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1. สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วง 2561 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง แม้นจะไม่มากเท่ากับปี 2560 
เน่ืองจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ กับ รัสเซีย นโยบาย  
กีดกันทางการค้าของสหรัฐกับคู่ค้า การตอบโต้ของคู่ค้า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของทั้งยุโรปและจีน รวมถึงอัตรา
ดอกเบ้ียเริ่มเป็นขาขึ้น ทําให้ธนาคารเข้มงวดในการให้สินเช่ือ เป็นต้น 

สําหรับการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา การให้บริการ และปัญหาด้าน
แรงงาน ผลประกอบการของบริษัทในงบการเงินรวมมีผลกําไรสุทธิ 40 ล้านบาท โดยธุรกิจคลังสินค้ามีผลกําไรสุทธิ
จํานวน 52 ล้านบาท ธุรกิจไลฟ์สไตล์มีผลกําไรสุทธิ จํานวน 2 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจอาหารและ
เครื่องด่ืม จํานวน 14 ล้านบาท 

ในอนาคตบริษัทยังคงเช่ือมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจคลังสินค้า ซึ่ง
มีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
เพ่ือทําให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย 

บริษัทดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คํามั่นว่าจะ

ดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส โดยยึดธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสร้างความย่ังยืนและยัง

ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมต่อไป   

 
  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล 
ประธานกรรมการบริษัท 
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2. รายงานคณะกรรมการบรษัิท 
ในปี 2561 ที่ผ่านมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร้อยละ 4.1 

สูงกว่าเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.0 การส่งออกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.7 ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.8 และการนําเข้ามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 14.3 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ

กับปี 2560 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.2  

ในปี 2562 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 ถึง 4.5 
 การส่งออกและการนําเข้าจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.1 และ 6.1 ตามลําดับ1 

ในปี 2561 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใต้แบรนด์ที่มีช่ือเสียง 4 แบรนด์ คือ “โอ ปอง แปง” “ดังก้ิน 
โดนัท”“บาสกิน รอบบ้ินส์” และ “Greyhound Café” ตลอดจนธุรกิจไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์ “Greyhound” ยังคง
มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือสร้างการเติบโตที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

สําหรับธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ มีอัตราการใช้พ้ืนที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 87 
ในปี 2560 เป็นร้อยละ 91 ทั้งน้ีบริษัทยังมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มาใช้บริการอย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะทางด้านคลัง

เอกสาร 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ี2561 พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สํานักงาน 
กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เล่มทะเบียนรถ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอด

รับฝากและผ่านท่ารวมทั้งปีจํานวน 0.35 ล้านตัน เทียบกับจํานวน 0.31 ล้านตัน ในปี 2560 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.87) 

การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจํานวนพ้ืนที่ให้เช่าเฉล่ียต่อเดือนเท่ากับ 33,685.82 ตารางเมตร เทียบกับจํานวน 
28,919.13 ตารางเมตร ในปี 2560 (เพ่ิมขึ้นร้อย 16.48) สินค้าที่ นํามาเก็บได้แก่ แป้งมันสําปะหลัง ข้าวสาลี 
นํ้าตาลทราย เคมีภัณฑ์บรรจุกระสอบ ปุ๋ยเคมี เมล็ดธัญพืช เน้ือสัตว์ป่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สํานักงาน สิ่งพิมพ์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ม้วนผ้า รองเท้า เป็นต้น 

การให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจํานวน 82 ลํา เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 22.46 วัน/ท่า 
เทียบกับจํานวน 73 ลํา เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 20.19 วัน/ท่า ในปี 2560 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.25)  

การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง เกลือ นํ้ามันพืช 
นํ้าตาล ข้าวสาลี ข้าวขาว ขี้เลื่อย จํานวนรวม 0.35 ล้านตัน เทียบกับจํานวน 0.38 ล้านตัน ในปี 2560 (ลดลงร้อยละ 
7.62)  

 
1 ข้อมูลอา้งอิงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 18 กุมภาพันธ์ 2562  
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ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2561 มีผลกําไรสุทธิจํานวน 40 ลานบาท หากพิจารณาผล

ประกอบการแยกตามกลุมธุรกิจจะพบวาธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือมีรายไดรวม 394 ลานบาท มีผลกําไรสุทธิ 52 

ลานบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายไดรวม 2,935 ลานบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 14 ลานบาท และธุรกิจไลฟสไตล 

มีรายไดรวม 147 ลานบาท มีผลกําไรสุทธิ 2 ลานบาท  

ในป 2562 นี้ บริษัทมีความพรอมท่ีจะสรางความเติบโตของธุรกิจโดยผานทางสินคาหลักของกลุมธุรกิจตางๆ โดย

จะมุงม่ันพัฒนาท้ังคุณภาพสินคาและบริการใหดียิ่งข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาในระยะยาวและจะเปนสวน

หนึ่งในการชวยพัฒนาสังคมใหดีข้ึนโดยผานทางกิจกรรมตางๆ ของบริษัท คณะกรรมการมีความเชื่อม่ันเปนอยางสูงวา

บริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตตอไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถใหผลตอบแทนเปนท่ีนาพึงพอใจแก

ผูถือหุนทุกทานในระยะยาวได 
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3. วิสัยทัศน ์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ : 
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นําในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการ

เพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เพิ่มอัตราการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
พันธกิจ :  - มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นเลิศโดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาเพื่อ
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า 

- มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ระดับมาตรฐานสากลด้วยวิทยาการและ
เทคโนโลยีนําสมัย 

- เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
- บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ 

- ลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

ค่านิยมขององค์กร : SST 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Standard : สถานท่ีจัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยท้ังในการจัดเก็บและการทํางาน

• Safety : ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหัวใจสําคัญของการให้บริการใน
ธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินค้า

Standard & Safety

 (มีมาตรฐานและปลอดภัย)

• Smart : มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและการบริการท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

• Service Mind : มีความรักและเต็มใจในการให้บรกิารท่ีดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศตาม
นโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีนํ้าใจ และ
มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสดุ

Smart & Service Mind

(มีความเช่ียวชาญและเต็มใจให้บริการ)

• Trust : ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 
โดยมุ่งม่ันในการสร้างความเชื่อม่ัน และสร้างความไว้วางใจ  เคารพ และสนับสนุนเพื่อน
ร่วมงานและพันธมิตร ตลอดจนดําเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจเช่นเดียวกัน

• Transparency : มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลัก      
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม รวมถึง
การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

Trust & Transparency

(สร้างความไว้วางใจ และเช่ือมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม)

• Teamwork : ให้ความสําคัญต่อทรัพยากรบุคคล มุ่งม่ันพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ของทีมงาน การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญและเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน

• Together : องค์กร พนักงาน พร้อมท่ีจะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน อันจะนําไปสู่ความย่ังยืนได้ในท่ีสุด

Teamwork & Together

(สร้างทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันพร้อม

ที่จะพัฒนาไปด้วยกัน)
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4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มประกอบกิจการประเภทคลังสินคาและทาเทียบเรือ มาตั้งแตป 2519 

จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน เม่ือป 2537 จากประสบการณท่ียาวนานในธุรกิจคลังสินคา บริษัทไดขยายกิจการสูธุรกิจ

คลังเก็บเอกสาร บรรจุกลอง/แฟม ในป 2538 มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยนําระบบ AS/RS 

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

และคนหาเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมบริการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสินคาท่ีมีความจําเปนตองเก็บใน

หองควบคุมอุณหภูมิ  

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทไดกอต้ังบริษัทยอยข้ึน ชื่อ บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด ประกอบธุรกิจ

