้าน เช่น โปสเตอร์ สแตนดี้ และคูปองส่วนลดติดกับ Postcard เป็นต้น   
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ซ่ึงในอนาคตจะเน้นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยความพร้อมและความเหมาะสมในอนาคต 

 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  

 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีศักยภาพการเจริญเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี ส่งผลให้มีผู้ประกอบการราย
ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดตลอดเวลา การแข่งขันในธุรกิจนี้จึงสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  คู่แข่งขันแต่ละรายต่างมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ พร้อมการส่งเสริมการขายต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นในคุณภาพและตราสินค้าที่
แข็งแกร่ง รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของตราสินค้าท้ัง 3 ยี่ห้อว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)  มีคลังสินค้าให้บริการอยู่ 3 แห่งด้วยกนั คือ 
1. คลังสินค้า 1 และท่าเทียบเรือ  ตั้งอยู่เลขที่ 71,71/1-8 หมู่ 1  ซอยสุขสวัสดิ์ 49  ถนนสุขสวัสดิ์  ต าบล

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

2. คลังสินค้า 2 และคลังเอกสาร ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190 
ประกอบด้วยคลังเก็บสินค้าจ านวน 9 หลัง ความจุสินค้าประมาณ 79,700 เมตริกตัน คลังเอกสาร 5 หลัง รวมพ้ืนที่ 
8,588 ตารางเมตร ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พ้ืนที่ 96 ตารางเมตร ที่จอดรถบรรทุกสินค้าจ านวนประมาณ 
100 คัน และส านักงานที่เก่ียวข้อง 

3. คลัง 3 (คลังเอกสาร) ตั้งอยู่เลขท่ี 115/7-9 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-819-9322-3, 02-819-9372-77, 02-819-9379 โทรสาร 02-819-9378 
ประกอบด้วยคลังเก็บเอกสาร 7 หลัง รวมพ้ืนที่ 12,709 ตารางเมตร คลังเก็บเอกสารห้องมั่นคง (Strong Room) 
จ านวน 1 หลัง พร้อมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ พ้ืนที่ 1,445 ตารางเมตร  ชั้นเก็บเอกสารพร้อมระบบป้องกันอัคคีภัย
และป้องกันผู้บุกรุกด้วยแสงอินฟาเรดและกล้องวงจรปิด ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร พ้ืนที่รวม 156 
ตารางเมตร พร้อมส านักงานที่เก่ียวข้อง  

 

ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

 บริษัทน าเข้าวัตถุดิบหลักคือ เมล็ดถั่วเหลือง น าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอาเจนตินา และ
กากถั่วเหลือง น าเข้าจากประเทศอาเจนตินา  
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ร้านดังกิ้น โดนัท ใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีครัวผลิต 20 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 4 แห่ง และอีก 
16 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ  

ร้านโอ ปอง แปง มีโรงงานผลิตในส่วนอาหารแช่แข็ง 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และมี
ครัวผลิตในส่วนขนมอบ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่พระราม 3 และ พัทยา นอกจากนี้ยังมีการผลิตอาหารในครัวของร้านในบาง
สาขาเพ่ือจัดส่งกระจายไปยังสาขาใกล้เคียง วัตถุดิบหลัก คือ แป้งส าหรับท าขนม บริษัทน าเข้าจากสหรัฐอเมริกาตาม
มาตรฐานของร้านโอ ปอง แปง ทั่วโลก 

ไอศครีมบาสกิ้น รอบบิ้นส์ น าเข้าไอศครีมโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีกระบวนการผลิตในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับไอศครีม บาสกิ้น รอบบิ้นส์ทั่วโลก  
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เหตุการณ์ส าคัญในปี 2555 

 

มกราคม 2555  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2555 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555  ได้อนุมัติการเข้าซื้อ
หุ้นของ บริษัท มัดแมน จ ากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท 
(ประเทศไทย) จ ากัด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,320 ล้านบาท 

 

  ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วจาก 121,000,000 บาท เป็น 
150,681,886 บาท จากการที่มีผู้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 29,681,886 
หน่วย คิดเป็น 29,681,886 หุ้น จึงท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 
2555 ดังนี้ 
  ทุนจดทะเบียน 151,250,000 บาท 
  ทุนช าระแล้ว   150,681,886 บาท 

กุมภาพันธ์ 2555  จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม คือ บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด ซึ่งจัดตั้งโดยบริษัท อุตสาหกรรม
วิวัฒน์ จ ากัด ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ SST ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9995 ของทุนช าระแล้ว 

 บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจน าเข้า ส่งออก ค้าพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากพืชผลทาง
การเกษตรทุกชนิด รวมถึงถั่วเหลือง กากเมล็ดทานตะวัน กากเมล็ด ฝ้าย และวัตถุดิบเพ่ือใช้ผลิตอาหาร
สัตว์ทุกชนิด 

เมษายน 2555 

 

 

 

 
 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้มีการพิจารณาอนุมัติเรื่องที่
ส าคัญดังนี้ 

 1.  อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 151,250,000 บาท เป็น 150,681,886 บาท  
โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 568,114 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวม 568,114 บาท         

 2.  อนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา         
5 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวน 30,136,378 หุ้น 
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เมษายน 2555 3.  อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General  
Mandate) จ านวน 90,409,131 หุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ด าเนินการออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน
ในปี 2555 ที่ผ่านมา 

   จากการอนุมัติมติดังกล่าวท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ดังนี้ 
ทุนจดทะเบียน  271,227,395 บาท 
ทุนช าระแล้ว    150,681,886 บาท 

4.  อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)  
ครั้งที ่2 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่หน้า 76 
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 

พฤษภาคม 2555  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วจากการจัดสรรหุ้นปันผล
จ านวน 30,136,018 หุ้น (คงเหลือท่ีไม่ได้จัดสรร 360 หุ้น) จึงท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนช าระ
แล้ว ดังนี้  ทุนจดทะเบียน  271,227,395  บาท 

ทุนช าระแล้ว    180,817,904  บาท 

มิถุนายน 2555 

 

 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย  โดยอนุมัติขายหุ้นบริษัท เอบีพี คาเฟ                  
(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ถือโดยบริษัทในสัดส่วน               
ร้อยละ 59 ให้กับ บริษัท มัดแมน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งผล
จากการขายหุ้นดังกล่าวท าให้บริษัท มัดแมน จ ากัด ถือหุ้นใน บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว 
 และบริษัทได้เพ่ิมเงินลงทุนในบริษัท มัดแมน จ ากัด โดยการเข้าซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ  บริษัท มัดแมน 
จ ากัด จ านวน 2,632,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.-บาท เป็นจ านวนเงิน 263,250,000.-บาท   

หลังจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวแล้วท าให้บริษัท  มัดแมน จ ากัด มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมจาก 
75,000,000.-บาท เป็น 338,250,000.- บาท และเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ได้จดทะเบียนลดทุนเป็น 
300,000,000.-บาท โดยการลดหุ้นบุริมสิทธิลงจ านวน 382,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.-บาท  

 จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม คือ บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด ซึ่งจัดตั้งโดยบริษัท มัดแมน จ ากัด ซึ่งมี
ฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ SST ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทุนช าระแล้ว 

 บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 
บาท เ พ่ือประกอบธุรกิจผลิต  น าเข้า จ าหน่ายไอศครีม ขนมและอาหารชนิดต่างๆ โดยเมื่อ                      
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ได้เข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจ าหน่ายไอศครีมภายใต้แบรนด์ 
Baskin Robbins แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จากบริษัท บิ๊ก สกู๊ปส์ จ ากัด 
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สิงหาคม 2555  จากการด าเนินธุรกิจที่มีผลก าไรอย่างต่อเนื่องและการขยายธุรกิจท าให้บริษัทมีการเจริญเติบโต
อย่างโดดเด่น ท าให้บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่านการคัดเลือกโดยนิตยสาร Forbes Asia ให้
เข้าไปอยู่ในท าเนียบสุดยอด 200 บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia's 
200 Best Under a Billion ประจ าปี 2555* จากบริษัทที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นทั้งหมด 15,000 
บริษัท จาก 15 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (มีบริษัทจดทะเบียนไทยผ่านการคัดเลือกโดยนิตยสาร 
Forbes Asia จ านวน 6 บริษัท)  ซึ่งบริษัทที่จะเข้าสู่ Asia's 200 Best Under a Billion ได้จะต้องเป็น
บริษัทที่มีรายได้ประจ าปีระหว่าง 5–1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิ และเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายและก าไร 
รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในช่วง 12 เดือนและ 3 ปีล่าสุดโดดเด่น  

* ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.forbes.com/companies/sub-sri-thai/ 
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ปัจจัยความเสีย่ง 
   
    ในการด าเนินธุรกิจย่อมต้องพบกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินการของธุรกิจ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยด าเนินการควบคู่กับการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในตามแนวการปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้สามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง ปัจจัย
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับบริษัทมีดังต่อไปนี้                 

1. บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50% 

 คุณศภุสิทธิ์ สุขะนินทร์ และกลุ่มผุ้ที่เก่ียวข้องได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนเรียกช าระแล้ว
ทั้งหมด จึงอาจสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนที่ต้อง
ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่   
ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ 

2. สภาวะการแข่งขันสูง 

    ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้นมาก มีผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ส่วนผู้ขายและผู้
ให้บริการรายเดิมก็มีการปรับกลยุทธ์รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการกันมากขึ้น บริษัทได้มีการเตรียมควาพร้อมในการ
รองรับสภาวะการแข่งขันสูงด้วยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  มีการอบรม
ผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือให้สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้อง 

3. ความเสี่ยงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์ 

 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทด าเนินงานภายใต้แบรนด์ที่ได้รับแฟรนไชส์จากต่างประเทศภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ 
หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญานั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากแบรนด์ที่ได้รับสัญญาแฟรน
ไชส์ดังกล่าวเป็นแบรนด์ที่บริษัทได้ท าการตลาดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมียอดขายที่ดี  และตลาดมีโอกาสเติบโตมาก
ขึ้นตามล าดับ ความเสี่ยงในข้อนี้จึงอยู่ในระดับต่ า 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

    บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน  แต่เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
ความเสี่ยงดังกล่าวจึงอยู่ในระดับต่ า 
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5. ความเสี่ยงด้านการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า 

 ในกลุ่มธุรกิจที่มีการให้สินเชื่อที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายรวมถึงการด าเนินการ
ติดตามและควบคุมสินเชื่อไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทยังมีความหลากหลาย ดังนั้นความเสี่ยง
จากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้จึงมีต่ า   

 ส่วนของกลุ่มธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นกลุ่มที่ท ารายได้หลักให้กับบริษัทนั้น โอกาสเกิดความเสี่ยง
ด้านนี้มีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากรายได้ดังกล่าวเทียบได้กับเงินสด   

6. ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ระยะยาว 

 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เช่น 
การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้  และข้อจ ากัดในการจ าหน่าย 
จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพันในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเงินลงทุนบางส่วนให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น ซึ่ง
บริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับจดหมายผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขดังกล่าว
จากทางธนาคารแล้ว 

7. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

 ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคส่วน ปัญหาในการแย่งแรงงานจึงเกิดขึ้น ซึ่งบริษัท
ได้ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงด้านนี้โดยได้จัดสวัสดิการที่ดีและผลตอบแทนที่เหมาะสม พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ 
ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างาน เพ่ือให้พนักงานสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการท างานกับบริษัทในระยะยาว 
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ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างเงินทุน 

1. หลักทรัพย์ของบริษัท 

หุ้นสามัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 271,227,395 บาท (สอง
ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน ) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 271,227,395 หุ้น      
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว 180,817,904 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) 

หุ้นกู้ 

 บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 1. ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 19 มีนาคม 2553  
 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2553 ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 19 มีนาคม 2556 อัตราดอกเบี้ย
คงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จ านวน 140,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 140,000,000 บาท 

 2. ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 6 สิงหาคม 2553  
 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2553 ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 6 สิงหาคม 2556 อัตราดอกเบี้ย
คงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จ านวน 350,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 350,000,000 บาท 

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด) มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 180,817,904 หุ้น 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

 

 

 

 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ 36,965,733 20.44 

2. นางอินทิรา  สุขะนินทร์ 18,185,712 10.06 

3. นายศุภชัย  สุขะนินทร์ 18,091,960 10.01 

4. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 9,963,572 5.51 

5. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 9,818,699 5.43 

6. นายจ ารูญ  ชินธรรมมิตร์ 8,800,000 4.87 

7. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 

 

6,602,796 3.65 

8. นางกมลี  ปัจฉิมสวัสดิ์ 5,566,180 3.08 

9. นางสาวกมลฤดี  ปัจฉิมสวัสดิ์ 5,010,060 2.77 

10. นางมนทนัฐ  แต้มศิริชัย 4,464,000 2.47 

11. นายพรประสงค์  แต้มศิริชัย 2,426,820 1.34 

12. นางพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์ 1,740,000 0.96 

13. นายสกล  งามเลิศชัย 1,590,520 0.88 

14. ด.ช. ศุภฤทธิ์ สุขะนินทร์ 1,533,400 0.85 

15. นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล        923,160 0.05 
 ยอดรวม 131,682,612                     72.37 

33..    นโยบายการจ่ายเงินปันผล    

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมใน
แต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่
กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต
ด้วย 
 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) จะ
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท  
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การจัดการ 
 

โครงสร้างการจัดการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 

เลขานุการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย* ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสมโภชน ์ อินทรานุกูล* กรรมการและกรรมการอิสระ 

3. นางจิตรา  ถาวระ* กรรมการและกรรมการอิสระ 

4. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์* กรรมการและกรรมการอิสระ 

5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์** กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

6. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 

7. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล** กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท*** 

8. นางอินทิรา  สุขะนินทร์** กรรมการ 

9. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์** กรรมการ 

10. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

*   กรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานที่ได้รับเงินเดือนจาก 
บริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ เกินร้อยละ 
0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว และจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ รายละเอียดปรากฏใน
หน้า 65 

** กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล นาง
อินทิรา สุขะนินทร์ และ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

***เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน า ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิบัติ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏในหน้า 69 
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องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพ่ือให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อย
กว่า 5 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  หรือความสัมพันธ์
อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 การเลือกตั้ งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หรือ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือ

คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติ
แต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

4. กรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้
และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมได้อีกหากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

5. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทให้ก าหนดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวด้วยกับการประกอบกิจการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) 

3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
4. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ

บริษัท เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพรวมถึง 
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด 
- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งขันทางการค้าของ

บริษัท 
- ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาของบริษัท 
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5. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท 
6. ติดตามและก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

7. จัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ 

8. ให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย  

9. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิ
ชอบและการกระท าท่ีไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

10. แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือช่วยดูแลรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง  

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

2. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการที่เปน็อิสระ และ 
มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

3. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งอาจได้รับ
การแต่งตั้งกลับเข้ารับด ารงต าแหน่งอีกได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 



 

รายงานประจ าปี 2555 / บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) หน้า 40 

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

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์  
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน  
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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คณะกรรมการบริหาร   

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 2 คน มี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายดังนี้  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ส าหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ธุรกรรม 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่
ก าหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

4. พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  โดยท าการ
วิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณากลั่นกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณา
อย่างละเอียดและถูกต้อง 

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความ
เสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนด 

7. จัดให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงตามความจ าเป็น 
8. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

- อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า  10.00 ล้านบาท 
- อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า  50.00 ล้านบาท 
- อนุมัติการรับจ าน าสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า         100.00 ล้านบาท  

9. มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ต่ ากว่าต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
10. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร 
2. มติของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม  ทั้งนี้

กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัท
รวม 3 ครั้ง โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติแล้ว 

นอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารยังได้มีการนัดหมาย
ประชุมพิเศษนอกรอบเพ่ือปรึกษาหารือในการบริหารงานในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน และได้เข้า
ร่วมประชุมหารือพร้อมให้ค าแนะน าในการท างานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเป็นประจ าอย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ 

2. นายนพดล  ลีลาอารยสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคลังเอกสาร 

3. นายธนยศ  เถกิงเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 

4. นางพัชรี  บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 

5. นายเจริญ  บุญมโนทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ
ปกติของบริษัท และด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติคณะกรรมการบริหาร  รวมทั้งมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
2. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า   2.00 ล้านบาท 
อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า  10.00 ล้านบาท 
อนุมัติการรับจ าน าสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า  20.00 ล้านบาท 

3. สร้างวิสัยทัศน์และก าหนดพันธกิจ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว 
4. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร  เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ในอัตราที่เหมาะสม   
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5. ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 
เพียงพอ ทันต่อเวลาในทุกสถานการณ์ ในราคาที่เป็นธรรม 

6. พัฒนาบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอัน   
ดีงาม 

7. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ กระบวนการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง โดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 

9. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
  

  

 

 

  

  

  



ช่ือ-นามสกุล / สัดส่วน

ต าแหนง่ การถือหุ้น(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ บรษัิท/หนว่ยงาน

1.นายแก้วขวัญ  วัชโรทยั 436,082 หุ้น - ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ 2521 - 2529 - รองเลขาธิการพระราชวัง  ส านกัพระราชวัง

  อายุ 84 ปี 0.24 %   สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทศัน ์ สถาบนัเทคโนโลยีแม่โจ้ 2530 - ปจัจุบนั - เลขาธิการพระราชวัง  ส านกัพระราชวัง
- ประธานกรรมการบริษัท และ  - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

  กรรมการอิสระ   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน
- ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์     -ไม่ม-ี
  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
  สถาบนัเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบงั     -ไม่ม-ี
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาศิลปศาตรดุษฏบีณัฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาวิชาการจัดการ  วิทยาลัยบณัฑิตบริหารธุรกิจ 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์

  สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

- ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการถ่ายภาพและ

  ภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย( IOD)

     -ไม่ม-ี

2.นายสมโภชน ์ อินทรานกุูล 115,698 หุ้น - บญัชีบณัฑิต  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 2538 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการ  บจ.สยาม แอดมินนิสเทรทฟิ แมเนจเม้นท ์

   อายุ 74 ปี 0.06 %   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 - 2541 - รองผู้จัดการใหญ่   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท  - ปริญญาบตัรวิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร 2541 - 2542 - กรรมการผู้จัดการใหญ่   ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   ภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที่ 6 2542 - 2543 - ประธานกรรมการ บจ. สยามซิต้ี เอ็มบ ี

  และกรรมการอิสระ - Senior Executive Program รุ่นที่ 1 2542 - 2544 - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน)
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 - 2552 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง

2542 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย

2546 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการ บมจ.ไรมอนแลนด์

2546 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี

2551 - ปจัจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนทไ์ทย

การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย( IOD) • กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน
- หลักสูตร Effective Audit Committees & Best Practices     มีจ านวน 1 บริษัท
- หลักสูตร Director Certification Program ( DCP) รุ่นที่ 24/2002 - ประธานกรรมการ บมจ.ไรมอนแลนด์

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่  3/2008    มีจ านวน 4 บริษัท
- ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมินนสิเทรทฟิ

 แมเนจเม้นท ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย

- ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนทไ์ทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประสบการท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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ช่ือ-นามสกุล / สัดส่วน

ต าแหนง่ การถือหุ้น(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ บรษัิท/หนว่ยงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.นางจิตรา  ถาวระ 85,710 หุ้น - พาณิชยศาสตร์การบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538 -2544 - รองผู้จัดการใหญ่ บญัชีและ บมจ. ปตท.