คลังสินคารับอนุญาต โดยบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ยังคงดําเนินธุรกิจทาเทียบเรือเดินทะเล ใหเชาพ้ืนท่ี

คลังสินคา ใหบริการบริหารสต็อกสินคาและบริการรับฝากเอกสารอยู  

ตอมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทไดเขาสูธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดวยการเขาซ้ือหุนในบริษัท  

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

โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทท่ีถือสิทธิในการประกอบธุรกิจรานอาหาร และเครื่องดื่มแบรนด 

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

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบรนด “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลังจากนั้นบริษัทยังไดขยายกิจการตอไปในธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม โดยไดซ้ือสินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจจําหนายไอศกรีมแบรนด “Baskin Robbins”  

แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยโดยผานบริษัทยอย คือ บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจใหมากยิ่งข้ึน บริษัทและบริษัท มัดแมน จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาซ้ือหุนของ

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

ขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครอบคลุมกลุมลูกคามากข้ึน โดยเฉพาะโอกาสในการขยายไปยังตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังชวยใหกลุมบริษัทมีแบรนดเปนของตนเอง เพ่ิมศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต ชวยกระจายความ

เสี่ยงจากธุรกิจเดิมท่ีมีอยู และเพ่ิมธุรกิจใหมไปยังธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป 

และในป 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ไดทําการเพ่ิมทุนโดยการออกหุนสามัญเสนอขายแก

ประชาชนท่ัวไปและเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทําให บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) สามารถ

ระดมทุนไดดวยตนเองในตลาดทุนเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตซ่ึงจะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใน

อนาคต และยังชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินใหแกบริษัทและบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) แบงเปน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจคลังสินคา

และทาเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจไลฟสไตล มีบริษัทยอย 9 บริษัท ดังตอไปนี้ 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ  

1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด    

จดทะเบียนกอต้ังบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท  

(หาลานบาทถวน) ดําเนินกิจการคลังสินคารับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงคหลักคือรับฝากสินคา โดยไดรับเงินคาตอบแทน

หรือประโยชนอ่ืนใด 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

2. บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company จดทะเบียนปนบริษัทมหาชน เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 

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

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

ในบริษัท เกรฮาวด จํากัด และบริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 

3. บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด  

เปนผูถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจราน “Dunkin’ Donuts” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย มีทุนจด

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

และมีสาขาท่ัวโลก มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นป 2561 จํานวน 301 สาขา 

4. บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

เปนผูถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจรานอาหาร “Au Bon Pain” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยมีทุนจด

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

มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นป 2561 จํานวน 77 สาขา  

5. บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

เปนบริษัทท่ีประกอบกิจการจําหนายไอศกรีมภายใตแบรนด “Baskin Robbin” กอตั้ง ข้ึนโดย 

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

ประกอบกิจการจําหนายไอศกรีมภายใตแบรนด Baskin Robbin จากบริษัท บิ๊กสกูป จํากัด เม่ือเดือน มิถุนายน 2555 

มีจํานวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นป 2561 จํานวน 36 สาขา  
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6. บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด ดําเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ช่ือ Greyhound Café / Another Hound
Café / KIN HEY by Greyhound และ M-Kitchen บริษัทและบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อ
หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 
10,784,300 บาท มีจํานวนสาขา ณ สิ้นปี 2561 จํานวน 38 สาขา ประกอบด้วยสาขาในประเทศไทย 20 สาขา และใน
ต่างประเทศทั้งหมด 18 สาขา  

7. Mudman International Limited
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงทุนใน

Mudman International Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม่ในสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง

เพ่ือลงทุนในหุ้นของบริษัทอ่ืนในต่างประเทศ มีทุนจดทะเบียน 975,525 บาท   
ต่อมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 Mudman International Limited ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ 

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

เคร่ืองหมายการค้า Le Grand Vefour ในประเทศฝรั่งเศส ทุนจดทะเบียน 17,670,290 บาท มีจํานวนสาขา ณ สิ้นปี 
2561 จํานวน 1 สาขา 

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

8. บริษัท เกรฮาวด์ จํากัด

บริษัท เกรฮาวด์ จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้าแฟช่ัน เคร่ืองประดับ และสินค้าไลฟ์สไตส์ ภายใต้

แบรนด์ “Greyhound” บริษัท และบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจาก 
ผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัทเกรฮาวด์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 96,990,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 
2561 มีสาขาในประเทศไทยจํานวน 11 สาขา ในช่ือแบรนด์ที่สําคัญได้แก่ Greyhound original และSmileyhound 
เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสไตส์ที่แตกต่างไป และมีกลุ่มสินค้าเคร่ืองใช้ประจําวันจําหน่ายในร้าน Every 
thing - Hound

ธุรกิจอ่ืนๆ 

9. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

บริหารกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ร้อยละ 100 และได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

ปัจจุบัน บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จํากัด บริหารกองทรัสต์อยู่ 1 กอง คือ ทรัสต์เพ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์ SSTRT”) 
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การถือหุนของบริษัทใหญในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

                     

                                                            

   100%   100%           100%          100%      100% 

นอกจากบริษัทยอยดังกลาวขางตนแลว บริษัทใหญยังมีการลงทุนในบริษัทรวม ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 

บมจ. มัดแมน 

บจก. โกลเดน โดนัท 

(ประเทศไทย)  

บจก. เอบีพี คาเฟ 

(ประเทศไทย)
บจก. โกลเดน สกูป 

100% 

บจก. เอส เอส ที คลังสินคา 

บมจ. ทรัพยศรไีทย 

บจก. เกรฮาวด 

64.27% 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท 

100% 

100% 

Societe Langonnaise 
des Vins et Hotelleries 

SAS 

GHC Café (UK) 

Co., Ltd. 

100% 100% 

บจก. เกรฮาวด คาเฟ Mudman 

International Ltd.
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“SSTPF”) จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเม่ือวันท่ี 29 

เมษายน 2554 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด เปนผูจัดการกองทุน มีวัตถุประสงค

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย ปจจุบัน SSTPF มีทุนชําระแลว 675 ลาน

บาท และบริษัทไดซ้ือหนวยลงทุนของ SSTPF เปนจํานวน 22.5 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคา

ท้ังสิ้น 225 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 33.33 ของหนวยลงทุนท้ังหมด เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 SSTPF ไดลด

ทุนลง คงเหลือทุนชําระแลว 660.83 ลานบาท มูลคาตอหนวย 9.79 บาท คิดเปนมูลคาท่ีบริษัทลงทุน 220.28 ลาน

บาท 

นอกจากนี้บริษัทยังไดลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“กองทรัสต SSTRT”) ซ่ึง

แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ (“SSTSS”) มีวัตถุประสงคเพ่ือระดม

เงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไปไปลงทุนซ้ือและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย เพ่ือจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย

ดังกลาว โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด เปนทรัสตีของกองทรัสต และมีบริษัท เอสเอสที รีท 

แมเนจเมนท จํากัด เปนผูจัดการกองทรัสต ท้ังนี้ ในการแปลงสภาพมีการลดทุนจดทะเบียนลงจากมูลคาท่ีตราไว 

10.00 บาทตอหนวย เหลือ 7.7007 บาทตอหนวย ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทยังคงถือหนวยของ

กองทรัสต SSTRT จํานวน 12.3 ลานหนวย คิดเปนมูลคา 94.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 ของหนวยลงทุน

ท้ังหมด 

กลุมผูถือหุนรายใหญ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เดิมเปนบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ตอมา

เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) เปนกลุมผูรวมลงทุนของนายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร และตั้งแตป 2549 กลุมผู ถือหุนรายใหญเปน 

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร และผูเก่ียวของมีสัดสวนการถือหุนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังสิ้น 
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4.1 โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ถือหุน

รอยละ 

ป 2561 ป 2560 ป 2559 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

บมจ.ทรัพยศรีไทย 

บจก.เอส เอส ที คลังสินคา 

คลังสินคา 

และทาเทียบเรือ 

100 390 11 328 10 325 10 

บมจ.มัดแมน 

บจก.โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) 

บจก.เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 

บจก.โกลเดน สกูป 

บจก.เกรฮาวด คาเฟ 

Mudman Internationl Ltd. 

อาหาร 

และเครื่องดื่ม 

64.27 2,935 80 2,694 81 2,708 81 

บจก.เกรฮาวด เสื้อผาสําเร็จรูป 64.27 147 4 137 4 181 5 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท บริหารกองทรสัต 100 4 - - - - - 

รายไดอ่ืน   180 5 166 5 123 4 

รวมรายได   3,656 100 3,325 100 3,337 100 
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4.2 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการแยกตามประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

บริการรับฝากเอกสาร 

รับฝากเอกสารบรรจุกลอง/แฟม โดยใช ระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL 

SYSTEMS) พรอมระบบ BARCODE และ COMPUTER ในการจัดเก็บและคนหา ใหบริการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

บริการรับ-สงเอกสาร บรรจุเอกสาร คนหา หรือ ถายเอกสาร รับทําลายเอกสาร จัดหากลองขนาดมาตรฐานเพ่ือการ

บรรจุเอกสาร และใหบริการหองรับรองเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนยจัดเก็บเอกสาร ใหบริการเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส

ในหองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ และใหบริการ scan และจัดเก็บขอมูลใน server 

บริการใหเชาคลังสินคา 

บริษัทมีบริการใหเชาพ้ืนท่ีคลังสินคา ท้ังแบบเชาเหมาหลังและแบบแบงพ้ืนท่ีใหเชาตั้งแต 100 ตารางเมตรข้ึน

ไป โดยใชแผงเหล็กลวดตาขายก้ันแบงแยกพ้ืนท่ีใหเชาภายในโกดังสินคาแตละหลัง ทําใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดมากข้ึน 

สินคาท่ีผูเชานําเขาเก็บ ไดแก แปงมันสําปะหลัง ขาวสาลี น้ําตาลทราย เคมีภัณฑบรรจุกระสอบ ปุยเคมี เมล็ด

ธัญพืช เนื้อสัตวปน อุปกรณเครื่องใชในครัว อุปกรณไฟฟา เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงาน สิ่งพิมพ กระดาษ บรรจุ

ภัณฑ ผลิตภัณฑจากกระดาษ มวนผา รองเทา เปนตน นอกจากนี้ยังมีผูเชาท่ีนําคลังสินคาและทาเทียบเรือเปนสถานท่ี

ถายทําภาพยนตรดวย 

บริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา 

บริษัทใหบริการรับบริหารจัดการสต็อกสินคาแบบครบวงจรพรอมรายงานยอดสินคาคงเหลือรายเดือนและ

รายงานยอดสินคาเพ่ือการออกใบแจงหนี้ บริการออกใบแจงหนี้และเรียกเก็บเงินใหกับลูกคาของผูวาจาง 

บริการอ่ืนๆ 

- บริการใหกูเงินโดยการรับจํานําสินคาท่ีฝากอยูกับบริษัทยอย ซ่ึงประกอบกิจการคลังสินคารับอนุญาต 

- บริการทาสําหรับเทียบเรือเดินทะเล ซ่ึงสามารถเทียบเรือขนาดใหญไดพรอมกัน 2 ลํา รวมท้ังบริเวณท่ี

จอดเรือลําเลียงสินคาจํานวนมาก 

- บริการสินคาผานทาหรือเขตคลังสินคา สําหรับสินคาท่ีมิไดนําเขาเก็บในคลังสินคาของบริษัท แตนํา

ผานไปยังสถานท่ีอ่ืน 

- บริการชั่งน้ําหนักโดยใชเครื่องชั่งท่ีทันสมัยและเท่ียงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตัน จํานวน 2 เครื่อง   

- บริการบรรจุและขนถายสินคา โดยจัดหากรรมกร และอุปกรณบรรจุและขนถายสินคาทุกชนิดไว

บริการอยางพรอมมูลและเพียงพอ 
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- บริการจัดหาการประกันภัยในสินคาท่ีนําเขาเก็บในคลังสินคาตามความประสงคของลูกคา 

- บริการดานความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณภายในบริเวณคลังสินคาตลอด 24 ชั่วโมง 

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

ใหบริการรับฝากสินคาพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมท่ีเตรียมสงไปตางประเทศ เชน ขาวสาร เมล็ดกาแฟ 

ขาวโพด น้ําตาล ฯลฯ และรับฝากสินคาท่ัวไปท่ีผลิตไดและใชหมุนเวียนภายในประเทศ เชน เคมีภัณฑและผลผลิต

เกษตรกรรมอ่ืนๆ โดยออกใบประทวนสินคาและใบรับของคลังสินคาเปนหลักฐาน ซ่ึงผูรับฝากสินคาสามารถนําไปทํา 

Packing Stock กับธนาคารพาณิชย หรือเปนหลักประกันในการกูเงินกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ และรับฝากสินคาท่ีสั่งเขา

มาจากตางประเทศ เชน ปุยเคมี ขาวสาลี สวนผสมอาหารสัตว ฯลฯ รวมท้ังสินคาท่ีทํา Trust Receipt กับธนาคาร

พาณิชย หรือเปนหลักประกันในการกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

ปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด มีพ้ืนท่ีคลังรับอนุญาตจํานวน 9 หลัง 

รวมพ้ืนท่ี 13,273 ตารางเมตร 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

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

สาขาท่ัวโลก นําเสนอความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวใหลูกคาไดเลือกสรรตามความ

ตองการ  

บริษัทเปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Au Bon Pain” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกลาวถือ

โดยบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด ปจจุบันราน โอ ปอง แปง มีสาขาอยูท่ัวประเทศไทย จํานวน 77 สาขา 

(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานหรือนํากลับ รวมถึงใหบริการสงถึงท่ีบานหรือ

สํานักงานตางๆ และใหบริการรับจัดอาหารสําหรับงานเลี้ยงตามความตองการของลูกคาดวย  

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

Dunkin’ Donuts เปนเครื่องหมายการคาของกาแฟและเบเกอรี่ท่ีไดรับความนิยมจากชาวอเมริกันอยาง

ตอเนื่องยาวนานกวา 60 ป  

บริษัทเปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Dukin’ Donuts” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกลาว

ถือโดยบริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด ปจจุบันมีจํานวนสาขาท่ัวประเทศไทยท้ังสิ้น 301 สาขา (ขอมูล ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานและนํากลับ รวมถึงการบริการนําสงท่ีบานหรือสถานท่ี

ทํางาน รวมถึงการรับจัดชุดสแนคบอกซสําหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรคตางๆ นอกจากนี้ยังใหบริการจัดเลี้ยงนอก

สถานท่ีตามความตองการของลูกคาดวย 
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บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากัด 

Baskin Robbins เป็นเครื่องหมายการค้าของร้านไอศกรีมแบบเชนสโตร์ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก (The 
World’s Largest Chain of Ice Cream Specialty Stores) เร่ิมก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2488 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากน้ันมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการค้า “Baskin Robbins” 
ในประเทศไทย โดยสิทธิดังกล่าวถือโดยบริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากัด ปัจจุบันร้านไอศกรีม Baskin Robbins มีจํานวน
สาขาในประเทศไทยทั้งสิ้น 36 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยทําเลร้านส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในบริเวณเขต
ศูนย์การค้าและย่านธุรกิจต่างๆ ให้บริการทั้งการบริการที่ร้านและนํากลับ 