   อายุ 72 ปี 0.05 % - Senior Executive Program รุ่นที่ 12/2541   การเงิน  ธุรกิจน้ ามัน

- กรรมการบริษัท สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 - 2545 - ผู้ช่วยผู้ว่าการ บมจ. ปตท.

- กรรมการตรวจสอบ และ 2545 - 2546 - ที่ปรึกษาด้านระบบบญัชี บมจ. ปตท.

  กรรมการอิสระ 2546 -2549 - คณะท างานของผู้บริหารแผน บมจ.อุตสาหกรรมปโิตรเคมีกัลไทย 

   ฟ้ืนฟูกิจการ

2548 - 2553 - กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ 

2549 -2552 - ผู้จัดการใหญ่ บจ.น้ ามันไออาร์พีซี 

2549 -2552 - ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไออาร์พีซี โพลิออล 

2549 - 2553 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี 

ปฏบิติัหน้าทีรั่กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ

2549 - 2553 - ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไทย เอ บ ีเอส 

2553 -  ปจัจุบนั - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี

สงักัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ช่วยปฏบิติังาน

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย( IOD) สายพาณิชยกิจและการตลาด

- หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP )รุ่น 56/2006 การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

• กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน

   มีจ านวน 1 บริษัท

 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี

สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ช่วยปฏบิติังาน

สายพาณิชยกิจและการตลาด

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
  -ไม่มี -

4. นายสรุพงษ์  ไพสฐิพัฒนพงษ์ 85,698 หุ้น - การบญัชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538 - 2541 - ผู้จัดการทั่วไป  บจ. กิจกมลสุโกศล 

    อายุ 72 ปี 0.05% - พาณิชย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538 - 2541 - ผู้จัดการทั่วไป  ฝ่ายพัฒนาการตลาด  บจ. สุโกศลมาสด้า 

- กรรมการบริษัท - นติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534 - ปจัจุบนั - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

- กรรมการตรวจสอบ และ - มาตรฐานการบญัชีใหม่  สภาวิชาชีพบญัชี 2541 - ปจัจุบนั - กรรมการสายงานประชาสัมพันธ์  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

  กรรมการอิสระ - โลจิสติกส ์- เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 2543 - 2547 - ที่ปรึกษา  บจ. กิจกมลสุโกศล 

  และซัพพลายเชน  อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 2545 - 2551 - กรรมการสถาบนัเสริมสร้างขีด สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

- โลจิสติกส์-สนิค้าคงคลัง  อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่    ความสามารถมนษุย์

- ผู้ตรวจสอบบญัชีภาษีอากร  กรมสรรพากร 2548 - ปจัจุบนั - ที่ปรึกษา  บจ. กรังค์ปรีซ ์อินเตอร์เนชัน่แนล 

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มติชน 2549 - 2551 - กรรมการ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

- รัฐศาสตร์ประยุกต์  สมาคมรัฐศาสตร์แหง่ประเทศไทย 2549 - ปจัจุบนั - กรรมการสายงานวิชาการ  สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

2552 - ปจัจุบนั - กรรมการส่งเสริมการส่งออก  สภาผู้ส่งออกทางเรือ

การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย( IOD) • กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน
- หลักสูตร Director Certification Program ( DCP) รุ่นที่ 142/2554     -ไม่มี -

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
    -ไม่มี - 

5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนนิทร์ 36,965,733 หุ้น - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  การตลาด การเงิน และธุรกิจ 2542 - 2543 -  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 

    อายุ 37 ปี 20.44% ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา 2543 -  Derivative Administration Department Merrill  Lynch  Japan Inc.

- กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจ 2543 - ปจัจุบนั -  กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามเวบ 

  ลงลายมือชื่อแทนบริษัท 2544 - ปจัจุบนั -  กรรมการบริหาร บจ. สรกิจ 

- ประธานกรรมการบริหาร 2544 - ปจัจุบนั -  กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ  

2552 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ.  เอส เอส ท ีคลังสินค้า  *

2554 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์* 

2555 - ปจัจุบนั -  กรรมการบริษัท บจ. มัดแมน *

2555 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. เอบพีี คาเฟ (ประเทศไทย) *
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ช่ือ-นามสกุล / สัดส่วน

ต าแหนง่ การถือหุ้น(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ บรษัิท/หนว่ยงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

2555 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) * 

2555 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย *

2555 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. โกลเด้น สกู๊ป  *

การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

• กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน

    - ไม่มี -

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

   มีจ านวน 10 บริษัท

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย( IOD) -  กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามเวบ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 50/2006 -  กรรมการบริหาร บจ. สรกิจ 

-  กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ  

-  กรรมการ บจ.  เอส เอส ท ีคลังสินค้า *

-  กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์*

-  กรรมการบริษัท บจ. มัดแมน *

-  กรรมการ บจ. เอบพีี คาเฟ (ประเทศไทย)  *

-  กรรมการ บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) * 

-  กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย *

-  กรรมการ บจ. โกลเด้น สกู๊ป *
* บริษัทย่อยของบริษัทฯ

6. นายปลิัญชัย ประดับพงศ์ 64,275 หุ้น - ประกาศนยีบตัรชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ 2527 - 2534 -  ผู้จัดการสินค้า บจ. โอสถสภา 

   อายุ 57 ปี 0.04%   สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2535 - 2541 -  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจ. คอมเพ็ค (ประเทศไทย) 
- กรรมการบริษัท 2545 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บมจ. สยามเวบ 

- รองประธานกรรมการบริหาร 2552 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. เอส เอส ท ีคลังสินค้า *

2554 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์*

2555 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย *

การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

การอบรมจากสมาคมส่งเสริฒสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) • กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 49/2005     - ไม่มี -

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

   มีจ านวน 4 บริษัท

-  กรรมการ บมจ. สยามเวบ 

-  กรรมการ บจ. เอส เอส ท ีคลังสินค้า *

-  กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์*

-  กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย *
* บริษัทย่อยของบริษัทฯ

7. นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล 199,504 หุ้น - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 - 2546 -  รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

    อายุ 60 ปี 0.11% - บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 - 2539 -  กรรมการ สมาคมการค้าผู้ประกอบกจิการคลงัสินค้า

 - กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจ 2540 - 2548 -  กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีน

    ลงลายมือชื่อแทนบริษัท 2546 - ปจัจุบนั -  อนกุรรมการด้านสินค้าเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหนา้

 - กรรมการบริหาร    ล่วงหนา้ประภทข้าว แหง่ประเทศไทย

 - กรรมการผู้จัดการ 2552 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. เอส เอส ท ีคลังสินค้า  *
 - เลขานกุารบริษัท 2554 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์ *

2555 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย *

การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย( IOD) • กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  8/2004     - ไม่มี -

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)    มีจ านวน 3 บริษัท

  รุ่นที่ 15/2012 -  กรรมการ บจ.  เอส เอส ท ีคลังสินค้า  *

รายงานประจ าปี 2555/บริษัททรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)  หน้า 46



ช่ือ-นามสกุล / สัดส่วน

ต าแหนง่ การถือหุ้น(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ บรษัิท/หนว่ยงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

-  กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์ *

-  กรรมการ บจ.ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย *
* บริษัทย่อยของบริษัทฯ

8. นางอินทริา สุขะนนิทร์ 18,185,712 หุ้น - อนปุริญญา สาขาเลขานกุาร Melbourne, Australia 2511 - 2553 -  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนวิกรุงไทย 

   อายุ 65 ป ี 10.06%    สายงานพัฒนาธุรกิจ 

- กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจ 2511 - 2553 -  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลนวิกว้างสุ้นหลี  

  ลงนามลายมือชื่อแทนบริษัท    สายงานพัฒนาธุรกิจ 

2511 - 2553 -  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลทา่มะกา 

   สายงานพัฒนาธุรกิจ 

2519 - 2553 -  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 

   สายงานพัฒนาธุรกิจ 

2546 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. แชมปเ์ปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น 

2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. ราชาชูรส

2553 - 2554 -  กรรมการและรองกรรมการ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 

   ผู้จัดการใหญ่

2553 - 2554 -  กรรมการและรองกรรมการ บจ. โรงงานน้ าตาลนวิกรุงไทย 

   ผู้จัดการใหญ่

2553 - 2554 -  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลนวิกว้างสุ้นหลี  

   ผู้จัดการใหญ่

2553 - 2554 -  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลทา่มะกา 

   ผู้จัดการใหญ่

2553 - ปจัจุบนั -  ผู้จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต  เทรดดิ้ง

2553 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

2554 - ปจัจุบนั -  กรรมการและรองกรรมการ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 

   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

2554 - ปจัจุบนั -  กรรมการและรองกรรมการ บจ. โรงงานน้ าตาลนวิกรุงไทย 

   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

2554 - ปจัจุบนั -  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลนวิกว้างสุ้นหลี  

   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

2554 - ปจัจุบนั -  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลทา่มะกา 

   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย( IOD) • กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 50/2006    มีจ านวน 1 บริษัท

-  กรรมการและรองกรรมการ บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 

   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

   มีจ านวน 6 บริษัท

-  กรรมการ บจ. แชมปเ์ปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น 

-  กรรมการ บจ. ราชาชูรส 

-  กรรมการ บจ.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

-  กรรมการและรองกรรมการ บจ. โรงงานน้ าตาลนวิกรุงไทย 

   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

-  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลนวิกว้างสุ้นหลี  

   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

-  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลทา่มะกา 
   ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
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ช่ือ-นามสกุล / สัดส่วน

ต าแหนง่ การถือหุ้น(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ บรษัิท/หนว่ยงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 9,818,699 หุ้น - Master of Science, Agricultural Economics, 2538 - 2547 -  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลขอนแก่น 

    อายุ 54 ป ี 5.43% University of  Saskatchewan,Canada    ผู้จัดการใหญ่

- กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจ - Bachelor of Science, Computer Information System, 2539 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ.อ่อนนชุก่อสร้าง 

 ลงนามลายมือชื่อแทนบริษัท   Western Michigan University,USA. 2542 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการและรองกรรมการ บมจ.น้ าตาลขอนแก่น 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ผู้จัดการใหญ่

2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการและรองกรรมการ บจ.น้ าตาลนวิกว้างสุ้นหลี 

   ผู้จัดการใหญ่

2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการและรองกรรมการ บจ.โรงงานน้ าตาลนวิกรุงไทย 

   ผู้จัดการใหญ่

2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลทา่มะกา 

   ผู้จัดการใหญ่

2549 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ.เคเอสแอล เคมี 

2550 - ปจัจุบนั -  กรรมการ บจ.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) • กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  17/2004    มีจ านวน 1 บริษัท
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006 -  กรรมการและรองกรรมการ บมจ.น้ าตาลขอนแก่น 

   ผู้จัดการใหญ่

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

   มีจ านวน 7 บริษัท

-  กรรมการ บจ.อ่อนนชุก่อสร้าง 

-  กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

-  กรรมการและรองกรรมการ บจ.น้ าตาลนวิกว้างสุ้นหลี 

   ผู้จัดการใหญ่

-  กรรมการและรองกรรมการ บจ.โรงงานน้ าตาลนวิกรุงไทย 

   ผู้จัดการใหญ่

-  กรรมการและรองกรรมการ บจ. น้ าตาลทา่มะกา 

   ผู้จัดการใหญ่

-  กรรมการ บจ.เคเอสแอล เคมี 
-  กรรมการ บจ.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 9,96,572 หุ้น - Diploma from KATINKA School, England 2523 - 2547 -  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ  บจ. น้ าตาลขอนแก่น 

     อายุ 57 ปี 5.51%    ผู้จัดการใหญ่

- กรรมการบริษัท 2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บมจ.น้ าตาลขอนแก่น 

   ผู้จัดการใหญ่

2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บจ.น้ าตาลนวิกว้างสุ้นหลี 

   ผู้จัดการใหญ่

2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บจ.โรงงานน้ าตาลนวิกรุงไทย 

   ผู้จัดการใหญ่

2547 - ปจัจุบนั -  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บจ. น้ าตาลทา่มะกา 

   ผู้จัดการใหญ่

การด ารงต าแหนง่กรรมการในปจัจุบนั

• กิจการที่เปน็บริษัทจดทะเบยีน

   มีจ านวน 1 บริษัท

-  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บมจ.น้ าตาลขอนแก่น 

การอบรมจากสมาคมส่งเสรฒิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)    ผู้จัดการใหญ่

- หลักสูตร  MMP รุ่น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004    มีจ านวน 3 บริษัท
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ช่ือ-นามสกุล / สัดส่วน

ต าแหนง่ การถือหุ้น(%) ช่วงเวลา ต าแหนง่ บรษัิท/หนว่ยงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

-  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บจ.น้ าตาลนวิกว้างสุ้นหลี 

   ผู้จัดการใหญ่

-  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บจ.โรงงานน้ าตาลนวิกรุงไทย 

   ผู้จัดการใหญ่

-  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ บจ. น้ าตาลทา่มะกา 
   ผู้จัดการใหญ่

11. นายนพดล ลีลาอารยสกุล 33,162 หุ้น - ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2535 - 2542 -  รองผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 

     อายุ 53 ปี 0.02%   หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชน 2543 - 2546 -  รองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคลังสินค้า บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 
- ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย   สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นดิ้า ) 2547 - 2550 -  ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 

  คลังเอกสาร - นติิศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ขั้นสูง

   หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเพ่ือความย่ังยืน

   ส านกัพัฒนาผู้ประกอบการ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-  หลักสูตรผู้บริหารงานขายยุคใหม่  รุ่นที่  3

   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  Mini - MBA  การตลาดยุคดิจิตอลส าหรับผู้บริหาร

   Nation University 

12. นายธนยศ เถกิงเกียรติ 27,678 หุ้น - รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัฑิต 2527 - 2542 -  ผู้จัดการสาขา ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

      อายุ 59 ปี 0.02%   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 - 2543 -  ผู้จัดการสาขา ธนาคาร เอเชีย จ ากัด (มหาชน)
 - ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า - บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 - 2545 -  ผู้อ านวยการ Unique System Consultant Co. Ltd.

2545 - 2546 -  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ท.ี กรุงไทยอุตสาหกรรม

2551 - 2553 - กรรมการ  สมาคมธุรกิจคลังสนิค้า ไซโล และหอ้งเย็น

2554 - ปจัจุบนั - อุปนายก  สมาคมธุรกิจคลังสนิค้า ไซโล และหอ้งเย็น

13.นางพัชรี  บนุนาค 24,930 หุ้น - ปริญญาตรี นติิศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2537 - 2542 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏบิติัการ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 

    อายุ  55 ปี 0.01% - หลักสูตร  Corporate Secretary Development Program 2543 - 2546 - รองผู้จัดการฝ่ายปฏบิติัการ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 

- ผู้จัดการอาวุโส   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 - 2552 - ผู้จัดการฝ่ายปฏบิติัการ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 

  ฝ่ายปฏบิติัการ - หลักสูตร  Organnizational Risk Management Program

  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ขั้นสูง

   หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเพ่ือความย่ังยืน
   ส านกัพัฒนาผู้ประกอบการ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

14. นายเจริญ บญุมโนทรัพย์ 22,976  หุ้น - วิทยาศาสตร์บณัฑิต  (บญัชี) 2539 - 2546 - หวัหนา้ทมีอาวุโส ฝ่ายก ากับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

     อายุ 53 ปี 0.01%    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    และตรวจสอบ

- ผู้จัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน
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รายชื่อการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย 

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
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1. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย        
2. นายสมโภชน์  อินทรานุกูล        
3. นางจิตรา  ถาวระ        
4. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์        
5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์        
6. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์        
7. นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล        
8. นางอินทิรา สุขะนินทร์        
9. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์        
10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์        

 
หมายเหตุ นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล ได้เข้าไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มัดแมน จ ากัด, บริษัท เอบีพี 

คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท โกลเด้น สกู๊ป 
จ ากัด ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 
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การก ากับก ากับดูแลกิจการดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักและเชื่อมั่นว่ากระบวนการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ  สร้างความมั่นใจและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย จึงได้ก าหนดทิศทางและแนวนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยรวบรวมข้อควรปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นรูปเล่มให้
กรรมการบริษัททุกท่านได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนตามที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นสมตามความคาดหมาย 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  และคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้
กรรมการบริษัททุกท่านได้น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจริงจัง สร้างความสามารถในการแข่งขันน าไปสู่ความ
เจริญเติบโตของบริษัท เพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมาย ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของกิจการ การได้รับข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น และสิทธิในการมอบฉันทะ ให้ผู้อ่ืนเข้า
ประชุม สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท บริษัทได้ด าเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2555 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ 

1) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิวชิรเวช
วิทยาลัย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท มัดแมน จ ากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน รวม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 88 ท่าน และนับหุ้นรวมกันได้จ านวนทั้งสิ้น 101,536,188 
หุ้น หรือร้อยละ 83.91 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

2) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ มูลนิธิวชิรเวช
วิทยาลัย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาวาระตามกฎหมายก าหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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และเพ่ิมทุนแบบ General Mandate มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน และมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
1 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 136 ท่าน และนับหุ้น
รวมกันได้จ านวนทั้งสิ้น 113,882,652 หุ้น หรือร้อยละ 75.58 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

การด าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2555 ส าหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศ
หลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.subsrithai.co.th  

2) การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก่อนหน้าวันประชุม 14 วัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.subsrithai.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนวัน
ประชุม และได้ท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 20 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ  

3) หนงัสือเชิญประชุมของบริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ซึ่งเป็น
แบบมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นน ามาอย่างครบถ้วนในวันประชุม นอกจากนี้ยังได้ระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 

4) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ
หรือพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนจ านวนคะแนนเสียง
ในการผ่านมติอนุมัต ิเช่น มติพิเศษที่ต้องการคะแนนเสียง 3 ใน 4 เป็นต้น 

5) วาระแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ในปี 2555 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ จึงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทด้วยรวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท  

6) ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้เพ่ิมข้อมูลกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ของกรรมการ เช่น การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี
ความขัดแย้ง เป็นต้น 

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

 

http://www.subsrithai.co.th/
http://www.subsrithai.co.th/


 

รายงานประจ าปี 2555 / บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) หน้า 53 

 

8) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ และ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี 

9) วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล พร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบ 

การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานที่ประชุมได้แจ้งเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงลง
มติและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน 

2) ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ และได้มีการบันทึก
ประเด็นค าถามค าตอบไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ 

3) ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล 

4) มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพ่ือค านวณหักออก
จากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 

5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีและคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่  อนึ่งประธานกรรมการ
บริษัทไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีภารกิจส าคัญเร่งด่วน 

6) ในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงมติและบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่
ละวาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใด 

7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

8) บริษัทไม่เพ่ิมวาระการประชุมและไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพ่ิมเติมอย่างกะทันหัน หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ 

การด าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ 
ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละ
วาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใด รวมถึงมีค าชี้แจงที่เป็นสาระส าคัญ มี
ค าถามและค าตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วันตามก าหนด และน าข้ึนบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วันจากวันประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
สามารถเข้าไปศึกษาได้   
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จากการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2555 ที่จัดขึ้นโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนน 84 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ ์“ดีมาก”  

1.2 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ 

1) แยกการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพ่ือให้
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ก่อนที่จะมีการปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพ่ือ
สิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพ่ือรับเงินปันผลหรือไม่  

2) การก าหนดสถานที่ประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่อาคารเฉลิมพระ
บารม ี50 ป ีซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงส านักงานใหญ่
ของบริษัท และสะดวกในการเดินทาง ขนาดห้องเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม 

3) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยอ านวยความสะดวกให้สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการประชุม ได้จากเว็บไซต์
ของบริษัท 

1.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการที่จะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรต้อง
ดูแลการใช้เงินของบริษัทให้เหมาะสมเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุก
รายได้รับการปฏิบัติและปกป้องการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ได้ก าหนดนโยบายไว้แล้วข้างต้น 

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และก าหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน
เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ รวมถึงก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท
ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเพ่ือให้สามารถตัดสินใจถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการ
และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ากับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทได้
ด าเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ 
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2.1 การก าหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  

โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านอีเมล์  
sompoch@subsrithai.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้ตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง 
และกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการด าเนินกิจการของบริษัท 
กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อไป 

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลที่ยังไม่ประกาศต่อสาธารณะ (ข้อมูลภายใน) 
หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัท ควรละเว้นการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูล
ส าคัญอ่ืนๆ ควรรอให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนก่อน แล้วจึงท าการซื้อขายในวันถัดไปจึงจะ
เหมาะสม 

3) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทถึงกรรมการผู้จัดการ
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ท าการซื้อขายหุ้นของบริษัท เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินระบบ
การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ  ซึ่งบริษัทจะได้มีการสรุปและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบและพิจารณาต่อไป 

4) กรรมการ เมื่อรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59-2 ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วให้รายงานประธานกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบและ
พิจารณาต่อไปโดยผ่านเลขานุการบริษัท 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและเพ่ือเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของการซื้อขายหุ้นของบุคคลภายใน 

เมื่อใดควรถือว่าเป็น “ข้อมูลภายใน” 

1) เมื่อข้อมูลนั้น “มีสาระส าคัญ” กล่าวคือ หากมีความเป็นไปได้อย่างมากว่านักลงทุนมีเหตุผลจะถือว่า
ข้อมูลนี้เป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

2) เมื่อข้อมูลนั้น “ไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ” กล่าวคือ จนกว่าข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ
และรายงานโดยสื่อ โดยให้ถือวันถัดไปหลังจากให้ข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว จึงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่
เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 
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ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการมีการโอนและซื้อขายหุ้นของบริษัทและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท (SST-W1) โดยได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และรายงานให้ท่านประธานกรรมการบริษัทได้รับทราบด้วย โดยส่งผ่านให้เลขานุการบริษัท
เป็นผู้น าเสนอ อนึ่งการโอนและซื้อขายหุ้นดังกล่าวมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ในการโอนและซื้อขาย
แต่อย่างใด 

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อัน
เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม  จึงก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้ 

1) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือ
หุ้น จึงท าให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคน
ใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก าลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วม
ประชุม หรืองดออกเสียงเพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

2) มีการก าหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  และ
จรรยาบรรณธุรกิจ 

3) ไม่หาผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือพวกพ้อง โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในการติดต่อ
กับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง อันเป็นเหตุให้บริษัทต้องเสียหาย 

4) หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

5) ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทในการหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการท าธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

6) พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งหากมีการถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การ
งาน หรือในกรณีได้หุ้นนั้นก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท หรือได้รับทางมรดก 
ต้องรายงานให้บริษัทรับทราบโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานถึงกรรมการผู้จัดการในฐานะ
เลขานุการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 

กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกท่านได้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องและการด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน หรือถือหุ้นในบริษัทคู่แข่งให้ท่าน
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว  โดยผ่านทางเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือน าส่ง ตามแนวทางนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่
ก าหนดไว้ ซ่ึงกรรมการทุกท่านต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง และต้องรายงานทุกครั้งเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงต่างไปจากที่เคยได้รายงานไว้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ 
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน คณะกรรมการจึงทบทวนและก าหนดแนวทางปฏิบัติและจัดท าเป็นเอกสาร “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนทันต่อเหตุการณ์และเวลา สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐซึ่งควรได้รับการปฏิบัติและการดูแล
จากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ดังนี้คือ 

 

3.1 ผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความส าคัญกับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และถูกต้อง ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความพยายามและ
ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด และมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง และเน้นการเจริญเติบโต
อย่างมั่นคงในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดี  เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านอีเมล์ของ
กรรมการอิสระ ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” 

3.2 พนักงาน 

บริษัทตระหนักดีว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งที่จะน าพาไปสู่ความส าเร็จในการประกอบ
กิจการของบริษัทและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้
พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน เหมาะสม 
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจ และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
และเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เช่น 

- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแต่ปี  2529 ก่อนที่จะมีประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและเป็น
สวัสดิการให้กับพนักงานในการออมและสร้างหลักประกันในอนาคต ท าให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อ
ต้องออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานกับ
บริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัทได้ก าหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 6-15% ของ
ค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน 

- บริษัทได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – 
EJIP) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน สร้างความรู้สึกมี
ส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กร
และร่วมท างานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจ่ายเงินในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพ่ือ
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น าเข้าโครงการ (รายละเอียดของโครงการปรากฏในหน้า 76 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้น
ส าหรับพนักงาน) 

- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็นเสมือนสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบและร่วมปรึกษาหารือให้
ข้อเสนอแนะตลอดจนดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ  ซึ่งบริษัทเห็นว่า
พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ และมีขวัญก าลังใจในการท างานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มี
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกในการท างาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานที่ดีตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการน าเสนอ 

- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และก าหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบ
กิจการ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน 

- บริษัทจัดให้มีการท าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุก
ระดับชั้น เมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด 
บริษัทได้ให้ความใส่ใจและให้ความส าคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดท าประกันภัยการ
เดินทางเพ่ิมให้กับทุกคนที่ออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพ่ือ
เพ่ิมความคุ้มครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้
จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีส าหรับพนักงานทุกท่านด้วย 

- บริษัทให้ความส าคัญในในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรม
ระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาด าเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็น
ประจ าทุกปี 

- บริษัทยังมุ่งพัฒนาสร้างเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พร้อมที่จะ
รองรับการเติบโตของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับ
พนักงานของบริษัท คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 50% ของจ านวนพนักงานทั้งหมด ด้วยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของทางภาครัฐ
ด้วย 

3.3 ลูกค้า 

บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา โดยบริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่าง
ชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป 
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 ในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมาลูกค้าเก่าของบริษัทส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการต่อเนื่ องมาจนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากบริษัทส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มีความ
ยืดหยุ่นในการให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับลูกค้าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไม่กระท าการใดๆ 
อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค้าของบริษัท นอกจากสิทธิของลูกค้าตามสัญญาที่ได้ท าข้อตกลงกันแล้ว 
บริษัทยังค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี 
และปรับปรุงบริการ และพัฒนาบริการต่างๆ เพ่ือให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่
บริษัทได้รับ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการ 

3.4 คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
และเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 

- บริษัทมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า และไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้า
มาตัดสิน เพ่ือให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  ปฏิบัติตาม
สัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 

- มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ สร้างความ
ไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ อ านวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท  

3.5 คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่
เป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไม่มีการกระท าในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน 
และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจ าเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือ
ละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอ่ืนโดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อ
พิพาทใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับคู่แข่งทางการค้า 

3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคม และส่วนรวม 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคมและชุมชนดังนี้ 
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สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

- ด้วยคลังสินค้าของบริษัทตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยน้ าเสียลงใน
แม่น้ าโดยจัดท าบ่อพักเพ่ือดักไขมันและบ าบัดน้ าเสีย มีการน าตัวอย่างน้ าจากจุดต่างๆ ส่งไป
ตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & 
Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และ
อ่ืนๆ เป็นประจ าทุก 3 เดือน และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

- ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ จึงได้มีการ
ปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัยทั้งด้านอัคคีภัยและภัยจากทางน้ าอย่างสม่ าเสมอ มีการวางแผน
และฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจ าทุกปี รวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาด าเนินการ
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ 
ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร เป็นประจ าทุกปี ซึ่งบริษัทได้รับใบรับรอง
การตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 

สังคมและชุมชน 

- บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา การ
ป้องกันจากการทุจริต รวมทั้งประกาศต่างๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งในปี 2554 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เพ่ือประโยชน์ใน
การป้องกันและปราบปราบการทุจริตในการท าสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคล หรือนิติ
บุคคลที่เป็นคู่สัญญาของรัฐ บริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จึงให้ความส าคัญของการปฏิบัติตามประกาศและกฎ ระเบียบดังกล่าว 
โดยได้จัดให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ โดยการเข้าร่วมสัมมนา 
และเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ กับ หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนราชการ
เพ่ือน าไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมของประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการด าเนินงานของ
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ราชการ เช่น ให้เทศบาลเมืองลัดหลวงใช้สถานที่ของคลังสินค้า 2 เพ่ือการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น 
และการเลือกตั้งทั่วไป 

- บริษัทมีนโยบายที่จะท าให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี  “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social 
Responsibility – CSR) ด้วยการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่มีการค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่
จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR 
DAY โดยบริษัทได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2554 และต่อเนื่องมาถึงปี 2555 เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) แก่พนักงาน โดย
มุ่งเน้นให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
พนักงานในการจัดท าโครงการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน  Sustainability Development 
Report (SD Report) ตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งโครงการนี้
ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI) และ
สถาบันไทยพัฒน์ 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของ
บริษัทเพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาระบบคลังสินค้า Automation และมุ่งสู่ธุรกิจ
อาหาร และเครื่องดื่ม โดยด าเนินธุรกิจด้วยความมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

1) ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีน า
สมัย 

2) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

1) มุ่งเน้นการท าธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
และประเทศชาติ 

2) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกหน่วยงานขององค์กร และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีน าสมัยอัน
จะยังประโยชน์ให้กับลูกค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่
ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น 
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3) มุ่งเน้นการปฏิบัติดูแลต่อบุคลากรขององค์กรโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่งเสริ ม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

4) มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และการตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ขององค์กรที่มีต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ซึ่ งบริษัทคาดว่าจะสามารถจัดท ารายงานความยั่ งยืนประจ าปี  2556 ( Sustainability 
Development Report) ตามกรอบ GRI ได้ในระดับ C และจะเผยแพร่ในรายงานประจ าปี 2556 โดยมีสถาบัน
ไทยพัฒน์เป็นที่ปรึกษาโครงการ 

- จากการจัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ ได้น าไปสู่โครงการต่างๆ ที่พนักงานของบริษัทได้เสนอกิจกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม พนักงาน และสังคม ดังนี้ โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการ Happy Work Happy Life 
และ โครงการบริจาคสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียน ซึ่งบริษัทได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ 
ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554  โครงการบริจาคเงินและ
สิ่งของให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และ 
โครงการบริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษา 84 
พรรษา และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 

- ในด้านสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท บริษัทได้มอบทุนเพ่ือการศึกษา และทุนในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอ าเภอพระประแดง และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็น
ประจ าต่อเนื่องกันทุกปี นอกจากนี้บริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสังคม  และพุทธ
ศาสนาเป็นประจ าต่อเนื่องกันทุกปีด้วยเช่นกัน ส าหรับปี 2555 บริษัทได้ใช้เงินบริจาคช่วยเหลือรวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  61,000  บาท 

- ให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้า
อัตโนมัติ  โดยได้ให้ เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการด้านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท  ซึ่งระบบ 
Automated Storage and Retrieval System เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็น
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ส าหรับในปี 2555 มีหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมดูงานคลัง
เอกสารอัตโนมัติระบบ AS/RS เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ และ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นต้น 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์อย่าง
เท่าเทียมกันนั้นเป็นหลักที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ ด้วยเชื่อมั่นว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นนักลงทุน รวมถึง
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็นปัจจัยสนับสนุนมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวคณะกรรมการจึงต้องดูแล
และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้สื่อสารและน าเสนอข่าวและข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
ดังนี้ 
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4.1 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญและเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ  และข้อมูลที่มิใช่งบการเงินตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่มีข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยให้ท่านประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้
ลงนามรับรอง 

4.2 นอกจากการให้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) แล้ว ก าหนดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่านช่องทางอ่ืนๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

4.3 นโยบายการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  และข้อพึงปฏิบัติในการท างานที่
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจเข้าไป
ศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา 

4.4 โครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจนและโปร่งใส โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

4.5 เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน 

4.6 เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทย่อยด้วย 

4.7 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขข้อก าหนด พรบ. บริษัทมหาชน และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัททราบโดยผ่าน
เลขานุการบริษัท เพ่ือท าการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

4.8 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการท าหน้าที่ 

4.9 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

4.10 ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
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ทั้งนี้ บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ นาย
สัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท นายเจริญ บุญมโนทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน และนางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่  

โทร. 02-318-5514-5, 02-314-0412, 02-314-3132 

WebSite: www.subsrithai.co.th  หรือ WebSite: www.subsrithai.com   

  E-mail: sst@subsrithai.co.th , patcharee@subsrithai.co.th 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมี
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  ไม่เคยมีประวัติ เสียหาย หรือประวัติต้องห้ามตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีภาวะการเป็นผู้น าสามารถควบคุมการด าเนินงานของฝ่าย
จัดการ ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วยข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่เพ่ือจะได้ทราบ
ถึงโอกาส ความเสี่ยง และประเด็นทางธุรกิจ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมของบริษัทเสมอ เพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

5.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทจัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการคือ คราวละ 3 ปี ประกอบด้วย  

- กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. คิดเป็น 1 ใน 
3 ของกรรมการทั้งคณะ และหนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคล
เดียวกับกรรมการผู้จัดการเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการ
บริหารงานประจ า 

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 3 ท่าน 

- กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร (Non- Executive Director) 7 ท่าน 

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

รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุ้น ดูได้จากหัวข้อเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท ในหน้า 44 

http://www.subsrithai.co.th/
http://www.subsrithai.com/
mailto:sst@subsrithai.co.th
mailto:patcharee@subsrithai.co.th
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5.1.2 กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และไม่ได้
เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของ
บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด กล่าวคือ 

- ถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5%  

- ต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
ผลตอบแทนประจ าจากบริษัท  

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยู่ในเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 
1% 

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 
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ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

ชื่อ - นามสกุล 

ประเภทกรรมการ 
ตัวแทน 
ผู้ถือหุ้น 

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการอิสระ 
กรรมการที ่
เป็นผู้บริหาร 

1.  นายแก้วขวัญ วัชโรทัย     

2.  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล     

3.  นางจิตรา ถาวระ     

4.  นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์     

5.  นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์     

6.  นายปิลัญชัย ประดับพงศ์     

7.  นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล     

8.  นางอินทิรา สุขะนินทร์     

9.  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์     

10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์     

รวม 10 7 4 3 

 
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้ท าหน้าที่
กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องส าคัญและเกิดขึ้นเป็นประจ า  ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจงและจัดท ารายงานเสนอได้ตามที่
เห็นสมควร 

 



 

รายงานประจ าปี 2555 / บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) หน้า 67 

 

อนึ่ง ขณะนี้บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
เนื่องจากองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรขนาดเล็ก การแต่งตั้งกรรมการหลายชุดจึงยังไม่เหมาะสม และการควบคุม
การตรวจสอบของบริษัทสามารถกระท าได้ง่ายโดยใช้วิธีให้มีการรายงานตามความรับผิดชอบของ แต่ละหน่วยงาน
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากต่อไปในอนาคตบริษัทมีการขยายองค์กร บริษัทจะต้องด าเนินการตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ส าหรับรายละเอียดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการรายงานต่อ
คณะกรรมการ อยู่ในหัวข้อการจัดการ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

รายละเอียดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีหัวข้อ การจัดการ “ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท” 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน และให้มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ
จ าเป็น 

การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน และให้จัดท าเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยก าหนดวาระ วัน เวลา และสถานที่ประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้กรรมการได้มี
เวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอ่ืนได้ตามที่กรรมการ
จะสามารถรับทราบได้ 

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทคือต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

ในที่ประชุม ประธานท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้  และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการ
ประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ประธานต้องเชิญออก
จากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ   

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจง
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค าคัดค้านนั้น ไว้ใน
รายงานการประชุมด้วย อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ให้งดออกเสียง 
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โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 6 ครั้ง ในแต่ละครั้งมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 75% ทุกครั้ง เพ่ือร่วมพิจารณาและติดตามการท างานของฝ่ายบริหาร ให้
ด าเนินการตามที่ได้ให้นโยบายไว้ ติดตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งได้ร่วม
พิจารณาและพัฒนาปรับปรุงโครงการส าคัญๆ ที่ฝ่ายบริหารน าเสนอ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้  

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคณะ ในป ี2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ ในป ี2555 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 6 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 3 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 5 คร้ัง 

1.  นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัท 5/6   

2.  นายสมโภชน ์อินทรานุกลู กรรมการบริษัท และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/6  5/5 

3.  นางจิตรา ถาวระ กรรมการบริษัท และ 
กรรมการตรวจสอบ 

6/6  3/5 

4.  นายสุรพงษ ์ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการบริษัทและ 
กรรมการตรวจสอบ 

6/6  5/5 

5.  นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร ์ กรรมการบริษัท และ 
ประธานกรรมการบริหาร 

6/6 3/3  

6.  นายปิลัญชัย ประดับพงศ ์ กรรมการบริษัท และ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

6/6 3/3  

7.  นายสัมฤทธ์ิ ตันติดลิกกุล กรรมการผู้จดัการ และ
กรรมการบริหาร 

6/6 3/3  

8.  นางอินทิรา สุขะนินทร์  กรรมการบริษัท 6/6   

9.  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมติร ์ กรรมการบริษัท 6/6   

10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร ์ กรรมการบริษัท 6/6   
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5.5 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มาตรา 89/15 เพ่ือท าหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน า ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
จัดท าหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุมแจ้งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอส าหรับ
การศึกษาและพิจารณาเรื่องที่จะประชุมเพ่ือให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการประชุมให้
ด าเนินการได้ด้วยดี และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จดรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการ
ประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม รายงานประจ าปี และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารโดยส าเนาส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ท าการนับ
แต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทประกาศใช้  
พร้อมทั้งด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น 

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

- ค่าตอบแทนกรรมการ :   

ด้วยค่าตอบแทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไม่สามารถ
อนุมัติค่าตอบแทนของตนเองได้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสในระดับที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือ
หุ้นทุกปีแต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการจึงต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเจริญเติบโตของบริษัท 
ขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เช่น ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ การเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่
บริษัทต้องการด้วย 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2555  

กรรมการ 
ปี 2555 ปี 2554 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 
คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทน) 10 2,238,000 10 2,192,000 

คณะกรรมการบริหาร (ค่าตอบแทน) 3 3,444,000 3 3,376,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทน) 3   570,000 3   556,000 

เงินสะสมเข้าโครงการ EJIP 10 2,145,000 10 1,620,000 

โบนัส 10 - 10 3,000,000 

อ่ืนๆ 10 - 10 - 

รวม 10 8,397,000 10 10,744,000 

 

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร :   

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  โดย
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือ
พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแต่ละคนด้วย  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2555 ซึ่งรวมต าแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย 

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 
ปี 2555 ปี 2554 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 
เงินเดือน 5 7,807,800 5 7,363,000 

โบนัส 5 3,549,000 5 3,894,064 

เงินสะสมเข้าโครงการ EJIP 5 537,096 5 506,184 

อ่ืนๆ เช่น เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

5 2,672,014 5 1,858,432 

รวม 5 14,565,910 5 13,621,680 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ชื่อ - นามสกุล 