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากัด 

ดํา เ นิน ธุร กิจภายใ ต้ เครื่ องหมายการค้า  Greyhound Café /  Another-Hound Café /  KIN HEY by 
Greyhound / M-Kitchen เป็นร้านอาหารประเภทบริการเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) สไตล์แฟช่ันคาเฟ่
เป็นร้านอาหารท่ีมีเอกลักษณ์โดยมีการจัดวางรูปแบบเมนูอาหารและการตกแต่งร้านภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
โดยร้านอาหารในเครือ GHC มีความมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของรสชาติอาหารและบริการภายใน
ร้าน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้าน Greyhound Café / Another-Hound Cafe / KIN HEY by Greyhound / 
M-Kitchen มีสาขาทั้งในและต่างประเทศรวมท้ังหมด 38 สาขาซึ่งประกอบไปด้วยสาขาในประเทศ 20 สาขา และ
สาขาในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณะรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวม
ทั้งหมด 18 สาขา

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

ดําเนินธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมเต็มรูปแบบระดับพรีเมี่ยม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Le Grand Vefour 
ซึ่งเป็นร้านอาหารท่ีก่อต้ังเมื่อปี ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) อายุกว่า 230 ปี โดยปัจจุบัน SLVH มีสาขาจํานวน 1 สาขา 
ต้ังอยู่ย่าน The Palais Royal’s Gardens ในกรุงปารีส และได้รับมิชลิน สตาร์ (Michelin Star) จํานวน 2 ดาว  

ลูกค้าเป้าหมายของร้าน Le Grand Vefour เป็นคนทํางาน ผู้บริหาร นักการเมือง และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้
ระดับสูง ที่มีความช่ืนชอบในความหรูหรา ศิลปะและประวัติศาสตร์สไตล์ฝรั่งเศสยุคเก่า นอกจากน้ี ร้าน Le Grand 
Vefour ยังคัดสรรวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพและปริมาณของอาหารให้สะท้อนภาพลักษณ์ของลูกค้าเป้าหมาย 
รสชาติของอาหาร และความคุ้มค่าของราคา เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

ร้าน Le Grand Vefour เป็นร้านอาหารที่จําหน่ายอาหารฝร่ังเศสที่ผสมผสานระหว่างความเรียบหรูในยุคเก่า
และความสดใสของแฟช่ันยุคใหม่ ซึ่งสะท้อนในรายการอาหารและของหวานที่หลากหลาย 

ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 

บริษัท เกรฮาวด์ จํากัด 

ดําเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟช่ันสําเร็จรูป เคร่ืองประดับ และสินค้าไลฟ์สไตส์ ภายใต้แบรนด์ “Greyhound” มีลูกค้า
ระดับกลางบน วางจําหน่ายที่สาขาและตามห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสาขาจําหน่าย
ในประเทศไทยท้ังสิ้น 11 สาขา และส่งออกจําหน่ายไปยังประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเชีย สิงค์โปร์ และ
ร้าน Greyhound Coffee  จํานวน 1 สาขา
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ธุรกิจอ่ืนๆ 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

ดําเนินธุรกิจบริหารกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยในฐานะผูจัดการกองทรัสต ภายใตการกํากับดูแล

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

ผูบริหาร ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (SSTRT)  

4.3 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

กลุมลูกคาของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือมี 2 ลักษณะ คือ ลูกคาท่ีติดตอกับบริษัทโดยตรง ซ่ึงสวนใหญจะ

เปนลูกคาเชาท่ีเคยใชบริการมานาน เชน ผูสงออก หรือผูนําเขา และผูประกอบการอุตสาหกรรมตางๆ และกลุมลูกคา

ท่ีบริษัทเขาไปติดตอกับลูกคาเอง สวนใหญจะเปนลูกคาฝากเอกสาร บริษัทจึงตองมีทีมงานฝายการตลาดเขาถึงลูกคา

โดยตรงดวยชองทางตางๆ เชน การแจกเอกสาร (Brochure) หรือออกบูธ (Booth) ตามสถานท่ีตางๆ  

ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนลูกคาฝากเอกสารบรรจุกลอง/แฟม และลูกคาที่ เปนผูนําเขาสินคาประเภท ปุยเคมี 

สินคาแชแข็ง ถ่ัวเหลือง และขาวสาลี ลูกคาท่ีเปนผูสงออกสินคาประเภทแปง น้ํามันปาลม น้ําตาล และเหล็ก เปนตน 

และลูกคาท่ีเปนผูผลิตสินคาท่ีใชสําหรับจัดเก็บวัตถุดิบ มีสินคาประเภทผา กระดาษ และเคมีภัณฑ เปนตน  

กลยุทธในการแขงขัน 

1. เนนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกตอง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

2. มีทําเลท่ีตั้งของคลังสินคาและทาเทียบเรือท่ีสะดวกในการเขาถึงท้ังทางน้ําและทางบก 

3. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสินคาท่ีเก็บรักษา รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานท่ีเก่ียวของ 

ไมวาจะเปนพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของลูกคา  

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจดานการใหบริการคลังสินคาและทาเทียบเรือของบริษัทจัดไดวามีการแขงขันไม
มากนักและมีคูแขงขันรายสําคัญๆ เดิมเพียงไมก่ีราย ไดแก บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
หมวดขนสงและโลจิสติกส ปจจุบันนี้เริ่มมีผูประกอบการสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  

สําหรับการใหบริการดานรับฝากเอกสารนั้น แมจะมีคูแขงในตลาดการคาไมมากราย แตกลับมีการแขงขันท่ีสูง
บริษัทจึงตองเรงพัฒนาการใหบริการและทีมงานท้ังฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธพบปะลูกคาอยางใกลชิดท้ังกอน
และหลังการขาย เพ่ือสอบถามความตองการและความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
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อนึ่งบริษัทสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาดวยจุดเดน 3 ประการ คือ 

1. บริษัทมีชื่อเสียงดี เปดบริการมากวา 42 ป เปนท่ีรูจักและเชื่อถือของผูใชบริการ และสถาบันการเงิน
2. มีกรรมสิทธิ์ในคลังสินคาท่ีไดมาตรฐาน มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีทําเลท่ีตั้งดี การ

คมนาคมสะดวก ติดแมน้ําเจาพระยา ติดถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
3. บริการดี

3.1 พนักงานมีคุณภาพทําใหการตรวจรับ-จายสินคาถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว
3.2 อุปกรณบรรจุและขนถายมีประสิทธิภาพสูง พนักงานมีความชํานาญทําใหการขนถายสินคา

รวดเร็วและไมเกิดความเสียหาย 
3.3 มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการใหบริการดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทํา

ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี 

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม  

คลังสินคาในประเทศไทยแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ 

1. คลังสินคาท่ีเจาของมีไวใชประโยชนเอง เชน คลังสินคาของโรงงาน หางสรรพสินคา ผูนําเขา และ

ผูสงออกเปนตน ชวงใดท่ีเหลือใชก็อาจใหเชาท่ัวไปดวย

2. คลังสินคาท่ีเจาของมีไวเพ่ือใหเชาโดยเฉพาะ คือ ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนเอง แตมุงให

ผูประกอบการตามขอ 1 ท่ีไมมีคลังสินคาเปนของตนเองเชา

3. คลังสินคาจดทะเบียน เปนคลังสินคาท่ีตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ตามพระราชบัญญัติ

คลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 สามารถใหเชาคลังและรับฝากสินคาโดยออกใบรับของ

คลังสินคาและใบประทวนสินคาใหแกผูฝาก ซ่ึงผูฝากสามารถนําไปทํานิติกรรมเก่ียวกับการโอน

กรรมสิทธิ์ในสินคาและจํานําสินคาก็ได

ในรอบกวา 10 ปท่ีผานมา ความตองการใชพ้ืนท่ีคลังสินคามีเพ่ิมข้ึนโดยตลอด กลาวคือ เพ่ิมข้ึนตามความ

เจริญเติบโตทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโนมท่ีคลังสินคาท่ีมีมาตรฐานดีและมีทาเทียบเรือเดินทะเล

ขนาดใหญติดแมน้ําเจาพระยาจะทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีคลังสินคารุนเกาจํานวนไมนอยไดเปลี่ยนไป

ดําเนินธุรกิจทางดานอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนมากกวา ไดแก โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสํานักงาน เปนตน 

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลังสินคาท่ีมีมาตรฐานดียังคงมีแนวโนมท่ีจะเติบโตตอไปไดดี คือ ตองเติบโต

ควบคูไปพรอมกับผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ปริมาณสินคานําเขาและสงออกของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหความ

ตองการใชพ้ืนท่ีคลังสินคาเพ่ิมข้ึนเชนกัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีคลังสินคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีอยูติดริมฝงแมน้ํา

เจาพระยามีแนวโนมท่ีจะลดนอยลงไป ในขณะท่ีโอกาสท่ีคลังสินคาใหมๆ ท่ีมีทาเทียบเรือจะเกิดก็เปนไปไดยากมาก 

เพราะมีขอจํากัดทางดานสถานท่ี ราคาท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง ดังนั้นคลังสินคาใหมจึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในเขตรอบ

นอกกรุงเทพมหานคร ในตางจังหวัดมากกวา เชน พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เปนตน และ

เปนคลังสินคาท่ีไมมีทาเทียบเรือ (Inland Warehouse) 
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ชองทางการจัดจําหนาย 

รานอาหาร โอ ปอง แปง   

“Au Bon Pain” เนนการนําเสนอความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวใหลูกคา

ไดเลือกสรรตามความตองการ เมนูอาหารแซนดวิชตนตํารับแบบ โอ ปอง แปง ขนมปง และเบเกอรี่ จํานวนกวา 30 

ชนิดดวยสูตร Zero Gram Trans fat ไมมีสวนประกอบของไขมันทรานสท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ เมนูซุป สลัดท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการ และแซนดวิช โดยท่ีลูกคาสามารถเลือกสวนผสมไดเองตามความชื่นชอบ พรอมดวยเครื่องด่ืมสูตร

พิเศษอีกหลากหลายชนิด ในบรรยากาศรานอาหารท่ีอบอุนและเปนกันเองจากพนักงานท่ีมีคุณภาพของ โอ บอง แปง 

การใหบริการของราน โอ ปอง แปง มีท้ังการใหบริการท่ีรานและนํากลับ พรอมท้ังบริการจัดสงถึงท่ีบาน

หรือสํานักงาน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเลี้ยงตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

ทําเลท่ีตั้งของรานสวนใหญอยูในยานธุรกิจชื่อดัง ศูนยการคาท่ีมีชื่อเสียง โรงพยาบาล หรือในบริเวณท่ีมี

สถานท่ีแวดลอมไปดวยกลุมเปาหมายท่ีเปนคนทํางาน นักธุรกิจรุนใหม นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีรสนิยมทันสมัยเลือกสรร

สิ่งท่ีดีท่ีสุดใหตนเอง 

รานดังกิ้น โดนัท 

“Dunkin’ Donuts” การเปดสาขาจะมีรองรับลูกคาทุกระดับ โดยสาขาของดังก้ิน โดนัท ในประเทศไทย มี

กระจายอยูท่ัวไป เชน ตามหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาท่ัวไป บริเวณยานธุรกิจ หรือชุมชนตางๆ เพ่ือความสะดวก

แกลูกคาในทุกๆ กลุม การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานและนํากลับ รวมถึงการรับจัดชุดสแนคบอกซสําหรับงาน

ประชุม งานเลี้ยงสังสรรคตางๆ นอกจากนี้ยังใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

รานไอศกรีมบาสกิน รอบบ้ินส 

“Baskin Robbins” แบรนดไอศกรีมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอยูในระดับไอศกรีมท่ีมีคุณภาพสูง 

มีการจําหนายผานระบบขายปลีก ซ่ึงกระจายอยูตามศูนยการคาขนาดใหญ ยานธุรกิจตางๆ โดยมุงเนนไปท่ีกลุมลูกคา

ระดับกลางข้ึนไป ในแตปจะมีการจัดทําแผนการตลาดท่ีแตกตางกัน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธตามความเหมาะสม

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในดานการประชาสัมพันธ การสื่อสารกับกลุมลูกคา ท่ีผานมามีการจัดทํา Fanpage 

บนสื่ออินเตอรเน็ตสื่อประชาสัมพันธหนาราน เชน โปสเตอร สแตนดี้ และคูปองสวนลดติดกับ Postcard เปนตน 

ซ่ึงในอนาคตจะเนนการสื่อสารกับกลุมลูกคามากข้ึน เพ่ือเปนการสรางกลุมลูกคาใหมโดยการใชสื่อวิทยุและโทรทัศนซ่ึง

เปนกลยุทธท่ีตองอาศัยความพรอมและความเหมาะสมในอนาคต 
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ราน เกรฮาวด คาเฟ 

ร า นอาหารภาย ใต แบรนด  “Greyhound Café”  /  “Another Hound Café”  /  “KIN HEY by 

Greyhound” / “M-Kitchen” มีกลุมลูกคาระดับกลางบน ซ่ึงทําเลรานอาหารจะอยูในบริเวณท่ีสามารถรองรับลูกคา

ในระดับดังกลาวไดสะดวก เชน หางสรรพสินคาขนาดใหญ โดยแบรนดในกลุมเกรฮาวด เนนเรื่องบรรยากาศและ

บริการท่ีดี และรสชาติของอาหารท่ีอรอยมุงเนนการพัฒนาสิ่งใหมๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเพ่ิม

ศักยภาพการแขงขันกับแบรนดใหมๆ ในธุรกิจอาหารท้ังในและตางประเทศท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะเขามาในอนาคต 

ธุรกิจไลฟสไตล 

ดําเนินการภายใตแบรนด “Greyhound” จําหนายเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป เครื่องประดับ และสินคาไลฟ

สไตส มีจําหนายตามสาขาและหางสรรพสินคา และสงจําหนายไปยังตัวแทนจําหนายในประเทศในเอเชีย เชน 

อินโดนีเซีย เกาหลีใต ฮองกง โดยมีกลุมลูกคาระดับกลางบน เนนการทํางานของหนารานและทีมภายใน ในการทํา

ความเขาใจกลุมเปาหมายใหมากข้ึน วิเคราะหและปรับสินคาใหตรงใจลูกคา มีการเพ่ิมไลนสินคาท่ียอมเยา เขาถึงงาย 

และแคมเปญ รวมถึงการสื่อสารท่ีเขาถึงกลุมคนรุนใหมตามสื่อออนไลนตางๆ  

แบรนดตางๆ ในกลุมเกรฮาวด เนนทําความเขาใจกลุมเปาหมายของลูกคาในแตละแบรนด สรางสินคาให

ตรงกับแตละกลุมเปาหมาย  

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจไลฟสไตล มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูงและมีแนวโนมท่ีดี สงผลใหมี

ผูประกอบการรายใหมๆ เขาสูตลาดตลอดเวลา การแขงขันในธุรกิจนี้จึงสูงข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได คูแขงขันแตละราย