หุ้นสามัญ 
17 ธ.ค. 2554 
ทุนช าระแล้ว 

121,000,000 บาท 
ร้อยละ 

25 ธ.ค. 2555 
ทุนช าระแล้ว

180,817,904 บาท 
ร้อยละ 

1.  นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 284,689 0.24 436,082 0.24 

2.  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 73,099 0.06 115,698 0.06 

3.  นางจิตรา ถาวระ 51,109 0.04 85,710 0.05 

4.  นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ 51,099 0.04 85,698 0.05 

5.  นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์  30,784,349 25.44 36,965,733 20.44 

6.  นายปิลัญชัย ประดบัพงศ์  51,109 0.04 64,275 0.04 

7.  นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล 120,196 0.10 199,504 0.11 

8.  นางอินทิรา สุขะนินทร์  14,611,109 12.08 18,185,712 10.06 

9.  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 6,922,349 5.72 9,818,699 5.43 

10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 6,922,349 5.72 9,963,572 5.51 

11. นายนพดล ลีลาอารยสกุล 20,364 0.02 33,162 0.02 

12. นายธนยศ เถกิงเกียรติ 17,033 0.01 27,678 0.02 

13. นางพัชรี บุนนาค 15,189 0.01 24,930 0.01 

14. นายเจริญ บุญมโนทรัพย์ 14,080 0.01 22,976 0.01 

หมายเหตุ - จ านวนหุ้นข้างต้นได้รวมจ านวนหุ้นท่ีกรรมการและผู้บริหารไดร้ับจากโครงการ EJIP  

 - การค านวณสัดส่วนของการถือหุน้ ค านวณจากจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู้ 

5.7.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพ่ือทบทวนว่าได้มีการก ากับดูแลให้มีการ
ก าหนด และ/หรือ ด าเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุง/พัฒนา 
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยน าแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อการประเมินและผลการประเมินได้
ดังนี้ 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ   

4. การท าหน้าที่ของกรรมการ  

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  

คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.75 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

3.55 88.75% 3.48 87% 3.75 93.75% 

5.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการของบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุก
ปี เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  
โดยให้กรรมการแต่ละท่านท าการประเมิน โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่ อมโยงกับ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท เพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดย
น าแบบประเมินของ ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น
เกณฑ ์ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อการประเมินและผลการประเมินได้ดังนี้ 

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ คณะ ประกอบด้วย หัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ คือ 

1. ความเป็นผู้น า 

2. การก าหนดกลยุทธ์ 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน  

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 
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7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร  

8. การสืบทอดต าแหน่ง 

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  

10. คุณลักษณะส่วนตัว 

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์“ดีเลิศ” 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.75 

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ 

3.56 89% 3.75 93.75% 3.83 95.75% 

หมายเหตุ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีเกณฑ์การ
ประเมินดังน้ี 
90-100 %  = “ดีเลิศ” 
80-89 %  = “ดีมาก” 
70-79 % = “ด”ี 
60-69 % = “ค่อนข้างดี” 
50-59% = “ผ่าน หรือ พอใช้” 
ต่ ากว่า 50 %  = “ควรปรับปรุง” 

5.7.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
และการด าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ประสารงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างทุนผู้ถือหุ้น 
ผลการด าเนินงาน ข้อบังคับบริษัท แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี รายงานประจ าปี 

2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ ลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 
และการเยี่ยมชมคลังสินค้า 

3. จัดให้เข้าอบรมในหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ได้แก่ Director 
Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
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การพัฒนาความรู้ 

บริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  เช่น 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริงและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกรรมการได้เข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตร
ต่างๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ เช่น ในปี 2555 
บริษัทได้จัดอบรม เรื่อง มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งเป็นการ ให้ความรู้ต่อเนื่องจากปี 2554 
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบัญชี เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ผู้บริหาร 
กรรมการในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี TFRS และ/หรือ TAS (มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ใหม)่ ซึ่งเป็นข้อก าหนดตามกฎหมาย 

6. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

6.1 การตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 

บริษัทก าหนดเป็นนโยบายอย่างเคร่งครัด ให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ จึงให้มีการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะทุกไตรมาส เพ่ือปรับปรุงมาตรการการควบคุม
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้นเพ่ือให้ระบบการควบคุมบรรลุ
เป้าหมายจึงก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้  

1) ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และควรสร้างให้มีการควบคุมภายใน
ขึ้นในงานทุกระดับชั้นของบริษัท 

2) ก าหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของงานและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ของงาน ระดับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของงานอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

3) พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการ
ที่บริษัทก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

4) การรายงานทางการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลา ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

6.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในการด าเนินกิจการ
ของบริษัททั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับธุรกิจ ส่งเสริมพนักงานทุกคนยึดมั่นตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ยัง
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ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงในด้านบัญชีและการเงินจัดท ารายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เพ่ือป้องกันและรักษาดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และ
ทรัพย์สินของบริษัท จึงจัดให้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน อ านาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีส านักงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุ ก
หน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีการก าหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มี
การก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบภายในให้เกิดความเป็น
อิสระสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่  โดยการประเมินความ
เพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องของงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โปร่งใส และการประเมินการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ภายในองค์กร รวมทั้ง
ระบบงานสารสนเทศที่เชื่อถือได้ และมีผลต่อการด าเนินงาน โดยให้มีการจัดท ารายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทมีการจัดช่องทางการรับเรื่องส าหรับข้อร้องเรียนต่างๆ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น โดยผ่านทางประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

E-mail: sompoch@subsrithai.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)  เลขที ่2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 02 318-3490 
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สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 
(Employee Joint Investment Program: “EJIP””)) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นโครงการส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัทมีการลงทุนแบบสะสมหุ้นของ
บริษัทที่ตนท างานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด้วยหลักการเ ฉลี่ยต้นทุน 
(Dollar Cost Average) 

EJIP เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท สร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทที่ตนท างาน (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดี
กับองค์กรและร่วมท างานกับองค์กรในระยะยาว (Long-term Incentives) 

 

เงินสมทบของบริษัท 

เงินสมทบให้พนักงาน/ผูบ้ริหาร/กรรมการ  
ซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจ าทุกงวด 

ตัวแทนด าเนินการ 

บริษัทหลักทรัพย์เป็นตัวแทนด าเนินการ 

 ซื้อหุ้นของบริษัทในแต่ละงวด 
 จัดสรรหุ้นที่ซื้อในแต่ละงวดลงในบัญชีของ

พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ 

EJIP 

เงินลงทุนของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ 

แบ่งเงินเดือน/ค่าตอบแทนบางส่วนซื้อหุ้นของ
บริษัทเป็นประจ าทุกงวด (ตามความสมัครใจ) 
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บริษัทได้จัดท าโครงการ EJIP 2 ครั้ง โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ คือ 

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

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

รายละเอียดของโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน ครั้งที ่2 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สงิหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ป ี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงาน ผู้บริหาร (เปน็พนักงานประจ าและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) และกรรมการบริษัท โดย
เป็นไปตามความสมัครใจของผูท้ี่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

รูปแบบโครงการ - พนักงาน/ผูบ้ริหาร จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ 
- บริษัทจ่ายสมทบให้พนักงาน/ผูบ้ริหาร ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ 
- กรรมการจ่ายเงินจ านวน 16,000.- บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
- บริษัทจ่ายเงนิสมทบให้กรรมการจ านวน 24,000.-บาทเปน็ประจ าทุกเดือนเพื่อเข้าร่วม

โครงการ 
ก าหนดการซื้อหุ้น ทุกเดือนตามวันทีบ่ริษัทก าหนดไว้ 

(สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษทัหลกัทรัพย์คู่สัญญาเปน็ไปโดยอัตโนมัติตามสัญญาที่พนักงาน/
ผู้บริหาร/กรรมการ ท าไว้กบับรษิัทหลักทรัพย์นั้นๆ) 

ตัวแทนด าเนินการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ในชื่อของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ ที่เข้า
ร่วมโครงการ หลังจากการซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลกัทรัพย์จะถูกโอนเข้าบัญชีของ
พนักงาน/ผูบ้ริหาร/กรรมการนั้นๆ) 

เงื่อนไขการถือครอง เมื่อครบโครงการและขายได้ทัง้จ านวนที่ถือครองตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป 

ผลประโยชน์ใน
หลักทรัพย ์

- เงินปันผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ ในฐานะเจ้าของ
หลักทรัพย์โดยตรง  
- ผลประโยชน์ในด้านราคา (Capital Gain) จะตกแก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ เมื่อ

พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ มีสิทธิในการขายหลักทรัพย์ 
- พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ สามารถใช้สิทธิอื่นๆ ในหุ้นที่ถือครอง อาทิ สิทธิในการจองหุ้น

เพิ่มทุน (rights Issue) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
(Shareholders’ Meeting) 

ภาษีที่เก่ียวข้อง - พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ ที่เข้าร่วมโครงการต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับ
จ านวนที่บริษัทสมทบให้  
- บริษัทสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจ านวนเงินที่สมทบให้กับพนักงาน/

ผู้บริหาร/กรรมการ ได้ 
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รายการระหว่างกัน 
 
1. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม 

เดิมธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เกินกว่าร้อยละ 20 
ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นกลุ่มผู้ร่วมลงทุนของ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์  

สัดส่วนการถือหุ้น (%) ณ 31 ธันวาคม 

 2555 2554 2553 2552 2551 

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์  
และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

68.58 78.12 80.50 80.28 71.63 

  

2. ลักษณะรายการระหว่างกันที่ผ่านมาและนโยบายในอนาคต 

 ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทได้เข้าท าสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด (บริษัท
ย่อย) เพ่ือให้เช่าพ้ืนที่คลังสินค้าและให้บริการบริหารสต็อกสินค้า พร้อมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน โดยคิด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 80 ของรายได้ค่ารับฝากสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าว (แก้ไขเมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2553) โดยสัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 และเม่ือ
วันที ่20 กันยายน 2555 บริษัทได้ลงนามต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท 
มัดแมน จ ากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด 
(รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท มัดแมน”) โดยต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม2555 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัท ได้มีมติปรับโครงสร้างการถือหุ้น ในกลุ่มบริษัทมัดแมน โดยรายละเอียดดังกล่าวได้กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 บริษัทได้เข้าท าสัญญาอนุญาตให้บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ท าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ภายในราชอาณาจักรไทยรวมทั้งสิ้น 
13 รายการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์   น้ ามันพืชและอาหารสัตว์ โดยตกลง
ค่าตอบแทนกันในอัตราร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ดังกล่าว ซึ่งค่าตอบแทนที่บริษัทย่อยจะต้องจ่ายให้กับบริษัทนั้นต้องไม่ต่ ากว่า 4,725,000 บาทต่อปี และ
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 
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 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยมีสินค้าเป็นประกัน เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
จ ากัด (บริษัทย่อย) โดยน าวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปมาค้ าประกันการกู้ยืมดังกล่าวมีวงเงินให้กู้ไม่เกิน 
600 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MMR (แก้ไขเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555) และมีก าหนดช าระคืน
เงินต้นภายใน 120 วันนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินสินเชื่อ 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ในรูป
ของตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 – 5.875 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ลงทุนในบริษัทย่อย
แห่งใหม่ คือ บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ือประกอบกิจการน าเข้า
อาหารสัตว์มาจัดจ าหน่ายในประเทศ  

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 บริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ 
บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งข้ึนใหม่เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

 

3.3.  ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 6) 

 

4. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการที่ด าเนินการทาง  ธุรกิจ
ตามปกติเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็นพิเศษไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ  
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่
ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย 
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ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  

ผลการด าเนินงาน 

พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากข้อมูลงบการเงินดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนของรายได้ 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,204.18 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็น 150.97 % จาก
งวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายรวม 878.27 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายสินค้าจ านวน 
1,924.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 87.32 % ของรายได้รวม ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการขายสินค้ามาจาก
ยอดขายสินค้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีบริษัทได้เข้าลงทุนในปีนี้  

2. ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและการให้บริการรวม 1,066.16 ล้านบาท เทียบกับปี 
2554 ซึ่งมีต้นทุนขายและการให้บริการรวม 343.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 722.97 ล้านบาท เนื่องมาจากต้นทุนขาย
และการให้บริการของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 มียอดรวม 1,189.68 ล้านบาท 
เทียบกับปี 2554 ซึ่งมีจ านวน 82.34 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,107.34 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 
860.69 ล้านบาท คิดเป็น 38.15 % ของค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
นอกจากนี้บริษัทยังได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการได้มาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 101 ล้านบาท และในส่วนของธุรกิจน้ ามันพืชและ
อาหารสัตว์จ านวน 145 ล้านบาท 

3. ก าไรส าหรับป ี

ในปี 2555 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 181.23 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 ซึ่งมีก าไรสุทธิส าหรับปี 418.06 
ล้านบาท ลดลง 599.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 144 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังชี้แจงไว้ในข้อ 2 และผลขาดทุนของธุรกิจน้ ามันพืชและ
อาหารสัตว์จ านวน 75 ล้านบาท  
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ฐานะการเงิน 

พิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท จากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในงบการเงินรวมจากด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ในปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 417.76 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 ซึ่งมีสินทรัพย์หมุนเวียน 
574.29 ล้านบาท ลดลง 156.53 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับช าระเงินชดเชยจากบริษัท
ประกันภัยในระหว่างปี 2555 ท าให้บัญชีลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยมียอดลดลงจาก 227.99 เหลือเพียง 
76.12 ล้านบาท และการลดลงของสินค้าคงเหลือในปี 2554 มีจ านวนสุทธิ 209.84 ล้านบาท ลดลงเหลือ 139.67 
ล้านบาทในปี 2555     

2. คุณภาพของสินทรัพย์ 

2.1 สินทรัพย์ 

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งพบว่ามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดินและเครื่องจักร ต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่จ านวนประมาณ 37 ล้านบาท บริษัทจึงได้
บันทึกการด้อยค่าของที่ดินและเครื่องจักรจ านวนดังกล่าวในปี 2555 และบริษัทมีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมของบริษัทย่อยในปี 2555 จ านวนรวม 66.35 ล้านบาท 

2.2 ลูกหนี้ 

หากพิจารณาจากงบการเงินรวม จะเห็นว่าจ านวนเท่าของอัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้เพ่ิมสูงจาก
เดิมในปี 2554 จ านวน 6.73 เป็น 38.58 เท่าในปี 2555 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากเดิมเมื่อพิจารณา
จากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 และ 2554 เท่ากับ 9.33 และ 53.49 ตามล าดับ สาเหตุเนื่องมาจากธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นการจ าหน่ายสินค้าด้วยเงินสด 

3. สภาพคล่อง 

3.1 กระแสเงินสด 

เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการใช้จ่ายเงินในการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นจ านวนมากกระแส
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจึงมีจ านวนถึง 1,586.34 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2554 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ลงทุน 55.43 ล้านบาท เป็นจ านวน 1,641.77 ล้านบาท ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจึงมีจ านวนเพ่ิมสูง
จากเดิมในปี 2554 ที่มีกระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 90.79 ล้านบาท เพ่ิมเป็นเงินสดรับจากกิจกรรม
จัดหาเงินในปี 2555 จ านวน 1,224.05 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก คือ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินจ านวน 850 ล้านบาท    

3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555 เป็นจ านวน 0.33 ลดลงจากในปี 2554 ซึ่งมีจ านวน 1.94 เนื่องจาก ใน
ปี 2555 มีหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจ านวน 489.41 ล้านบาท    
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3.3 รายจ่ายลงทุน 

ในปี 2555 บริษัทมีรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ในการปรับปรุงท่าเทียบเรือและคลังสินค้า ในส่วนบริษัทย่อย
รายจ่ายลงทุนหลักคือการขยายสาขา 

3.4 แหล่งที่มาของเงินทุน 

3.4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 มีอัตราส่วน 1.9 สูง
กว่าในปี 2554 ซึ่งมีอัตราส่วน 1.04 ซึ่งแสดงถึงหนี้สินที่มีปริมาณค่อนข้างสูงแต่อยู่ใน
อัตราส่วนที่สามารถยอมรับได้ โดยบริษัทย่อยได้รับหนังสือผ่อนปรนจากสถาบันการเงิน
ในส่วนของอัตราส่วนโครงสร้างเงินทุนนี้แล้ว 

3.4.2 หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาก 296.09 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 
1,269.14 ในปี 2555 เพ่ิมขึ้น 973.05 ล้านบาท ท าให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ลดลงจากในปี 2554 อัตราส่วน 1.2 ลดลงเป็น 0.22 ในปี 2555 แต่หากพิจารณา
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดที่มีอัตราส่วนเป็น 0.51 แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมี
สภาพคล่องเพียงพอในการช าระหนี้สินหมุนเวียน 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัทส านักงาน เอินส์ท 
แอนท์ ยัง จ ากัด โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท ค่าสอบบัญชีส าหรับ
บริษัทย่อย จ านวนเงิน 3,250,000 บาท 

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 

ป ี2555 บริษัทมีค่าบริการอ่ืนจ่ายให้แก่บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทในกลุ่ม Ernst & Young เป็นเงิน 455,106 บาท 

 

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะมีผลต่อการด าเนินงานรายได้และก าไรของบริษัท คือ ความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้รองรับความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รวมถึงความพยายามในการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการให้โดดเด่นต่าง
จากคู่แข่งขัน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทและการเติบโตของบริษัทในอนาคต   
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นอกจากนี้ทางด้านแรงงานที่ใช้ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการบรรจุและขนถ่ายสินค้าหรือแรงงานในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มซึ่งต้องใช้พนักงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะหาได้ยากมากขึ้นทุกทียังเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของบริษัทในอนาคตได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เตรียมการแก้ปัญหาโดยการให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสมเพ่ือให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับการ
เติบโตของธุรกิจ อีกท้ังยังพยายามที่จะน าเอาระบบขนถ่ายอัตโนมัติ (Automation) มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดการพ่ึงพา
แรงงานอีกด้วย 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน 
  

คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอมีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้
ก ากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงและ
กระบวนการต่างๆ เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาซึ่งได้
รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีฉบับนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….......... 

(นายแก้วขวัญ วัชโรทัย) 
ประธานกรรมการบริษัท 

……………………………….......... 

(นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล) 
กรรมการผู้จัดการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรัพย์ศรี
ไทย จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น  เพ่ือให้
สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  งบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินวิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น
สามัญจ านวนร้อยละ 100 ในบริษัท มัดแมน จ ากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท โกลเด้น 
โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท มัดแมน”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเหล่านี้ บริษัทได้
ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการโดยการวัด
มูลค่ายุติธรรมนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิบสองเดือน
นับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2555) ซึ่งภายใน
ระยะเวลาการวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทได้ท าการปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อกิจการเมื่อได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพ่ิมเติมตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

 

 

 

 

สุพรรณ ีตริยานันทกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 

บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 

กรุงเทพฯ : 27 กุมภาพันธ์ 2556 
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งบการเงินรวม 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  

(หน่วย: บาท)  
 

หมายเหต ุ

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 
 

2554 2555 
 

2554 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 110,408,109  75,081,673  10,273,810  39,991,068 

เงินลงทุนชั่วคราว  3,011,628  7,770,900  3,011,628  7,770,900 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 8 66,843,494  44,444,762  38,749,248  35,193,584 

ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภยั 9 76,129,442  227,995,677  -  - 

สินค้าคงเหลือ 10 139,675,758  209,839,353  -  - 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากโดยมีสินค้า
เป็นประกัน 

        

กิจการที่เกีย่วข้องกัน 6 -  -  83,731,122  485,602,493 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการ   
ที่เกี่ยวขอ้งกัน 

6 -  -  243,000,711  - 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  21,689,501  9,158,461  6,936,588  5,766,086 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  417,757,932  574,290,826  385,703,107  574,324,131 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝากประจ ากบัธนาคาร  -  1,178,463  -  1,178,463 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 11 6,460,870  1,581,744  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 239,581,069  238,257,991  225,000,000  225,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -  -  708,535,329  281,999,000 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 547,178,495  539,806,638  547,178,495  539,806,638 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,702,817,095  1,446,202,324  570,805,326  534,057,443 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 539,777,800  87,057,003  75,213,723  84,153,008 

ค่าความนิยม 18 951,857,579  235,649,075  -  - 

สิทธิการเช่า 19 50,186,318  26,493,077  24,600,715  26,493,077 

เงินมัดจ าค่าเช่า  49,846,691  -  -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 31.3 5,698,021  1,850,292  31,213,612  1,850,292 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5,482,239  358,829  208,562  231,129 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  4,098,886,177  2,578,435,436  2,182,755,762  1,694,769,050 

รวมสินทรัพย ์  4,516,644,109  3,152,726,262  2,568,458,869  2,269,093,181 

         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2555  2554  2555  2554 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี้สินหมุนเวียน         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20 334,070,808  79,656,979  50,000,000  - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21 323,109,875  166,036,205  76,758,459  120,054,246 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระ 

        

ภายในหนึ่งป ี 22 87,000,000  37,000,000  29,500,000  27,000,000 

หุ้นกู้ระยะยาวส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23 489,406,820  -  489,406,820  - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  15,893,157  5,552,631  -  5,473,509 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  19,660,208  7,841,184  5,578,212  4,318,338 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,269,140,868  296,086,999  651,243,491  156,846,093 

หนี้สินไม่หมุนเวียน         

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสว่นที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

22 1,253,125,000  516,000,000  195,000,000  26,000,000 

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 

23 -  488,285,771  -  488,285,771 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24 31,252,575  10,151,594  10,645,073  8,547,285 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 31.3 402,603,669  297,944,317  132,645,326  127,319,886 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  4,853,763  -  -  - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,691,835,007  1,312,381,682  338,290,399  650,152,942 

รวมหนี้สิน  2,960,975,875  1,608,468,681  989,533,890  806,999,035 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 

(หน่วย: บาท) 

 
หมายเหต ุ

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 
 

2554 
 

2555 
 

2554 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
        ทุนเรือนหุ้น 25 

       ทุนจดทะเบียน 
          หุ้นสามัญ 271,227,395 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

  (2554: หุ้นสามัญ 151,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
 

271,227,395 
 

151,250,000 
 

271,227,395 
 

151,250,000 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ 
          หุ้นสามัญ 180,817,904 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

  (2554: หุ้นสามัญ 130,652,308 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 
 

180,817,904 
 

130,652,308 
 

180,817,904 
 

130,652,308 

หุ้นสามัญซ้ือคืน 29 - 
 

(7,283,035) 
 

- 
 

(7,283,035) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26 337,773,202 

 
197,566,156 

 
337,773,202 

 
197,566,156 

  ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน 
 

37,006,907 
 

18,666,632 
 

37,006,907 
 

18,666,632 

ก าไรสะสม 
        จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 27 18,081,790 

 
15,125,000 

 
18,081,790 

 
15,125,000 

 
- ส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน 29 - 

 
7,283,035 

 
- 

 
7,283,035 

ยังไม่ได้จัดสรร 
 

773,913,463 
 

984,784,170 
 

799,645,861 
 

904,621,675 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
          ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน – สุทธิจากภาษีเงินได้ 16 205,599,315 

 
195,462,375 

 
205,599,315 

 
195,462,375 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

1,553,192,581 
 

1,542,256,641 
 

1,578,924,979 
 

1,462,094,146 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
 

2,475,653 
 

2,000,940 
 

- 
 

- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

1,555,668,234 
 

1,544,257,581 
 

1,578,924,979 
 

1,462,094,146 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

4,516,644,109 
 

3,152,726,262 
 

2,568,458,869 
 

2,269,093,181 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท) 

 
 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หมายเหต ุ 2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

ก าไรขาดทุน: 
        รายได ้
        รายได้จากการขายสินค้า 
 

1,924,823,436 
 

193,565,951 
 

- 
 

128,149,472 
รายได้จากการให้บริการ 

 
222,128,028 

 
208,371,308 

 
218,867,942 

 
204,910,370 

รายได้อื่น 
           เงินปันผลรับ 12.2 - 

 
- 

 
17,451,000 

 
- 

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 13 - 
 

- 
 

68,648,491 
 

- 
   ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 7,371,857 

 
- 

 
7,371,857 

 
- 

   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 15 777,183 
 

418,612,450 
 

- 
 

418,612,450 
   ค่าบัตรสมาชิก 

 
9,802,367 

 
- 

 
- 

 
- 

   ดอกเบี้ยรับ 
 

954,503 
 

24,196,344 
 

19,162,377 
 

34,955,566 
   อื่นๆ 

 
38,320,733 

 
33,528,006 

 
17,317,684 

 
13,474,417 

รวมรายได ้
 

2,204,178,107 
 

878,274,059 
 

348,819,351 
 

800,102,275 
ค่าใช้จ่าย 

        ต้นทุนขาย 
 

925,409,703 
 

216,400,804 
 

- 
 

143,142,707 
ต้นทุนการให้บริการ 

 
140,751,172 

 
126,790,630 

 
140,667,864 

 
126,739,988 

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 
 

1,066,160,875 
 

343,191,434 
 

140,667,864 
 

269,882,695 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

           ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

860,699,821 
 

- 
 

- 
 

- 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
180,100,489 

 
82,343,535 

 
53,893,462 

 
68,437,232 

   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ้ือธุรกิจ 13 45,894,004 
 

- 
 

45,894,004 
 

- 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13.2 - 

 
- 

 
145,220,792 

 
- 

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยถ์าวร 15 36,636,914 
 

- 
 

- 
 

- 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนยิม 18 66,353,663 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

1,189,684,891 
 

82,343,535 
 

245,008,258 
 

68,437,232 
รวมค่าใช้จา่ย 

 
2,255,845,766 

 
425,534,969 

 
385,676,122 

 
338,319,927 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม  

           ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
 

(51,667,659) 
 

452,739,090 
 

(36,856,771) 
 

461,782,348 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.2 18,774,078 

 
13,257,991 

 
- 

 
- 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

 
(32,893,581) 

 
465,997,081 

 
(36,856,771) 

 
461,782,348 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
 

(122,659,522) 
 

(40,921,142) 
 

(57,077,405) 
 

(29,604,646) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
(155,553,103) 

 
425,075,939 

 
(93,934,176) 

 
432,177,702 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
           ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 31.1 (41,378,651) 

 
(145,995,378) 

 
(8,455,441) 

 
(145,316,039) 

   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 31.2 15,694,072 
 

138,984,558 
 

26,572,115 
 

51,253,813 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี

 
(181,237,682) 

 
418,065,119 

 
(75,817,502) 

 
338,115,476 

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหต ุ 2555 
 

2554 
 

2555 
 

2554 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น: 
          ก าไรจากการตีราคาที่ดิน 15 12,671,175 

 
- 

 
12,671,175 

 
- 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินลดลงจากการ  
  จ าหน่ายที่ดิน 

 
- 

 
(41,034,645) 

 
- 

 
(41,034,645) 

  กลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 
  เนื่องจาก 

              การเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษ ี
 

- 
 

30,540,995 
 

- 
 

30,540,995 

  ผลกระทบของภาษีเงินได้ 
 

(2,534,235) 
 

2,098,730 
 

(2,534,235) 
 

2,098,730 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรบัป ี
 

10,136,940 
 

(8,394,920) 
 

10,136,940 
 

(8,394,920) 

         ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรบัป ี
 

(171,100,742) 
 

409,670,199 
 

(65,680,562) 
 

329,720,556 

         การแบง่ปันก าไร 
        ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

(181,712,395) 
 

417,566,428 
 

(75,817,502) 
 

338,115,476 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย 

 
474,713 

 
498,691 

    

  
(181,237,682) 

 
418,065,119 

    การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
        ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

(171,575,455) 
 

409,171,508 
 

(65,680,562) 
 

329,720,556 
ส่วนที่เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย 

 
474,713 

 
498,691 

    

  
(171,100,742) 

 
409,670,199 

    ก าไรต่อหุ้น  33 
       ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

          ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

(1.01) 
 

2.79 
 

(0.42) 
 

2.26 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
          ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

(1.01) 
 

2.73 
 

(0.42) 
 

2.21 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2555 
 

2554 
 

2555 
 

2554 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

       ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี (155,553,103) 
 

425,075,939 
 

(93,934,176) 
 

432,177,702 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

         จากกจิกรรมด าเนินงาน 
         ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - 

 
202,195 

 
- 

 
202,195 

  กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (13,775,126) 
 

- 
 

- 
 

- 
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 202,523,550 

 
55,286,676 

 
42,372,827 

 
41,788,128 

  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (777,183) 
 

(418,612,450) 
 

- 
 

(418,612,450) 
  ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 15) 36,636,914 

 
- 

 
- 

 
- 

  ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย ์ 950,462 
 

22,469 
 

- 
 

22,469 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุนเพิ่มขึ้น (หมาย
เหตุ 14) (7,371,857) 

 
- 

 
(7,371,857) 

 
- 

  ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 13) - 
 

- 
 

(68,648,491) 
 

- 
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) - 

 
- 

 
145,220,792 

 
- 

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ้ือธุรกจิ (หมายเหตุ 13) 45,894,004 
 

- 
 

45,894,004 
 

- 
  ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนยิม (หมายเหตุ 18) 66,353,663 

 
- 

 
- 

 
- 

  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (18,774,078) 
 

(13,257,991) 
 

- 
 

- 
  ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย 1,121,049 

 
1,063,909 

 
1,121,049 

 
1,063,909 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,070,629 
 

3,795,898 
 

2,097,788 
 

2,191,588 
  เงินปันผลรับ - 

 
- 

 
(17,451,000) 

 
- 

  ดอกเบี้ยรับ (954,503) 
 

(24,196,344) 
 

(19,162,377) 
 

(34,955,566) 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 122,659,522 

 
40,921,142 

 
57,077,405 

 
29,604,646 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด าเนินงาน 284,003,943 

 
70,301,443 

 
87,215,964 

 
53,482,621 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
         ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (10,704,001) 

 
62,621,618 

 
(3,562,930) 

 
36,028,000 

  ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภยั (หมายเหตุ 9) 151,866,235 
 

- 
 

- 
 

- 
  สินค้าคงเหลือ 120,015,541 

 
143,286,346 

 
- 

 
- 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3,014,757) 
 

2,416,327 
 

1,285,045 
 

(1,633,711) 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (15,333,412) 

 
(215,059) 

 
22,567 

 
(87,359) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
         เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 98,446,340 

 
11,157,816 

 
(946,901) 

 
(2,503,771) 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (57,398,576) 
 

(9,750,051) 
 

1,259,874 
 

1,225,955 
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4,038,763 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 571,920,076 
 

279,818,440 
 

85,273,619 
 

86,511,735 
  จ่ายดอกเบี้ย (126,833,745) 

 
(35,879,015) 

 
(56,954,426) 

 
(29,628,694) 

  จ่ายภาษีเงินได้ (47,473,361) 
 

(144,221,134) 
 

(16,384,497) 
 

(143,562,702) 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 397,612,970 

 
99,718,291 

 
11,934,696 

 
(86,679,661) 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



 

รายงานประจ าปี 2555 / บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) หน้า 93 

 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2555 

 
2554 

 
2555 

 
2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
       เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 4,759,272 

 
67,229,100 

 
4,759,272 

 
67,229,100 

เงินฝากประจ ากบัธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,178,463 
 

(1,178,463) 
 

1,178,463 
 

(1,178,463) 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึน้) ลดลง (105,132) 

 
114,676,768 

 
- 

 
116,258,512 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
          โดยมีสินค้าเป็นประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง - 

 
(240,874,019) 

 
398,856,522 

 
(224,017,406) 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกันเพิ่มขึ้น - 
 

- 
 

5,968,566 
 

- 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) (1,327,503,941) 

 
(203,480,105) 

 
(1,454,536,616) 

 
(214,999,000) 

เงินสดจ่ายเพื่อใช้ในการด าเนินการซ้ือธรุกิจ (หมายเหตุ 13) (45,894,004) 
 

- 
 

(45,894,004) 
 

- 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) - 

 
- 

 
927,636,595 

 
- 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ13) - 
 

- 
 

(263,249,800) 
 

- 
เงินสดรับจากการลดทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ในบริษัทย่อย (หมายเหต ุ13) - 

 
- 

 
38,249,800 

 
- 

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาซ้ือธุรกจิ (42,000,000) 
 

- 
 

(42,000,000) 
 

- 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 

 
(225,000,000) 

 
- 

 
(225,000,000) 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร (176,841,472) 
 

(140,230,462) 
 

(54,949,946) 
 

(114,054,496) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1,704,167 

 
659,406,555 

 
- 

 
659,406,555 

ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 
 

(300,000) 
 

- 
 

(300,000) 
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (18,791,698) 

 
(1,436,591) 

 
(1,139,807) 

 
(1,436,592) 

ซ้ือสิทธิการเช่า (1,319,500) 
 

- 
 

- 
 

- 
เงินปันผลรับ 17,451,000 

 
- 

 
17,451,000 

 
- 

ดอกเบี้ยรับ 1,026,087 
 

26,617,325 
 

22,006,606 
 

37,388,547 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,586,336,758) 

 
55,430,108 

 
(445,663,349) 

 
99,296,757 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
       เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 254,413,829 
 

(107,650,274) 
 

50,000,000 
 

- 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 850,000,000 

 
- 

 
200,000,000 

 
- 

จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (62,875,000) 
 

(32,000,000) 
 

(28,500,000) 
 

(32,000,000) 
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญสิทธิ 160,236,624 

 
77,218,464 

 
160,236,624 

 
77,218,464 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญซ้ือคืน 25,623,310 
 

18,858,166 
 

25,623,310 
 

18,858,166 
จ่ายเงินปันผล (3,348,539) 

 
(47,215,772) 

 
(3,348,539) 

 
(47,215,772) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,224,050,224 
 

(90,789,416) 
 

404,011,395 
 

16,860,858 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธิ 35,326,436 

 
64,358,983 

 
(29,717,258) 

 
29,477,954 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 75,081,673 
 

10,722,690 
 

39,991,068 
 

10,513,114 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 110,408,109 

 
75,081,673 

 
10,273,810 

 
39,991,068 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพิ่มเติม 
       รายการที่มิใช่เงินสด 
          ซ้ือสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี ้ 24,035,664 

 
2,282,310 

 
1,810,445 

 
2,282,310 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 



บริษัท ทรัพยศ์รีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกนิทุน รวม ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ ส่วนเกนิมูลค่ำ ส ำรอง จำกกำรตีรำคำ ส่วนของผู้ถอืหุ้น ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม รวม

หมำยเหตุ ที่ออกและช ำระแล้ว หุ้นทุนซ้ือคืน มูลค่ำหุ้นสำมัญ หุ้นทุนซ้ือคืน ส ำรองตำมกฎหมำย ส ำรองทั่วไป หุ้นทุนซ้ือคืน ยังไม่ได้จดัสรร ที่ดิน ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2554 121,000,000       (17,518,750)       130,000,000      10,044,181        15,125,000         200,000,000      17,518,750        371,370,083      203,857,295         1,051,396,559     1,502,249               1,052,898,808     

หุ้นสำมัญเพิม่ขึ้นจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 9,652,308          -                     67,566,156        -                     -                      -                     -                     -                     -                        77,218,464         -                           77,218,464         

หุ้นทุนซ้ือคืนลดลง -                      10,235,715        -                     8,622,451         -                      -                     (10,235,715)       10,235,715        -                        18,858,166         -                           18,858,166         

ส่วนเกนิทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน -                      -                     -                     -                     -                      -                     -                     32,827,716        (32,827,716)          -                      -                           -                      

กลับรำยกำรส่วนเกนิทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน

   เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำภำษี -                      -                     -                     -                     -                      -                     -                     -                     24,432,796           24,432,796         -                           24,432,796         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                      -                     -                     -                     -                      -                     -                     417,566,428      -                        417,566,428       498,691                 418,065,119       

โอนส ำรองทั่วไปไปยังก ำไรสะสมยังไม่ได้จดัสรร 28 -                      -                     -                     -                     -                      (200,000,000)     -                     200,000,000      -                        -                      -                           -                      

เงินปันผลจำ่ย 32 -                      -                     -                     -                     -                      -                     -                     (47,215,772)       -                        (47,215,772)        -                           (47,215,772)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2554 130,652,308       (7,283,035)        197,566,156      18,666,632        15,125,000         -                     7,283,035          984,784,170      195,462,375         1,542,256,641     2,000,940               1,544,257,581     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 130,652,308       (7,283,035)        197,566,156      18,666,632        15,125,000         -                     7,283,035          984,784,170      195,462,375         1,542,256,641     2,000,940               1,544,257,581     

หุ้นสำมัญเพิม่ขึ้นจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 26 20,029,578         -                     140,207,046      -                     -                      -                     -                     -                     -                        160,236,624       -                           160,236,624       

หุ้นทุนซ้ือคืนลดลง 29 -                      7,283,035         -                     18,340,275        -                      -                     (7,283,035)         7,283,035          -                        25,623,310         -                           25,623,310         

ก ำไรจำกกำรตีรำคำที่ดิน 15 -                      -                     -                     -                     -                      -                     -                     -                     10,136,940           10,136,940         -                           10,136,940         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  -                      -                     -                     -                     -                      -                     -                     (181,712,395)     -                        (181,712,395)      474,713 (181,237,682)      

โอนก ำไรสะสมยังไม่ได้จดัสรรไปยังส ำรองตำมกฎหมำย 27 -                      -                     -                     -                     2,956,790           -                     -                     (2,956,790)         -                        -                      -                           -                      

เงินปันผลจำ่ย 32 -                      -                     -                     -                     -                      -                     -                     (3,348,539)         -                        (3,348,539)          -                           (3,348,539)          

หุ้นปันผล 32 30,136,018         -                     -                     -                     -                      -                     -                     (30,136,018)       -                        -                      -                           -                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2555 180,817,904       -                     337,773,202      37,006,907        18,081,790         -                     -                     773,913,463      205,599,315         1,553,192,581     2,475,653               1,555,668,234     

-                     -                         -   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ

ก ำไรสะสม

จดัสรรแล้ว

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2555

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

องค์ประกอบอ่ืน

ของสว่นของผู้ถือหุน้

ก ำไรขำดทนุ

ทนุเรือนหุน้ เบด็เสร็จอ่ืน

ทีอ่อกและ สว่นเกิน สว่นเกินมูลค่ำ ส ำรอง ส ำรอง สว่นเกินทนุ รวมสว่น

หมำยเหตุ ช ำระแล้ว หุน้ทนุซือ้คืน มูลค่ำหุน้สำมัญ หุน้ทนุซือ้คืน ตำมกฎหมำย ส ำรองทัว่ไป หุน้ทนุซือ้คืน ยังไม่ได้จัดสรร จำกกำรตีรำคำทีด่ิน ของผู้ถือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2554 121,000,000     (17,518,750)      130,000,000      10,044,181        15,125,000        200,000,000      17,518,750        370,658,540      203,857,295           1,050,685,016   