ตางมีผลิตภัณฑใหมๆ พรอมการสงเสริมการขายตางๆ ออกมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทเชื่อม่ันในคุณภาพ

และตราสินคาท่ีแข็งแกรง รวมถึงกลยุทธทางการตลาดของตราสินคาทุกแบรนดของบริษัทวาจะสามารถเติบโตไดอยาง

ตอเนื่อง 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

บริหารกองทรัสต ในฐานะผูจัดการกองทรัสต 

การดําเนินธุรกิจเปนผูบริหารกองทรัสต ในฐานะผูจัดการกองทรัสต เปนธุรกิจท่ีมีตลาดคอนขางเฉพาะการ

แขงขันไมมาก เนื่องจากมีกฎระเบียบของทางราชการมากํากับคอนขางมาก และตองไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. กอนจึงจะดําเนินธุรกิจได อยางไรก็ตาม ธุรกิจนี้เปนธุรกิจท่ีมีรายไดดีสมํ่าเสมอ และความเสี่ยงต่ํา 

เนื่องจากทรัพยสินท่ีบริหารมีมูลคาสูง 
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4.4. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีคลังสินคาใหบริการอยู 3 แหงดวยกัน คือ 

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

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

ประกอบดวยคลังสินคาจํานวน 28 หลัง บรรจุสินคาไดประมาณ 210,000 เมตริกตัน ทาเทียบเรือ 2 ทา ที่พักสินคาความ

จุสินคาประมาณ 12,000 เมตริกตัน ที่จอดรถบรรทุกสินคาประมาณ 150 คัน และสํานักงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. คลังสินคา 2 และคลังเอกสาร ตั้งอยูเลขที่ 115, 115/10 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบล

บางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190-1 

ประกอบดวยคลังเก็บสินคาจํานวน 4 หลังความจุสินคาประมาณ 35,325 เมตริกตัน คลังเอกสาร 10 หลัง รวมพื้นที่ 

17,463 ตารางเมตร หองควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พื้นท่ี 96 ตารางเมตร ท่ีจอดรถบรรทุกสินคาจํานวนประมาณ 

100 คัน และสํานักงานที่เกี่ยวของ  

3. คลัง 3 (คลังเอกสาร) ตั้งอยูเลขที่ 115/7-9 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอ

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

ประกอบดวยคลังเกบ็เอกสาร 7 หลัง รวมพื้นที่ 12,709 ตารางเมตร คลังเก็บเอกสารหองม่ันคง (Strong Room) จํานวน 

1 หลังพรอมระบบคลังสินคาอัตโนมัติ พื้นที่ 1,445 ตารางเมตร ชั้นเก็บเอกสารพรอมระบบปองกันอัคคีภัยและปองกันผู

บุกรุกดวยแสงอินฟาเรดและกลองวงจรปด หองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร พื้นท่ีรวม 156 ตารางเมตร 

พรอมสํานักงานที่เกี่ยวของ  

หมายเหตุ บริษัทมีพ้ืนท่ีดินเปลา 17 ไร อยูติดคลัง 2 และคลัง 3 พรอมท่ีจะขยายคลัง 4 เม่ือความ

ตองการของตลาดมีเพ่ิมข้ึน และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออํานวยเหมาะสมตอการขยายธุรกิจ 
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

รานดังกิ้น โดนัท ใชวัตถุดิบท่ีผลิตในประเทศไทย โดยมีครัวผลิต 22 แหง ตั้งอยูในกรุงเทพฯ 4 แหง และอีก 18 

แหงกระจายอยูท่ัวประเทศ  

รานโอ ปอง แปง มีโรงงานผลิตในสวนอาหารแชแข็ง 1 แหง ต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และมีครัวผลิตในสวนขนมอบ 2 แหง ตั้งอยูท่ีพระราม 3 และพัทยา นอกจากนี้ยังมีการผลิต

อาหารในครัวของรานในบางสาขา เพ่ือจัดสงกระจายไปยังสาขาใกลเคียง วัตถุดิบหลัก คือ แปงสําหรับทําขนม ซ่ึง

เปนไปตามมาตรฐานเดียวกับรานโอ ปอง แปง ท่ัวโลก 

ไอศกรีม บาสกิ้น รอบบ้ินส นําเขาไอศกรีมโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ไมมีกระบวนการผลิตในประเทศไทย ซ่ึง

เปนมาตรฐานเดียวกับไอศกรีม บาสก้ิน รอบบิ้นส ท่ัวโลก  

รานอาหารในกลุมเกรฮาวด ใชวัตถุดิบในประเทศ 

ธุรกิจไลฟสไตล 

ธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป เครื่องประดับ และสินคาไลฟสไตส ภายใตแบรนดในกลุมเกรฮาวด ใชวัตถุดิบใน

ประเทศ 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

ธุรกิจบริหารกองทรัสต เปนผูจัดการทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย ( SSTRT ) 
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เหตุการณสําคัญในป 2561 

เมษายน 

2561 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมีการพิจารณาอนุมัติเรื่องท่ีสําคัญดังน้ี 

1. อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 704,431,290.- บาท เปน 455,807,823.- บาท โดยตัดหุนสามญั

จดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 660 หุน และตัดหุน

สามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได

จัดสรรเสนอขายในป 2560 ท่ีผานมาท้ังจํานวน 248,622,807 หุน รวมเปนจํานวน 248,623,467 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1.- บาท รวม  248,623,467.- บาท 

2. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ครั้งท่ี 2” หรือ SSTW-2) ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน จํานวนไมเกิน 30,387,188 หนวย โดยไมคิดมูลคา 

(ศูนยบาท) เพ่ือจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 15 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวยใบสําคัญแสดง

สิทธิ และกําหนดราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 10.00 บาท ตอหุน (สิบบาทถวน) อายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิเทากับ 3 ป 

3. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 455,807,823.- บาท เปน 759,679,703.- บาท โดยการออก

หุนสามัญใหมจํานวน 303,871,880 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(SSTW-2) จํานวน 30,387,188 หุน และ รองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

จํานวน 273,484,692 หุน 

พฤษภาคม 

2561 

เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเรียบรอยแลว บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชําระ

แลว ดังน้ี 

- ทุนจดทะเบียน   759,679,703.- บาท

- ทุนชําระแลว     455,807,823.- บาท
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5. ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

(หนวย : พันบาท) 

หมายเหตุ ไดปรับจํานวนหุนสามัญเพ่ือสะทอนผลกระทบของการออกหุนปนผลแลว * 

งบการเงินรวม ป 2559 
ป 2560 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2561 

รายไดจากธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 324,678 327,772 393,549 

รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2,707,690 2,686,338 2,935,011 

รายไดจากธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป / ไลฟสไตล 181,452 136,962 147,026 

รายไดรวม 3,337,366 3,317,385 3,655,214 

คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวมดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได) 3,259,589 3,274,133 3,549,702 

กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (172,628) (36,870) 40,428 

สินทรัพยรวม 5,223,509 6,217,413 5,706,785 

หนี้สินรวม 2,990,861 2,948,183 2,416,376 

สวนของผูถือหุน 2,232,649 3,269,229 3,290,409 

จํานวนหุนปลายงวด (หุน) 414,371,348 455,807,823 455,807,823 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) จากกิจกรรมปกติ* (0.31) (0.05) 0.10 

มูลคาตามบัญชี (บาทตอหุน)* 4.11 4.94 5.03 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.39 0.66 0.86 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 12.03 12.27 13.26 

อัตรากําไรสุทธิ (%) (5.37) (1.17) 1.16 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (7.73) (1.13) 1.23 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (3.30) (0.60) 0.71 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.34 0.90 0.73 

อัตราการจายเงินปนผล (%) N/A N/A N/A 
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6. ปจจัยความเสี่ยง

ในการดําเนินธุรกิจยอมตองพบกับปจจัยความเสี่ยงตางๆ ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการ

ดําเนินการของธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการควบคูกับการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในตามแนวการปฏิบัติท่ีดี เพ่ือใหสามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงตางๆ ไดอยางแข็งแกรง ปจจัย

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทมีดังตอไปนี้ 

6.1 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ >50% 

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร และกลุมผูท่ีเก่ียวของไดถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย

ไดแลวท้ังสิ้น จึงอาจสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืน

ท่ีตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนในเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 

ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเรื่อง

ท่ีผูถือหุนใหญเสนอได 

6.2 สภาวะการแขงขันสูง 

ปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันสูงข้ึนมาก มีผูขายและผูใหบริการรายใหมเกิดข้ึนตลอดเวลา สวนผูขายและ 

ผูใหบริการรายเดิมก็มีการปรับกลยุทธรวมถึงพัฒนาสินคาและบริการกันมากข้ึน บริษัทไดมีการเตรียมความพรอมใน

การรองรับสภาวะการแขงขันสูง ดวยการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ มีการอบรม

ผูบริหารและบุคลากรเพ่ือใหสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานใหควบคูไปกับการพัฒนาดานตางๆ เพ่ือความพึง

พอใจสูงสุดของลูกคาและผูท่ีเก่ียวของ 

6.3  ความเส่ียงในการตอสัญญาแฟรนไชสและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอตกลงของสัญญาแฟรนไชส 

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

ดําเนินงานภายใตแบรนดท่ีไดรับแฟรนไชสจากตางประเทศ ภายใตขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาแฟรนไชส ดังนั้นจึง

อาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องการไมไดรับการตออายุสัญญาแฟรนไชส หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเง่ือนไข

ตางๆ ของสัญญา แตเนื่องจากแบรนดท่ีไดรับสัญญาแฟรนไชสดังกลาว เปนแบรนดท่ีบริษัทไดทําการตลาดมาอยาง

ตอเนื่องยาวนาน มียอดขายท่ีดีและตลาดมีโอกาสเติบโตมากข้ึนตามลําดับ ความเสี่ยงในขอนี้จึงอยูในระดับต่ํา  

นอกจากนี้บริษัทไดทําการเพ่ิมแบรนดท่ีเปนของตนเองดวยการลงทุนในแบรนดเกรฮาวด ท้ังธุรกิจรานอาหาร 

และธุรกิจไลฟสไตล ซ่ึงเปนการชวยลดความเสี่ยงในขอนี้ไดอีกทางหนึ่ง  
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6.4 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงเกิดจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน แตเนื่องจากอัตรา

ดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

ความเสี่ยงดังกลาวจึงอยูในระดับต่ํา 

6.5 ความเส่ียงดานการเก็บหนี้จากลูกหนี้การคา 

ในกลุมธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือท่ีมีการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา ทางบริษัทไดกําหนด

นโยบายรวมถึงการดําเนินการติดตามและควบคุมสินเชื่อไวอยางเหมาะสม นอกจากนี้กลุมลูกคาของบริษัทยังมีความ

หลากหลาย ดังนั้นความเสี่ยงจากการท่ีไมสามารถเก็บหนี้ไดจึงมีต่ํา 

สวนของกลุมธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจไลฟสไตล ซ่ึงเปนกลุมท่ีทํารายไดหลักใหกับบริษัทนั้น 

โอกาสเกิดความเสี่ยงดานนี้มีเพียงเล็กนอย เนื่องจากรายไดดังกลาวเทียบไดกับเงินสด 

6.6 ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูระยะยาว 

บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ตามท่ีระบุในสัญญาการจําหนายหุนกูและ

สัญญาเงินกูตามลําดับ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ 

และขอจํากัดในการจําหนาย จาย โอน หรือกอภาระผูกพันในท่ีดิน สิ่งปลูกสราง อุปกรณและเงินลงทุนบางสวนให

เปนไปตามสัญญา เปนตน ซ่ึงทําใหการทําธุรกรรมตางๆ ตองระมัดระวังหรือมีขอจํากัด 

6.7 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคสวน ปญหาในการแยงแรงงานจึงเกิดข้ึน ซ่ึงบริษัท

ไดใหความสําคัญกับความเสี่ยงนี้โดยไดจัดสวัสดิการท่ีดี ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม พัฒนาความรูในดานตางๆ ใหกับ

พนักงานอยางตอเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการทํางาน เพ่ือใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการทํางานกับบริษัทในระยะยาว 
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7. ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

ขอมูลบริษัท 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอ SST 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537002117 

ประเภทธุรกิจ  ใหบริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพยสิน บริการใหเชาและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการ
จัดเก็บสินคา รวมท้ังใหบริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา และกิจการ 
ทาเทียบเรือ 

ทุนจดทะเบียน  759,679,703.00 บาท (เจ็ดรอยหาสิบเกาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอย
สามบาทถวน)  

มูลคาหุน  หุนละ 1.00 (หนึ่งบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 455,807,823.00 บาท (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบสามบาท
ถวน) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ  2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  10310 

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

  โทรสาร   02-318-3490-1 

ท่ีตั้งคลังสินคา 1  71, 71/1-9 หมู 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

  โทรศัพท  02-463-4280-9  

  โทรสาร   02-463-4287, 02-818-7847 

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

ท่ีตั้งคลังสินคา 3 และ คลังเอกสาร จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

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

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

  โทรสาร 02-817-5190, 02-819-9378 

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

http://www.subsrithai.com/
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คลังสินคา 1 

คลังสินคา  2-3 และ คลังเอกสาร 
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ธุรกิจคลังสินคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105552067303 

ประเภทธุรกิจ กิจการคลังสินคา / ใหบริการรับฝากสินคา 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (หาลานบาทถวน)  

มูลคาหุน หุนละ 100.00 (หนึ่งรอยบาท)  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร  10310 

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

 โทรสาร   02-318-3490-1 

ท่ีตั้งคลังสินคา 71/9  หมู 1  ซอยสุขสวัสดิ์ 49  ตําบลบางจาก  อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  10130 

 โทรศัพท  02-463-4280-9 

 โทรสาร   02-463-4287, 02-818-7847 

เว็บไซต - 

 
 
  

http://www.greyhoundcafe.co.th/
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ธุรกิจอาหาร และเคร่ืองดื่ม 
บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107559000141 

ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ดานการลงทุน และการจัดการ 

ทุนจดทะเบียน 1,054,903,750.00 บาท (หนึ่งพันหาสิบสี่ลานเกาแสนสามพันเจ็ดรอยหาสิบบาท

ถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 1.00 (หนึ่งบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 1,054,903,750.00 บาท (หนึ่งพันหาสิบสี่ลานเกาแสนสามพันเจ็ดรอยหาสิบ 

บาทถวน) 

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

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท  02-079-9765 

โทรสาร   02-079-9755 

เว็บไซต www.mudman.co.th 

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146423 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายโดนัทและเครื่องดื่มภายใตแบรนด ดังก้ิน โดนัท 
(.Dunkin’Donuts” หรือ “DD”) 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท)  

ท่ีตั้งสํานักงาน 33/4 อาคารเดอะไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้นท่ี 18 ทาวเวอร A 
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท  02-079-9765 

โทรสาร   02-079-9755 
เว็บไซต www.dunkindonuts.co.th 

http://www./
http://www.dunkindonuts.co.th/
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บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146776 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ เครื่องดื่ม ภายใตแบรนด โอปองแปง (“ABP”) 

ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบลานบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท)  