หุน้สำมัญเพ่ิมขึ้นจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 9,652,308         -                        67,566,156        -                        -                        -                        -                        -                        -                              77,218,464        

หุน้ทนุซือ้คืนลดลง -                        10,235,715        -                        8,622,451          -                        -                        (10,235,715)      10,235,715        -                              18,858,166        

สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำทีด่ินลดลงจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่ิน -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        32,827,716        (32,827,716)            -                        

กลับรำยกำรสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำทีด่ิน

   เนือ่งจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำภำษี -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        24,432,796             24,432,796        

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        338,115,476      -                              338,115,476      

โอนส ำรองทัว่ไปไปยังก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 28 -                        -                        -                        -                        -                        (200,000,000)    -                        200,000,000      -                              -                        

เงินปนัผลจ่ำย 32 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (47,215,772)      -                              (47,215,772)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2554 130,652,308     (7,283,035)        197,566,156      18,666,632        15,125,000        -                        7,283,035          904,621,675      195,462,375           1,462,094,146   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2555 130,652,308     (7,283,035)        197,566,156      18,666,632        15,125,000        -                        7,283,035          904,621,675      195,462,375           1,462,094,146   
หุน้สำมัญเพ่ิมขึ้นจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 26 20,029,578       -                        140,207,046      -                        -                        -                        -                        -                        -                              160,236,624      
หุน้ทนุซือ้คืนลดลง 29 -                        7,283,035          -                        18,340,275        -                        -                        (7,283,035)        7,283,035          -                              25,623,310        

ก ำไรจำกกำรตีรำคำทีด่ิน 15 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        10,136,940             10,136,940        
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (75,817,502)      -                              (75,817,502)      
โอนก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปยังส ำรองตำมกฎหมำย 27 -                        -                        -                        -                        2,956,790          -                        -                        (2,956,790)        -                              -                        
เงินปนัผลจ่ำย 32 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (3,348,539)        -                              (3,348,539)        
หุน้ปนัผล 32 30,136,018       -                        -                        -                        -                        -                        -                        (30,136,018)      -                              -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555 180,817,904     -                        337,773,202      37,006,907        18,081,790        -                        -                        799,645,861      205,599,315           1,578,924,979   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี้

จัดสรรแล้ว

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2555

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม

หน้า 95



 

รายงานประจ าปี 2555 / บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) หน้า 96 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษัท
ด าเนินธุรกิจหลักในการให้เช่าคลังสินค้า รับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการท่าเทียบเรือ ให้กู้ยืมเงินโดยการ
จ าน าสินค้าที่รับฝากและจ าหน่ายน้ ามันพืช โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีคลังสินค้าและท่าเทียบเรืออยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
   2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยตรง     

บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากดั คลังสินค้า ไทย 80 80 

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด ผลิตน้ ามันพืชและ
อาหารสตัว ์

ไทย 100 100 

บริษัท มัดแมน จ ากัด ลงทุนในหุ้นของบริษัทอ่ืน ไทย 100 - 

บริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยอ้อม     

ถือหุ้นโดยบริษัท มัดแมน จ ากัด     

  บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ไทย 100 - 
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
   2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ 
     

  บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ไทย 100 - 

  บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม 

ไทย 100 - 

ถือหุ้นโดยบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด     

  บริษัท น้ ามันพืชทิพ จ ากัด  หยุดด าเนินกิจการ ไทย 100 100 

  บริษัท ส่งเสริมปศุสตัว์ไทย จ ากดั  จ าหน่ายอาหารสตัว์ ไทย 100 - 

ข) บริษัทน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวม ตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ านาจใน
การควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท 

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว 

จ) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อกิจการ ผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ซื้อตามราคา
ยุติธรรมและมูลค่าท่ีจ่ายซื้อได้แสดงไว้เป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ช) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ
บริษัท มัดแมน จ ากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท 
(ประเทศไทย) จ ากัด (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท มัดแมน”) โดยต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท มัดแมน 
โดยรายละเอียดดังกล่าวได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 

ซ)  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ลงทุนในบริษัท
ย่อยแห่งใหม่คือบริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ือประกอบกิจการ
น าเข้าอาหารสัตว์มาจัดจ าหน่ายในประเทศ  

ฌ) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 บริษัท มัดแมน จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
คือบริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ือประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม 
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2.3 บริษัทจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้  

 
มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม่ 

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น 

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ
การเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทเลือกที่
จะน ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2554  

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 – 34/2555 ซึ่ง ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชี ดังต่อไปนี้ 
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วันที่มีผลบังคับใช้ 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม ่ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอน
สินทรัพย์ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที ่4 และฉบับที ่13 ไม่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าบริการ 

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

เงนิปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิก
ใช้ 
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4.3 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายุหนี้  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนดังกล่าว หมายถึง ต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย 

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุน  

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุน ซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ 
หลังจากนั้น บริษัทจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีที่
เกิดข้ึน 

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ในปี 2553 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของที่ดิน จากเดิมแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนโดยเปลี่ยนเป็นแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีนี้ได้ใช้วิธีการเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป  

บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เ พ่ิมขึ้นจากการตีราคาในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้
จ านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการ
ประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพ่ือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก
มูลคา่ยุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 
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อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  
(ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้  

 อาคารคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ   - 20, 30 ปี 

 อาคารโรงงาน     - 8, 13 ปี 

 อาคารส านักงาน     - 8, 20 ปี 

 ส่วนปรับปรุงอาคารคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ - 5, 10 ปี 

 ส่วนปรับปรุงอาคารส านักงาน   - 8, 10 ปี 

 เครื่องจักรและอุปกรณ ์    - 3 - 10 ปี 

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน  -      5 ปี 

 ยานพาหนะ     -      5 ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดข้ึนจากการกู้ยืมนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอ่ืน บริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของ
สินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัด
จ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 
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บริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์
นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ประมาณอายุการให้ประโยชน์จ ากัดมีดังนี้ 

  อายุการให้ประโยชน์ 

เครื่องหมายการค้า - 10 ปี 

แฟรนไชส์ - 13, 15 ปี 

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - 5 ปี 

4.10 ค่าความนิยม 

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ 
บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที 

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดข้ึน 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เพ่ิมขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทจะท าการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี  บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต 

4.11 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสิทธิ
การเช่าหารโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า 

ค่าตัดจ าหน่ายรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูก
บริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัท 
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า  ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท าการประเมินการด้อย
ค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
มูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่งใช้
วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้
ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว้ 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่
เพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาท่ีตีใหม่ การกลับรายการ
ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม 
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4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสมหุ้นส าหรับ
พนักงานบริษัทจดทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน เมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  

บริษัทและบริษัทย่อยค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท า
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 
2554 บริษัทเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้  ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชี
เดิม โดยบันทึกปรับกับก าไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554 

4.17 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.18 หุ้นสามัญซ้ือคืน 

หุ้นสามัญซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนต่ ากว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทจะ
น าผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงน าผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีก าไร
สะสม 
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4.19 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่
มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
ไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินจิในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่คงค้าง
และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 
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มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ านวนเงินที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากสินคา้เสื่อมสภาพ โดยค านึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื่องจากไม่มีราคาในตลาดที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ 
ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

บริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
เทียบเคียงราคาตลาดส าหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ 

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น  ในการ
นี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้นๆ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 13,040 14,290 อัตราตามสญัญาต่างตอบแทน 
ดอกเบี้ยรับ 

- - 19,088 10,863 
MOR, MMR, MLR - 1.25 

และร้อยละ 4.35 - 5.875 ต่อปี 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - - 68,648 - อัตราตามสญัญา 
รายได้อื่น - - 4,795 - อัตราตามสญัญา 
ซื้อน้ ามันพืช - - - 3,705 ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าอาคารโกดังจ่าย - - 120 32 อัตราตามสญัญา 
ดอกเบี้ยจ่าย - - 4,491 - ร้อยละ 2.20 และ 6.125 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร - 416,893 - 416,893 ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าอาคารโกดังจ่าย 
(หมายเหตุ 37.1) 

49,400 32,798 49,400 32,798 ราคาตามสญัญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 
มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 451 448 
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกันโดยมีสินค้าเป็นประกัน 

    

บริษัทย่อย - - 83,731 485,602 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ             
ที่เกี่ยวข้องกัน 

    

บริษัทย่อย - - 243,001 - 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 5,273 49 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทร่วม 24,700 24,738 24,700 24,738 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 6,145 3,086 
กรรมการ - 3,000 - 3,000 
 - 3,000 6,145 6,086 

สัญญาต่างตอบแทน 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทได้เข้าท าสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด (บริษัทย่อย) 
เพ่ือให้เช่าพ้ืนที่คลังสินค้าและให้บริการบริหารสต็อกสินค้าพร้อมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน โดยคิดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเท่ากับร้อยละ 80 ของรายได้ค่ารับฝากสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าว (แก้ไขเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553) โดย
สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปีและสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 บริษัทได้ลง
นามต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 บริษัทได้เข้าท าสัญญาอนุญาตให้บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ท า
การผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทภายในราชอาณาจักรไทยรวมทั้งสิ้น 13 รายการ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามันพืชและอาหารสัตว์ โดยตกลงค่าตอบแทนกันในอัตรา
ร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งค่าตอบแทนที่บริษัท
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ย่อยจะต้องจ่ายให้กับบริษัทนั้นต้องไม่ต่ ากว่า 4,725,000 บาทต่อปี และสัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2555 เป็นต้นไป 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยมีสินค้าเป็นประกัน 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยมีสินค้าเป็นประกัน เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
จ ากัด (บริษัทย่อย) โดยน าวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปมาค้ าประกันการกู้ยืมดังกล่าว มีวงเงินให้กู้ไม่เกิน 600 ล้าน
บาท มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MMR (แก้ไขเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555) และมีก าหนดช าระคืนเงินต้นภายใน 120 
วันนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินสินเชื่อ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท มัดแมน จ ากัด (บริษัทย่อย) ในรูปของตั๋ว
สัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 - 5.875 ต่อปี และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 

การเคลื่อนไหวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัท
ที่เก่ียวขอ้งกันดังที่กล่าวมาข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืม 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2554 

เพิ่มขึ้น 
ระหว่างป ี

 
ลดลง 

ระหว่างป ี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
2555 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยคา้งรับโดยมีสินค้าเป็นประกัน 

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด  บริษัทย่อย 485,602 309,214 (711,085) 83,731 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคา้งรับ 

บริษัท มัดแมน จ ากัด บริษัทย่อย - 894,403 (651,402) 243,001 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,281 25,367 21,160 23,433 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,337 1,064 1,698 933 
รวม 52,618 26,431 22,858 24,366 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
เงินสด 22,433 3,798 1,924 3,638 
เงินฝากธนาคาร 87,975 71,284 8,350 36,353 
รวม 110,408 75,082 10,274 39,991 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 
3.65 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.25 ถึง 3.65 ต่อปี) 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ยังไม่ถึงก าหนดช าระ - - 451 448 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 451 448 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 38,770 19,885 16,854 11,620 
     
     

   ค้างช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  23,361 18,687 11,711 17,243 
 3 - 6 เดือน 928 2,188 755 2,188 
 6 - 12 เดือน 143 1,507 143 1,507 
 มากกว่า 12 เดือน 2,569 129,077 340 1,536 
รวม 65,771 171,344 29,803 34,094 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,431) (127,743) (202) (202) 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 63,340 43,601 29,601 33,892 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 63,340 43,601 30,052 34,340 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี้อืน่     
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 5,273 49 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 3,503 844 3,424 805 
รวมลูกหนี้อื่น 3,503 844 8,697 854 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 66,843 44,445 38,749 35,194 

9. ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย  

ในเดือนตุลาคม 2554 ได้เกิดอุทกภัยอย่างร้ายแรงในประเทศไทย และน้ าได้เข้าท่วมพ้ืนที่ที่ตั้งโรงงานและ
อาคารส านักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ท าให้บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งในส่วนของโรงงาน 
เครื่องจักรและสินค้า อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ท าประกันภัยครอบคลุมความเสียหายไว้แล้วทั้งจ านวน และเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งยอดค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยดังกล่าวเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เสียหายเป็นจ านวนทั้งสิ้น 328 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยได้รับเงิน
ชดเชยมาแล้วรวมเป็นจ านวนประมาณ 252 ล้านบาท (2554: จ านวน 100 ล้านบาท) และได้บันทึกส่วนที่ค้างรับ
คงเหลือจ านวน 76 ล้านบาท (2554: จ านวน 228 ล้านบาท) ไว้ภายใต้บัญชี “ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัท
ประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงินในปัจจุบัน บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถด าเนินงานได้ตามปกติแล้ว 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน            
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ

ได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินค้าส าเร็จรูป 12,680 14,593 (1,992) (1,756) 10,688 12,837 
งานระหว่างท า 60,690 178,398 (6,296) (19,911) 54,394 158,487 
วัตถุดิบ 45,000 23,450 (119) (515) 44,881 22,935 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 8,515 1,328 - - 8,515 1,328 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 21,198 14,252 - - 21,198 14,252 
รวม 148,083 232,021 (8,407) (22,182) 139,676 209,839 
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11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ าซึ่งบริษัทย่อยได้น าไปค้ าประกันวงเงินสินเชื่อ 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทุนรวมฯ”) ซึ่งได้รับ
การอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554  บริษัทได้จ าน าหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ทั้งหมดไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพ่ือ
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

กองทุนรวม ลักษณะธรุกิจ 
จัดตั้งขึ้น 

ในประเทศ 
สัดส่วนของ 
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย 

ระดมเงินไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 
โดยการซื้อและจัดหา
ผลประโยชน์จากการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

ไทย 33.33 33.33 239,581 238,258 225,000 225,000 

 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้ เงินปันผล
รับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี 

เงินปันผลที่บริษัทรับ 
ในระหว่างปี 

 2555 2554 2555 2554 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 18,774 13,258 17,451 - 
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12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คือจ านวน 224 ล้านบาท (2554: จ านวน 225 ล้าน
บาท) 

12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกช าระ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายได้รวมส าหรับ 
ปีสิ้นสดุวันท่ี 
31 ธันวาคม 

ก าไรส าหรับป ี
สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย 

 
675 

 
675 

 
721 

 
717 

 
3 

 
2 

 
54 

 
36 

 
56 

 
40 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

13.1 การซื้อบริษัทย่อยในระหว่างปี 

เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท 
มัดแมน จ ากัด บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด (รวมกัน
เรียกว่า “กลุ่มบริษัท มัดแมน”) จากผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 4 ราย ประกอบด้วย Ring Holding Limited บริษัท เอ็น 
ดับบลิว ไทย จ ากัด บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท อโศก พาร์ค จ ากัด ต่อมาเมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2555 (วันที่ซื้อ) บริษัทได้จ่ายช าระเงินซื้อธุรกิจนี้รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,455 ล้านบาท โดย
รายละเอียดของการซื้อสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ก) ซื้อหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญรวมจ านวน 750,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและ
ช าระเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 51 ของหุ้นช าระเต็มมูลค่า และหุ้นสามัญร้อย
ละ 49 ของหุ้นช าระเต็มมูลค่าของบริษัท มัดแมน จ ากัด 

ข) ซื้อหุ้นสามัญจ านวน 8,237,769 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระเต็ม
มูลค่าแล้วของบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (หุ้นสามัญอีกร้อยละ 41 ถือหุ้นโดยบริษัท 
มัดแมน จ ากัด) 

ค) ซื้อหุ้นสามัญจ านวน 13,345,667 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระเต็ม
มูลค่าแล้วของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด (หุ้นสามัญอีกร้อยละ 41 ถือหุ้นโดย
บริษัท มัดแมน จ ากัด) 
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ต่อมาเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทมัดแมน โดยบริษัทได้จ าหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท เอบีพี คาเฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ข) และ ค) ให้แก่บริษัท 
มัดแมน จ ากัดทั้งจ านวน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 928 ล้านบาท โดยบริษัทได้บันทึกก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนจ านวน 69 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนใน
บริษัทย่อยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ซื้อ (9 มกราคม 2555) ดังนั้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ของกลุ่มมัดแมนนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทนอกจากนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทได้อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดของบริษัท มัดแมน จ ากัด รวมเป็นจ านวน 2,632,500 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 263,250,000 บาท โดยบริษัทได้ด าเนินการซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 จึงท าให้บริษัท มัดแมน จ ากัด มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วเพ่ิมข้ึนจาก
เดิมจ านวน 75,000,000 บาท เป็นจ านวน 338,250,000 บาท และต่อมาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 บริษัท มัดแมน 
จ ากัด ได้จดทะเบียนลดทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ทั้งหมดรวมเป็นจ านวน 38,250,000 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท มัด
แมน จ ากัด คงเหลือเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท รวมคิดเป็นทุนจดทะเบียนคงเหลือทั้งสิ้น
จ านวน 300,000,000 บาท 

บริษัทได้ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อ
กิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัดมูลค่า 
12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) 
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่ง
เพ่ิมเติมและได้ท าการปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ โดยมีผลให้บริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนประมาณ 76 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึ้นประมาณ 448 ล้านบาท สินทรัพย์
ภาษีได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท สินทรัพย์อื่นเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนประมาณ 105 ล้านบาท  

งบการเงินของกลุ่มบริษัท มัดแมนได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท ตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ านาจ
ควบคุมเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2555 โดยมรีายละเอียดการซื้อกิจการดังต่อไปนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,454,537 
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (671,975) 

ค่าความนิยม 782,562 

  
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,454,537 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อ (127,033) 

เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ 1,327,504 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ได้รับมา ณ วันซื้อกิจการ (9 มกราคม 2555) ของ
กลุ่มบริษัท มัดแมน เป็นดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 มูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 127,033 
ลูกหนี้การค้า  11,766 
สินค้าคงเหลือ  36,077 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,981 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 4,774 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์  229,436 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  482,083 
สิทธิการเช่า 31,170 
เงินมดัจ าเช่า 39,637 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,303 
เจ้าหนี้การค้า (59,501) 
เจ้าหนี้อ่ืน (23,547) 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (13,900) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (69,218) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (16,030) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (118,274) 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (815) 
สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 671,975 
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,454,537 

ค่าความนิยม 782,562 

บริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายในการท ารายการเพื่อซื้อกิจการทั้งสิ้นจ านวนประมาณ 46 ล้านบาท ซึ่งได้แสดง
ภายใต้รายการ “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซื้อธุรกิจ” เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ
กิจการในปีปัจจุบัน 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกลุ่มบริษัท มัดแมน จ านวน 783 ล้านบาท โดยหลักประกอบไปด้วย
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แน่นอนได้  เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship / Customer Loyalty) 

กลุ่มบริษัท มัดแมน มีรายได้และก าไรส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 ซึ่งรวมอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเป็นจ านวนประมาณ 1,620 ล้านบาทและจ านวน 54 ล้านบาท ตามล าดับ 
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13.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 และ 
2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนของเงินลงทุน ราคาทุน 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากดั 5,000 5,000 80 80 4,000 4,000 
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 200,000 200,000 100 100 277,999 277,999 
บริษัท มัดแมน จ ากัด 300,000 - 100 - 571,757 - 
รวม     853,756 281,999 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า     (145,221) - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สทุธิ     708,535 281,999 

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 539,807 539,807 
ก าไรสุทธิจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม 7,371 - 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 547,178 539,807 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทเป็นอาคารโกดังให้เช่า บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้  (Income 
Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วยอัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
พ้ืนที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สินทรัพย์ซึ่งแสดง

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 
ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินค้า 
โรงงาน  

ท่าเทียบเรือและ  
ส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงาน
และส่วน
ปรับปรุง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 
และติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 368,378 282,828 14,684 271,545 21,239 19,314 3,217 981,205 
ซื้อเพิ่ม 56,608 8,374 - 5,705 1,123 5,049 63,372 140,231 
จ าหน่าย (73,123) (130,771) - (117,063) (3,060) (4,551) (19,148) (347,716) 
โอน - 4,760 - 1,127 - - (5,887) - 
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี 619,027 68,524 2,772 204,758 690 2,200 1,448 899,419 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 970,890 233,715 17,456 366,072 19,992 22,012 43,002 1,673,139 
ซื้อเพิ่ม - 1,965 49,676 62,016 30,657 9,250 45,031 198,595 
จ าหน่าย - - (1,786) (612) (7,497) (3,165) (68) (13,128) 
โอน - 38,565 5,405 6,379 492 - (50,841) - 
ตีราคา 12,671 - - - - - - 12,671 
ซื้อบริษัทย่อยระหว่างปี - - 141,542 45,025 39,178 203 3,488 229,436 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 983,561 274,245 212,293 478,880 82,822 28,300 40,612 2,100,713 
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        (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สินทรัพย์ซึ่งแสดง

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 
ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินค้า 
โรงงาน  

ท่าเทียบเรือและ  
ส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงาน
และ 

ส่วนปรับปรุง 
เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง 
และเครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 
และติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - 122,747 9,565 127,431 16,737 14,161 - 290,641 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 11,258 1,052 26,558 2,001 2,326 - 43,195 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย - (36,934) - (62,365) (3,049) (4,551) - (106,899) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 97,071 10,617 91,624 15,689 11,936 - 226,937 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 19,577 35,107 65,947 21,132 3,810 - 145,573 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย - - (738) (113) (7,235) (3,165) - (11,251) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 116,648 44,986 157,458 29,586 12,581 - 361,259 
ค่าเผื่อการด้อยค่า         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - - - - - - - - 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี 34,367 - - 2,270 - - - 36,637 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 34,367 - - 2,270 - - - 36,637 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 368,378 160,081 5,119 144,114 4,502 5,153 3,217 690,564 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 970,890 136,644 6,839 274,448 4,303 10,076 43,002 1,446,202 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 949,194 157,597 167,307 319,152 53,236 15,719 40,612 1,702,817 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         
2554 (จ านวน 41 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและต้นทุนการผลิตส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 43,195 
2555 (จ านวน 45 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและต้นทุนการผลิตส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 145,573 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สินทรัพย์ซึ่งแสดง 

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

รวม  
ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินค้า  
ท่าเทียบเรือและ  
ส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงาน 
และส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 
และติดตั้ง 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 368,378 280,225 14,684 271,545 21,152 19,314 3,217 978,515 
ซื้อเพิ่ม 56,608 8,374 - 5,627 1,094 5,049 37,942 114,694 
จ าหน่าย (73,123) (130,771) - (117,063) (3,060) (4,551) (19,148) (347,716) 
โอน - 4,760 - 1,127 - - (5,887) - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 351,863 162,588 14,684 161,236 19,186 19,812 16,124 745,493 
ซื้อเพิ่ม - 1,965 - 21,405 1,916 2,037 27,155 54,478 
โอน - 38,565 - 1,440 - - (40,005) - 
ตีราคา 12,671 - - - - - - 12,671 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 364,534 203,118 14,684 184,081 21,102 21,849 3,274 812,642 
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        (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์ซึ่งแสดง 
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารคลังสินค้า  
ท่าเทียบเรือและ  
ส่วนปรับปรุง 

อาคารส านักงาน
และส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 
และติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - 120,399 9,565 127,431 16,718 14,161 - 288,274 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 8,867 956 16,083 1,922 2,233 - 30,061 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย - (36,934) - (62,365) (3,049) (4,551) - (106,899) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 92,332 10,521 81,149 15,591 11,843 - 211,436 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 10,336 956 14,984 1,535 2,590 - 30,401 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 102,668 11,477 96,133 17,126 14,433 - 241,837 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 368,378 159,826 5,119 144,114 4,434 5,153 3,217 690,241 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 351,863 70,256 4,163 80,087 3,595 7,969 16,124 534,057 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 364,534 100,450 3,207 87,948 3,976 7,416 3,274 570,805 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี  
2554 (28 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 30,061 

2555 (28 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการส่วนที่เหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 30,401 
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ก) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ  73 ล้านบาท 
(2554: จ านวน 67 ล้านบาท) 

ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดจ านองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จ านวนประมาณ 828 ล้านบาท (2554: จ านวน 874 ล้านบาท) เพ่ือค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง 

ค) ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินครั้งใหม่  โดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ และเกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาที่ดิน คือ วีธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด (Comparative Method of 
Valuation) ซึ่งผลของการประเมินราคาแสดงมูลค่าที่ดินเพ่ิมขึ้นจากมูลค่าที่ได้ประเมินไว้ในครั้งก่อนเป็นจ านวน
ประมาณ 13 ล้านบาท (ยอดสุทธิจากภาษีเงินได้เท่ากับจ านวนประมาณ 10 ล้านบาท) บริษัทบันทึกส่วนที่เพ่ิมขึ้น
ของมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปี 2555  

หากบริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 และ 2554 จะเป็นดังนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 
ณ วันที่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2555 726,563 107,536 
31 ธันวาคม 2554 726,563 107,536 

ง) ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร 
เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้
ประเมินอิสระใช้เป็นดังนี้ 

- ที่ดินประเมินโดยใช้วิธีเทียบเคียงกับข้อมูลตลาด (Comparative Method of valuation) 

- อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) 

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดินและเครื่องจักรต่ า
กว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่จ านวนประมาณ 37 ล้านบาท บริษัทจึงได้บันทึกการด้อยค่าของที่ดินและเครื่องจักรจ านวน
ดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชี “ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
2555  

จ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้จ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรส่วนหนึ่งของบริษัทให้แก่บริษัทร่วม 
(“กองทุนรวม”) ซึ่งสินทรัพย์ที่ได้จ าหน่ายไปนั้นประกอบด้วยที่ดิน 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา พร้อมโกดังเก็บ
เอกสาร 9 หลัง พ้ืนที่รวม 15,340 ตารางเมตร และชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพร้อมอุปกรณ์รวมเป็นราคาขายทั้งสิ้น
จ านวนประมาณ 675 ล้านบาทสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีรวม
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จ านวน 222 ล้านบาท (ดังตารางแสดงข้างล่าง) ณ วันที่จ าหน่าย บริษัทได้รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ดังกล่าวจ านวน 417 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2554  

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 
ราคาทุน 

ส่วนเกินทุน 
จากการตีราคา 

มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 

ที่ดิน 26 47 73 
โกดังเก็บเอกสาร 94 - 94 
ชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพร้อมอุปกรณ์ 55 - 55 
รวม 175 47 222 

16. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 

ยอดยกมาต้นป ี 244,327 291,224 
ตีราคาที่ดินเพ่ิมขึ้นในระหว่างปี (หมายเหตุ 15) 12,671 - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินลดลงจากการขายที่ดินระหว่างปี - (46,897) 
ยอดคงเหลือ  256,998 244,327 
หัก: หนี้สินภาษีเงินได้ (อัตราภาษี 20%) (51,399) (48,865) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 205,599 195,462 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เคร่ืองหมา
ยการค้า แฟรนไชส์ 

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ รวม 

เคร่ืองหมาย
การค้า 

ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:        

ราคาทุน 90,000 487,216 24,536 601,752 90,000 7,177 97,177 
หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (18,000) (34,868) (9,106) (61,974) (18,000) (3,963) (21,963) 
มูลค่าตามบญัชี – สุทธิ 72,000 452,348 15,430 539,778 72,000 3,214 75,214 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:        
ราคาทุน 90,000 - 10,877 100,877 90,000 6,037 96,037 
หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (9,000) - (4,820) (13,820) (9,000) (2,884) (11,884) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 81,000 - 6,057 87,057 81,000 3,153 84,153 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 87,057 92,551 84,153 92,551 
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนจากการซื้อ
บริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) 

 
5,133 

 
3,066 

 
- 

 
- 

แฟรนไชน์เพ่ิมข้ึนจากการซื้อบริษัทย่อย 
(หมายเหตุ 13) 

476,950 - - - 

ซื้อแฟรนไชส์ระหว่างปี 10,266 - - - 
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างปี 8,526 1,436 1,140 1,436 
ค่าตัดจ าหน่าย (48,154) (9,996) (10,079) (9,834) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 539,778 87,057 75,214 84,153 
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18. ค่าความนิยม 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 
ค่าความนิยมของบริษัทย่อยที่ซื้อมาระหว่างปี 235,649 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 235,649 
ค่าความนิยมของบริษัทย่อยที่ซื้อมาระหว่างปี (หมายเหตุ 13) 782,562 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าเพ่ิมข้ึนระหว่างปี (66,354) 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 951,857 

19. สิทธิการเช่า 

ยอดคงเหลือของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
สิทธิการเช่า - ราคาทุน 67,408 34,918 34,918 34,918 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (17,222) (8,425) (10,317) (8,425) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 50,186 26,493 24,601 26,493 
ค่าตัดจ าหน่ายที่รวมอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนส าหรับปี 8,797 1,892 1,892 1,892 

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 
 

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2555 2554 2555 2554 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.85 - 4.88 334,071 79,657 50,000 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 566 ล้าน
บาท โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินสิ่งปลูกสร้างและ
เครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง  
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21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 24,700 24,738 24,700 24,738 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 120,893 17,398 192 434 
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - 3,000 6,145 6,086 
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 6,841 - 3,422 - 
เจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือธุรกิจ 21,000 63,000 21,000 63,000 
เงินมัดจ ารับจากผู้เช่า 14,332 14,964 14,332 14,964 
เงินรับล่วงหน้าค่าชดเชยความเสียหายของเครื่องจักร
จากบริษัทประกันภัย 

2,212 15,000 - - 

เจ้าหน้ีค่าซ้ือเครื่องจักร 24,036 2,282 1,810 2,282 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 109,096 25,654 5,157 8,550 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 323,110 166,036 76,758 120,054 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู้ (ร้อยละ) การช าระคืน 2555 2554 2555 2554 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. MLR - 2.50 ถึง 
2.75 

ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 
มกราคม 2554 ถึงธันวาคม 2556 26,000 53,000 26,000 53,000 

2. MLR - 1.00 ถึง 
1.50 

ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
เมษายน 2555 ถึงมกราคม 2563 198,500 - 198,500 - 

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 
1. MLR - 1.00 ถึง 

1.50 
ช าระคืนเป็นงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต ่
ธันวาคม 2555 ถึงธันวาคม 2566 490,000 500,000 - - 

บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด 
1. MLR - 1.00 ถึง 

1.50 
ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
เมษายน 2555 ถึงมกราคม 2563 519,750 - - - 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
1. MLR - 1.00 ถึง 

1.50 
ช าระคืนเป็นงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
เมษายน 2555 ถึงมกราคม 2563 105,875 - - - 

รวม 1,340,125 553,000 224,500 53,000 
หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (87,000) (37,000) (29,500) (27,000) 
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,253,125 516,000 195,000 26,000 
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ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่
ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้  และ
ข้อจ ากัดในการจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเงินลงทุนบางส่วนให้เป็นตาม
สัญญา เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้  อย่างไรก็ตามบริษัทและ
บริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นแล้ว 

วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างและ
เครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
และหุ้นสามัญในกลุ่มบริษัท มัดแมน ทั้งหมดไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่ม
บริษัท มัดแมน เป็นผู้ค้ าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตาม
สัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวน 155 ล้านบาท (2554: จ านวน 100 ล้านบาท) 

23. หุ้นกู้ระยะยาว 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 
มูลค่าตามหน้าตราสาร 490,000 490,000 
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (593) (1,714) 
ยอดสุทธิ 489,407 488,286 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (489,407) - 
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 488,286 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 และวันที่ 6 สิงหาคม 2553 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
ประกัน มีอายุ 3 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ านวน 140,000 หน่วย และ จ านวน 
350,000 หน่วย ตามล าดับ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 490 ล้านบาท 
การออกหุ้นกู้ดังกล่าวนี้ท าให้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วนทาง
การเงินตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ในรูปตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุล
เงินอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเงินดังกล่าวไปช าระหุ้นกู้เดิมของบริษัทซึ่งใกล้จะครบก าหนดในระหว่างปี  2556 
และน าไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ 
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปตั๋วเงิน
และ/หรือหุ้นกู ้ได้แก่ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จ านวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย 
วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย รวมถึงให้อ านาจด าเนินการต่างๆท่ีจ าเป็นและสมควร 
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24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 10,152 6,356 8,547 6,356 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซื้อบริษัทย่อย 16,030 1,605 - - 
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  5,159 535 885 535 
ต้นทุนดอกเบี้ย 883 265 292 265 
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (1,086) - - - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย 

 
(858) 

 
1,391 

 
(52) 

 
1,391 

ต้นทุนบริกำรในอดีต 973 - 973 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 31,253 10,152 10,645 8,547 

 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้  

  (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  5,159 2,140 885 535 
ต้นทุนดอกเบี้ย 883 265 292 265 
ผลขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี  

(858) 1,391 (52) 1,391 

ต้นทุนบริกำรในอดีตที่รับรู้ในปี 973 - 973 - 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 6,157 3,796 2,098 2,191 
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน   

  

ต้นทุนขำย 2,018 2,350 865 1,264 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 4,139 1,446 1,233 927 
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สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตรำคิดลด 3.4 - 4.3 3.3 3.4 3.3 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 
(ข้ึนกับช่วงอำยุ) 

3.0 - 6.0 5.0 - 6.0 6.0 6.0 

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวน
พนักงำน 

9.7 - 45.0 9.7 9.7 9.7 

 
25. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2555 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2555 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติรำยกำร
เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทดังต่อไปนี้ 

25.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิมจ ำนวน 151,250,000 บำท ให้คงเหลือเป็นจ ำนวน 
150,681,886 บำท รวมเป็นกำรลดลงของหุ้นสำมัญจ ำนวน 568,114 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพ่ือ
เป็นกำรลดทุนหุ้นสำมัญจดทะเบียนคงเหลือจำกกำรไม่ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญตำมที่
กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 26 ซึ่งบริษัทเคยออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวได้หมดอำยุแล้วในเดือนมกรำคม 2555 

25.2 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจ
ทั่วไป (General Mandate) โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนใหม่จ ำนวน 90,409,131 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้น
ละ 1 บำท คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วเดิม ทั้งนี้ มอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรของ
บริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน  รำยละเอียดและ
เงื่อนไขอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนดังกล่ำว โดยจะท ำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทจ ำนวนไม่เกิน 90,409,131 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำท แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 
Mandate) ดังนี้ 

- จัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 45,204,565 หุ้น เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

- จัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 30,136,377 หุ้น เพ่ือเสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทั่วไป 

- จัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 15,068,189 หุ้น เพ่ือเสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกัด 
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25.3 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 150,681,886 บำท เป็น 271,227,395 บำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 120,545,509 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลเป็นจ ำนวน 
30,136,378 หุ้น และรองรับกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) จ ำนวน 
90,409,131 หุ้น ตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 32 และข้อ 25.2 

 

26. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2551 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติพิเศษให้บริษัทออกและ
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญจ ำนวนไม่เกิน 30,250,000 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใน
อัตรำส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่ำ ใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวให้สิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ของบริษัทในอัตรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้นในรำคำ 
8 บำทต่อหุ้น กำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิเป็นกำรจัดสรรครั้งเดียว และใบส ำคัญแสดงสิทธินี้มีอำยุ 3 ปี โดย
ให้เริ่มมีกำรใช้สิทธิครั้งแรกภำยหลังกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิครบ 1 ปี คือเดือนมีนำคม 2553 และหมดอำยุ
กำรใช้สิทธิในเดือนมกรำคม 2555 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน มีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเพ่ือซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทโดยสรุปได้ดังนี้ 

 จ ำนวน (หน่วย) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 20,597,480 
ใช้สิทธิในระหว่ำงปี (20,029,578) 
หมดอำยุกำรใช้สิทธิ (567,902) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - 

กำรเปลี่ยนแปลงของส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 ของบริษัทมี
รำยละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม /งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 197,566 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิในระหว่ำงปี 140,207 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 337,773 

 

27. ส ารองตามกฎหมาย 

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้อง
จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ 
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28. ส ารองท่ัวไป 

บริษัทได้จัดสรรส ำรองทั่วไปโดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์โดยเฉพำะและเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2554 ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2554 ได้มีมติโอนส ำรองทั่วไปเข้ำเป็นก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ ำนวนเงิน 200 
ล้ำนบำท 

29. หุ้นสามัญซื้อคืน / ส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน 

เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงกำรกำรซื้อหุ้นคืน
จ ำนวนไม่เกิน 12.1 ล้ำนหุ้น (มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) คิดเป็นร้อยละ10 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยทั้งหมดและมี
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 35 ล้ำนบำท เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน โดยมีระยะเวลำในกำรซื้อหุ้นใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่ำงวันที่ 2 เมษำยน 2552 ถึงวันที่ 1 ตุลำคม 2552 บริษัทซื้อหุ้นคืน
เสร็จสิ้นในวันที่ 21 เมษำยน 2552 และมีก ำหนดระยะเวลำจ ำหน่ำยหุ้นทุนที่ซื้อคืนภำยหลัง 6 เดือนนับแต่กำร
ซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2552 ถึงวันที่ 21 เมษำยน 2555) 

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นสำมัญซื้อคืนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 มีรำยละเอียดดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หุ้น บำท 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554  1,471,100 7,283,035 
จ ำหน่ำยในระหว่ำงปี (1,471,100) (7,283,035) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - - 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทได้จ ำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่ำวแล้วทั้งจ ำนวนในรำคำเฉลี่ยหุ้นละ 17.42 
บำท และได้รับเงินทั้งสิ้นรวม 26 ล้ำนบำท บริษัทบันทึกส่วนเกินทุนจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคืนสุทธิจำก
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในระหว่ำงปีจ ำนวน 18 ล้ำนบำทไว้ในบัญชี “ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นทุนซื้อคืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2555 2554 2555 2554 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงำน 414,932 54,911 39,882 50,037 

ค่ำเสื่อมรำคำ 145,573 43,195 30,401 30,061 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย 58,072 13,156 13,903 12,791 

ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 367,172 32,808 49,400 32,798 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 504,909 34,299 8,077 - 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ 106,363 41,777 - - 

ค่ำลิขสิทธิ ์ 63,656 - - - 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด 39,913 - - - 
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31. ภาษีเงินได้ 

31.1 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงภำษีเงินได้ปัจจุบันกับผลคูณของก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชี
กับอัตรำภำษีท่ีใช้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 สำมำรถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2555 2554 2555 2554 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ (155,553) 425,076 (93,934) 432,178 

อัตรำภำษเีงินได้นติิบุคคล ร้อยละ 15 - 23 ร้อยละ 15 - 30 ร้อยละ 23 ร้อยละ 30 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
คูณอัตรำภำษ ี (35,709) 130,332 (21,605) 129,653 
ก ำไรจำกกำรตรีำคำอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (1,696) - (1,696) - 
ก ำไรจำกกำรกลับรำยกำรส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดิน
เนื่องจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน - 14,069 - 14,069 
ค่ำเสื่อมรำคำของก ำไรจำกกำรตีมลูค่ำยุติธรรมสินทรัพย์
ถำวรของบริษัทย่อย ณ วันท่ีซื้อกิจกำร 9,864  - - - 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยของก ำไรจำกกำรตมีูลค่ำยตุิธรรมของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อย ณ วันท่ีซื้อกิจกำร 3,617  - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 15,789  - - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบรษิัทร่วม (4,318) - - - 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 33,401 - 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ถำวรในบริษัทย่อย 8,427  - - - 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 15,261  - - - 
ค่ำใช่จ่ำยในกำรด ำเนินกำรซื้อธุรกจิ 3,036  - 3,036  - 
เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม - - (4,014) - 
ขำดทุนสุทธิทำงภำษีของบริษัทย่อยส ำหรับป ี 30,140  3,548  - - 
ผลแตกต่ำงช่ัวครำวอื่น (3,032) (1,954) (667) 1,594 
ภำษีเงินได้ปจัจุบัน 41,379  145,995  8,455  145,316  
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31.2 รำยละเอียดภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 สำมำรถ
แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 29,044 - 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวรในบริษัทย่อย 7,327 - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ถำวรของบริษัทย่อยที่แสดงด้วย
มูลค่ำยตุิธรรม ณ วันซื้อกิจกำร 8,577 - - - 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มตีวัตนท่ีแสดงด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจกำร 3,036 - - - 
ก ำไรจำกกำรตรีำคำมลูค่ำยตุิธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน (1,474) - (1,474) - 
กลับรำยกำรภำษเีงินไดร้อกำรตดับัญชีจำกส่วนเกินทุนจำก 
กำรตีรำคำที่ดินเนื่องจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน - 14,069 - 14,069 
ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
ภำษ:ี     
ก ำไรจำกกำรตรีำคำมลูค่ำยตุิธรรมสินทรัพย์ถำวรของบริษัทย่อย 
ณ วันซื้อกิจกำร - 85,312 - - 
ก ำไรจำกกำรตรีำคำมลูค่ำยตุิธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน - 38,334 - 38,334 
อื่น (1,772) 1,270 (998) (1,149) 
ภำษีเงินไดร้อตัดบญัช ี 15,694 138,985 26,572 51,254 
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31.3 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่  
31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2555 2554 2555 2554 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี     
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 5,657 1,804 2,129 1,804 
   ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 41 46 41 46 
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 29,044 - 

   รวม 5,698 1,850 31,214 1,850 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   ก ำไรจำกกำรตีรำคำมูลค่ำยุติธรรมสินทรัพย์ถำวรของบริษัทย่อย    
   ณ วันซื้อกิจกำร 169,940 170,624 - - 
   ก ำไรจำกกำรตีรำคำมูลค่ำยุติธรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อย 
   ณ วันซื้อกิจกำร 100,019 - - - 
   ส่วนเกินทุนจำกกำรตรีำคำที่ดิน 51,399 48,866 51,399 48,866 
   ก ำไรจำกกำรตีรำคำมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 78,143 76,669 78,143 76,669 
   ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่แสดงด้วยวิธ ี
   มูลคำ่ยุติธรรม 2,539 1,267 2,539 1,267 
   อื่น 564 518 564 518 
   รวม 402,604 297,944 132,645 127,320 

31.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทย่อยสองแห่งมีผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ เป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 890 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผล
ขำดทุนทำงภำษีดังกล่ำว เนื่องจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทย่อยได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมไม่
แน่นอนว่ำบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้
ประโยชน์ 

31.5 ในเดือนตุลำคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 
30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตำมมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่ำวส ำหรับปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีดังกล่ำวในกำรค ำนวณภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมท่ีแสดงไว้ข้ำงต้นแล้ว  
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32. เงินปันผลจ่าย 

 อนุมัติโดย จ ำนวนเงินปันผล เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (หน่วย: ล้ำนบำท) (หน่วย: บำท) 

เงินปันผลจ่ำยของปี 2553 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น          
เมื่อวันท่ี 27 เมษำยน 2554 47.22 0.40 

เงินปันผลจ่ำยของปี 2554 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น          
เมื่อวันท่ี 30 เมษำยน 2555 

  

   -  เงินปันผลจ่ำย 3.35 0.02 

   -  หุ้นปันผล 30,136,018 หุ้น 30.14 0.20 

   รวมเงินปันผลจ่ำยปี 2554 33.49 0.22 

 

33. ก าไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี  โดยได้ปรับ
จ ำนวนหุ้นสำมัญเพ่ือสะท้อนผลกระทบของกำรออกหุ้นปันผลตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบกำรเงิน ข้อ 
32 ซึ่งก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนของปีก่อนได้ถูกค ำนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่
วันที่เริ่มต้นของปีแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวม
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปีกับ
จ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีบริษัทอำจต้องออกเพ่ือแปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้นให้เป็น
หุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ 
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ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการค านวณได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
  ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
  ของบริษัทใหญ่ (181,712) 417,566 180,078 149,463 (1.01) 2.79 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
  ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญท่ีออกให้ 
  กับผู้ถือหุ้นเดิม - - - 3,685 - (0.06) 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
  ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติ 
  ว่ำมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญจำกใบส ำคัญ 
  แสดงสิทธิ (181,712) 417,566 180,078 153,148 (1.01) 2.73 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
  ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้น 
  ของบริษัทใหญ่ (75,818) 338,115 180,078 149.463 (0.42) 2.26 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
  ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญท่ีออกให้ 
  กับผู้ถือหุ้นเดิม - - - 3,685 - (0.05) 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
  ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญสมมติ 
  ว่ำมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญจำกใบส ำคัญ  
  แสดงสิทธิ (75,818) 338,115 180,078 153,148 (0.42) 2.21 
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34. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกส่วนงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินกิจกำรใน 3 ส่วนงำนหลัก คือ 1) ขำยน้ ำมันพืชและอำหำรสัตว์ 2) กำรให้บริกำรคลังสินค้ำและท่ำเทียบเรือ 3) จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม
โดยด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียวคือในประเทศไทย ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของบริษัทและบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 
2554 มีดังต่อไปนี้ 

 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 จ ำหน่ำยน้ ำมันพืช 
และอำหำรสตัว์ 

คลังสินค้ำและ                      
ท่ำเทียบเรือ 

จ ำหน่ำยอำหำร 
และเครื่องดื่ม 

กำรตัดรำยกำรบัญชี 
ระหว่ำงกัน 

 
งบกำรเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รำยได้           
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 425 197 - - 1,627 - (127) (3) 1,925 194 
ค่ำเก็บรักษำสินค้ำ - - 138 130 - - - - 138 130 
ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ - - 63 60 - - - - 63 60 
ค่ำธรรมเนียมบริกำร - - 34 32 - - (13) (14) 21 18 

รวม 425 197 235 222 1,627 - (140) (17) 2,147 402 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (40) (23) 81 82 1,040 - - - 1,081 59 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:           

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์         1 419 
ดอกเบี้ยรับ         1 24 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม         19 13 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 จ ำหน่ำยน้ ำมันพืช 
และอำหำรสตัว์ 

คลังสินค้ำและ                      
ท่ำเทียบเรือ 

จ ำหน่ำยอำหำร 
และเครื่องดื่ม 

กำรตัดรำยกำรบัญชี 
ระหว่ำงกัน 

 
งบกำรเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รำยได้อื่น         55 33 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         (861) - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร         (180) (82) 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมในกำรรวมธุรกิจ        (66) - 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ถำวร         (36) - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรซื้อธุรกิจ         (46) - 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน         (123) (41) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         (26) (7) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปี         (181) 418 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - - 547 540 - - - - 547 540 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 835 912 571 534 297 - - - 1,703 1,446 
สินทรัพย์ส่วนกลำง         2,267 1,167 
รวม         4,517 3,153 

 

บริษัทและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6
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35. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและพนักงำนบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือน 
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จ ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
เมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัท ส ำหรับปี 2555 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุน
เป็นจ ำนวนเงิน 2 ล้ำนบำท (2554: 2 ล้ำนบำท) 

 

36. โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน 

 
รายละเอียดโครงการสะสมหุ้น

ส าหรับพนักงานบริษัท 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1) อนุมัติโดย ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2553 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปี 2555 

2) ระยะเวลำของโครงกำร 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2553 ถึงวันท่ี 
31 กรกฎำคม 2555 

2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2555 ถึงวันท่ี 
31 กรกฎำคม 2557 

3) รูปแบบและกำรจ่ำยเงิน
สมทบโครงกำร 

- พนักงำนจ่ำยในอัตรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนและบริษัทจ่ำยสมทบให้ในอัตรำ
ร้อยละ 7 ของเงินเดือน 

- พนักงำนจ่ำยในอัตรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนและบริษัทจ่ำยสมทบให้ในอัตรำ
ร้อยละ 7 ของเงินเดือน 

- กรรมกำรจะจำ่ยเดือนละ 13,500 บำท 
และบริษัทจ่ำยเงินสมทบให้เดือนละ 
13,500 บำท 

- กรรมกำรจะจำ่ยเดือนละ 16,000 บำท 
และบริษัทจ่ำยเงินสมทบให้เดือนละ 
24,000 บำท 

4) ผู้บริหำรโครงกำร บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) 

โครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำนของบริษัทส ำหรับปี 2555 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบโครงกำรทั้งสิ้นเป็น
จ ำนวน 4 ล้ำนบำท (2554: จ ำนวน 3 ล้ำนบำท) 

37. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อประกอบกิจการคลังเอกสาร 

ในเดือนพฤษภำคม 2554 บริษัทได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดิน 9 ไร่ 2 งำน 65 ตำรำงวำ โกดังเก็บเอกสำร 9 หลัง 
พ้ืนที่รวม 15,340 ตำรำงเมตรและชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสำรพร้อมอุปกรณ์จำกกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรี
ไทย (“กองทุนรวม”) เพ่ือใช้ประกอบกิจกำรคลังเอกสำรเป็นระยะเวลำ 10 ปีโดยมีมูลค่ำกำรเช่ำ ดังนี้ 

ปีที ่1  ปีละ 50 ล้ำนบำท 

ปีที ่2-3 ปีละ 51.50 ล้ำนบำท 

ปีที ่4-5 ปีละ 53 ล้ำนบำท 

ปีที ่6-10 ปีละ 47 ล้ำนบำท บวกส่วนแบ่งก ำไรสุทธิส่วนที่เกิน 47 ล้ำนบำทที่อัตรำส่วนแบ่ง 50:50 
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เมื่อวันที่วันที่ 27 ธันวำคม 2555 กองทุนรวมและบริษัทมีกำรแก้ไขสัญญำเช่ำเดิม โดยให้มีกำรแยก
สัญญำเช่ำเดิมเป็นสองสัญญำใหม่ ดังนี้ 

1) สัญญำเช่ำระบบสำธำรณูปโภคและอุปโภคและอุปกรณ์ มีอัตรำค่ำเช่ำในแต่ละปี ดังนี้ 

ปีที ่1 ปีละ 48,159,200 บำท 

ปีที ่2-3 ปีละ 49,659,200 บำท 

ปีที ่4-5 ปีละ 51,159,200 บำท 

ปีที ่6-10 ปีละ 45,159,200 บำทบวก ส่วนแบ่งก ำไรส่วนที่เกินจำกค่ำเช่ำคงที่ในอัตรำส่วนแบ่ง 
50:50 

2) สัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง มีอัตรำค่ำเช่ำคงที่เท่ำกันตลอดสัญญำ 10 ปี คือ จ ำนวน 
1,840,800 บำทต่อปี 

 

บริษัทมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตท้ังสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำกับกองทุนรวม ดังนี้ 

 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 2555 2554 

จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 51 51 

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 202 206 

มำกกว่ำ 5 ปี 157 204 

 

37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 14 ล้ำนบำท 
(2554: จ ำนวน 80 ล้ำนบำท) อันเกี่ยวเนื่องกับกำรซื้อสินทรัพย์ถำวรและติดตั้งเครื่องจักร 

37.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเช่ำพ้ืนที่ในอำคำรและบริกำรอ่ืนๆ โดยอำยุ
ของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 28 ปี 
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บริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิก
ไม่ได ้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 2555 2554 

จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 123 4 

มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 132 - 

มำกกว่ำ 5 ปี 26 - 

 

37.4 หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ ำประกัน ซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัท
และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวนเงิน 64 ล้ำนบำท (2554: จ ำนวน 55 ล้ำนบำท) ซึ่งหลักๆประกอบด้วย กำรค้ ำ
ประกันกำรช ำระค่ำเช่ำด ำเนินงำนของบริษัทให้กับบริษัทร่วมจ ำนวน 52 ล้ำนบำท (2554: จ ำนวน 50 ล้ำนบำท) 

 

38. เครื่องมือทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน ลูกหนี้เงินชดเชยจำกบริษัทประกันภัย เงินฝำกธนำคำรที่มี
ภำระค้ ำประกัน เงินมัดจ ำค่ำเช่ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ระยะ
ยำว บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ  ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึง
ไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัท
ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวน
เงินสูงสุดทีบ่ริษัทและบริษทัย่อยอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงิน
กู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ระยะยำว สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับ
ขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน  

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำ 

 

ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 งบการเงินรวม 

 อัตรำดอกเบ้ียคงที ่ อัตรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี   

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบ้ีย รวม อัตรำดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 2 - 68 40 110 0.25 - 3.65 

เงินลงทุนชั่วครำว - - 3 - 3 0.50 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น - - - 67 67 - 

ลูกหน้ีค่ำชดเชยจำกบริษัทประกันภัย - - - 76 76 - 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน 6 - - - 6 2.75 - 2.85 
เงินมัดจ ำค่ำเช่ำ - - - 50 50 - 
หนี้สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 334 - - - 334 3.85 - 4.30 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น - - - 323 323 - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - - 1,340 - 1,340 MLR - 1.00               
ถึง 2.75 

หุ้นกู้ระยะยำว 489 - - - 489 5.0 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 งบการเงินรวม 

 อัตรำดอกเบ้ียคงที ่ อัตรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี   

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบ้ีย รวม อัตรำดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 36 - 35 4 75 0.25 - 3.65 

เงินลงทุนชั่วครำว - - - 8 8 - 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น - - - 44 44 - 

ลูกหน้ีค่ำชดเชยจำกบริษัทประกันภัย - - - 228 228 - 

เงินฝำกประจ ำกับธนำคำร - 1 - - 1 2.85 
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน 2 - - - 2 2.75 - 3.00 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 80 - - - 80 4.85 - 4.88 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น - - - 166 166 - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - - 553 - 553 MLR - 1 ถึง 
 MLR - 2.75 

หุ้นกู้ระยะยำว - 488 - - 488 5.00 
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัรำดอกเบ้ียคงที ่ อัตรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี   

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบ้ีย รวม อัตรำดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร - - 8 2 10 0.25 - 0.75 

เงินลงทุนชั่วครำว - - 3 - 3 0.50 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น - - - 39 39 - 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ง
กันโดยมีสินค้ำเป็นประกัน - - 83 - 83 MMR 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน 243 - - - 243 4.35 - 5.875 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 50 - - - 50 3.85 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น - - - 77 77 - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - - 225 - 225 MLR - 2.50         
ถึง 2.75 

หุ้นกู้ระยะยำว 489 - - - 489 5.00 
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 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อัตรำดอกเบ้ียคงที ่ อัตรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี   

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อัตรำดอกเบ้ีย รวม อัตรำดอกเบ้ีย 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 34 - 2 4 40 0.25 - 3.65 

เงินลงทุนชั่วครำว - - - 8 8 - 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น - - - 35 35 - 

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้ง
กันโดยมีสินค้ำเป็นประกัน - - 482 - 482 MOR 

เงินฝำกประจ ำกับธนำคำร - 1 - - 1 2.85 
หนี้สินทางการเงิน       

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น - - - 120 120 - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - - 53 - 53 MLR - 2.50,  
MLR -  2.75 

หุ้นกู้ระยะยำว - 488 - - 488 5.00 

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนคือ ควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยพิจำรณำว่ำไม่มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมี
ธุรกรรมที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเพียงเล็กน้อย และไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
คงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ส่วนเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
มีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ำยมี
ควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำก
รำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม  

 

39. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพ่ือ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 
กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 1.90:1 (2554: 1.04:1) และ เฉพำะบริษัท: 0.62:1 (2554: 0.55:1) 

 

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ของกลุ่มบริษัท มัดแมน (บริษัทย่อย) 
ได้มีมติอนุมัติรำยกำรเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท มัดแมน เพ่ือปรับโครงสร้ำงทุนระหว่ำงบริษัทในเครือ 
เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมในโครงสร้ำงทุนและรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจในอนำคตจึงมีมติอนุมัติร ำยกำรเกี่ยวกับ
ทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

40.1 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท มัดแมน จ ำกัด (บริษัทย่อย) จำก 300,000,000 บำท เป็น 
450,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  

40.2 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ำกัด จำกเดิมจ ำนวน 226,197,760 
บำท ให้คงเหลือเป็นจ ำนวน 60,000,000 บำท รวมเป็นกำรลดลงของหุ้นสำมัญจ ำนวน 16,619,776 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

40.3 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เอบีพ ี(ประเทศไทย) จ ำกัด จำกเดิมจ ำนวน 139,623,210 บำท ให้
คงเหลือเป็นจ ำนวน 40,000,000 บำท รวมเป็นกำรลดลงของหุ้นสำมัญจ ำนวน 9,962,321 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 10 บำท  

กำรเพ่ิมทุนและลดทุนตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2556 

 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

 

 

   

  



  
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
SUB SRI THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

ส ำนักงำน : 2044/25-27 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 02-318-5514-5, 02-314-0412, 02-314-3132 โทรสำร :  02-318-3490-1 
คลังสินค้ำ 1 : 71,71/1-8 หมู่ 1 ซ.สุขสวัสด์ิ 49  ถ.สุขสวัสด์ิ ต. บางจาก อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์ :   02-463-4280-9  โทรสำร :  02-463-4287, 02-818-7847 
คลังสินค้ำ 2 และ คลังเอกสำร : 115  หมู่ 6 ซ.สุขสวัสด์ิ 76 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์ : 02-463-0127, 02-464-1502-9   โทรสำร :  02-817-5190-1 
คลัง 3 – คลังเอกสำร : 115/7-9  หมู่ 6 ซ.สุขสวัสด์ิ 76 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์ : 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9397     โทรสำร :  02-819-9378 

OFFICE : 2044/25-27 NEW PHETCHABURI RD., BANGKAPI, HUAI KHWANG, BANGKOK 10310 
TEL :   02-318-5514-5, 02-314-0412, 02-314-3132  FAX:  02-318-3490-1 
WAREHOUSE 1 :  71,71/1-8  MOO 1, SOI SUKSAWAT 49, SUKSAWAT RD., BANGCHAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKAN 10130 
TEL :   02-463-4280-9  FAX :  02-463-4287, 02-818-7847 
WAREHOUSE 2 AND DOCUMENT STORAGE : 115 MOO 6, SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT RD., BANGCHAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKAN 10130 
TEL :    02-463-0127, 02-464-1502-9  FAX :   02-817-5190-1 
WAREHOUSE 3 AND DOCUMENT STORAGE : 115/7-9 MOO 6, SOI SUKSAWAT 76, SUKSAWAT RD., BANGCHAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKAN 10130 
TEL :   02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9397 FAX :  02-819-9378 
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