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

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท  02-079-9765 

 โทรสาร   02-079-9755 

เว็บไซต www.aubonpainthailand.com 

 

 

บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105555079990 

ประเภทธุรกิจ นําเขาและจําหนายไอศกรีม ภายใตแบรนด  Baskin Robbins (“BR”) 

ทุนจดทะเบียน 125,000,000.00 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบหาลานบาทถวน)  

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท)  

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

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท  02-079-9765 

 โทรสาร   02-079-9755 

เว็บไซต www.facebook.com/BaskinRobbins Thailand  

  

http://www.aubonpainthailand.com/
http://www.facebook.com/BaskinRobbins
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บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105539130528 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ 

ทุนจดทะเบียน 10,784,300.00 บาท (สิบลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พันสามรอยบาทถวน) 

มูลคาหุน 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 27  ซอยสุขุมวิท 53  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร  10110 

โทรศัพท  02-260-7178-9 

โทรสาร   02-260-7149 

เว็บไซต www.greyhoundcafe.co.th 

GHC Café (UK) Co., Limited 

เลขทะเบียนบริษัท 10049145 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ โดยทําการตลาดท่ี

ตางประเทศ 

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

มูลคาหุน หุนละ 1.00 ปอนดสเตอรลิง (ประมาณ 44.45 บาท/1) 

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

United Kingdom, SS9 2RZ 

เว็ปไซด www.greyhoundcafe.uk 

หมายเหตุ /1 อางอิงกับจากอัตราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560 เทากับ 44.4531 บาทตอปอนดสเตอร
ลิง 

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

เลขทะเบียนบริษัท 152010 

ประเภทธุรกิจ เพ่ือการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

ทุนจดทะเบียน 30,000 USD (ประมาณ 985,416 บาท) 

มูลคาหุน 1 ดอลลารสหรัฐ (USD) (ประมาณ 32.85 บาท) 

ท่ีตั้งสํานักงาน Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander House, 

 35 Cybercity, Ebene, Mauritius 

เว็บไซต - 

หมายเหตุ /1 อางอิงกับจากอัตราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560 เทากับ 32.8472 บาทตอดอลลารสหรัฐ 

 
 
 
 
 
 

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS 

เลขทะเบียนบริษัท 592066047 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบระดับพรีเม่ียม

ภายใตแบรนด “Le Grand Vefour” 

ทุนจดทะเบียน 452,768 Euro (ประมาณ 17.84 ลานบาท) 

มูลคาหุน 16.00 Euro per share (ประมาณ 630.30 บาท) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 17 rue de Beaujolais in Paris 75001, France 

เว็บไซต www.grand-vefour.com 

หมายเหตุ /1 อางอิงกับจากอัตราแลกเปล่ียนที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560 เทากับ 39.3938 บาทตอยูโร 

  

http://www.greyhound.co.th/
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ธุรกิจไลฟสไตส 
บริษัท เกรฮาวด จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105523019789 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป เครื่องประดับ และสินคาไลฟสไตส 

ทุนจดทะเบียน 96,990,000.00 บาท (เกาสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

มูลคาหุน 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 27/1  ซอยสุขุมวิท 53  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร  10110 

โทรศัพท  02-260-7121 

โทรสาร   02-260-7122 

เว็บไซต www.greyhound.co.th 

ธุรกิจอ่ืนๆ 
บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560165432 

ประเภทธุรกิจ ผูจัดการกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท (สิบลานบาทถวน) 

มูลคาหุน 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงาน 2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  10310 

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

โทรสาร   02-318-3490-1 

เว็บไซต www.sstrm.co..th 

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

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท  02-009-9999 

 โทรสาร   02-009-9991 

ผูสอบบัญชี - นางสาววิมลพร  บุณยัษเฐียร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4067  

 - นางสาวจันทิรา  จันทราชัยโชติ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 6326  

 - นายชูพงษ  สุรชุติกาล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4325 

 - นายยงยุทธ  เลิศสุรพิบูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 6770 

  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  

11/1 อาคารเอไอเอ สาทรทาวเวอร ชั้นท่ี 23-27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา   

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท  02-034-0000 

 โทรสาร   02-034-0100 

ผูตรวจสอบภายใน  บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด 

35 ซอยวชิรธรรมมาสาธิต 36 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  

กรุงเทพมหานคร 10260 

 โทรศัพท  02-746-4861-3 

  โทรสาร   02-746-4569  
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8. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 759,679,703.00 บาท 
(เจ็ดรอยหาสิบเกาลานหกแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยสามบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญ 759,679,703 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนทุนท่ีออกและชําระแลว 455,807,823.00 บาท (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพัน
แปดรอยยีส่ิบสามบาทถวน) 

8.2 โครงสรางผูถือหุน 

(ก) ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุด

ประจาํป 2561) มูลคาหุนละ 1 บาท จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 455,807,823 หุน 

 

  

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล จํานวนหุน 
% ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 89,523,732 19.64 

2. นายศุภชัย  สุขะนินทร 47,928,147 10.52 

3. นางอินทิรา  สุขะนินทร 47,322,152 10.38 

4. นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 30,300,000 6.65 

5. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 25,540,437 5.60 

6. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 25,020,563 5.49 

7. นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร 22,183,332 4.87 

8. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร 16,644,546 3.65 

9. นางกมลี  ปจฉิมสวัสดิ์ 14,031,410 3.08 

10. นางสาวกมลฤดี  ปจฉิมสวัสดิ์ 13,143,572 2.88 

11. อ่ืนๆ 124,169,932 27.24 

ยอดรวม 455,807,823 100.00 
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(ข) การถือครองหลักทรัพยของกรรมการ ( ณ 31 ธันวาคม 2561) 

กรรมการ 
จํานวนหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 
% ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

1.  นายสมโภชน  อินทรานุกูล 286,360 0.06 

2.  นางจิตรา  ถาวระ 230,929 0.05 

3.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 279,301 0.06 

4.  นายทศพร  ซิมตระการ 168,173 0.04 

5.  นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 89,559,745 19.65 

6.  นายปลัญชัย  ประดับพงศ  112,995 0.02 

7.  นางอินทิรา  สุขะนินทร 47,358,165 10.39 

8.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 25,056,576 5.50 

9.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 25,576,450 5.61 
 

(ค) ผูถือหุนสามัญรายยอย (ขอมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2561)  

จํานวนผูถือหุนรายยอย (Free Float) มีจํานวน 2,220 ราย คิดเปนรอยละ 36.48 

8.3 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

8.3.1 หุนกู 

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

8.3.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สืบเนื่องจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัททรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (SSTW-2) ใหแก 
ผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 15 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2561  
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สาระสําคัญของ SSTW-2 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 30,368,062 หนวย 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ตุลาคม 2561 

ราคาใชสิทธิ 10.00 บาทตอหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) 
(อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

วันท่ีใชสิทธิครั้งสุดทาย 30 กันยายน 2564 

8.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมใน

แตละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการ

จายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ท้ังนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะ

ข้ึนอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัท รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน

อนาคตดวย 

สําหรับการจายเงินปนผลของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมใหแกบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)  

จะข้ึนอยูกับกระแสเงินสดและสภาพคลอง รวมถึงความเหมาะสมและความตองการในการใชเงินของแตละบริษัท  
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9. โครงสรางการจดัการ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

ผังการบริหารงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล 

ผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ 

ผูจัดการ 
ฝายบัญชีและการเงิน 

ผูจัดการ 

ฝายคลังเอกสาร 

ผูจัดการ 

ฝายคลังสินคาและ 

ทาเทียบเรือ 

รองกรรมการผูจัดการ 
สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, คลังสินคา 

และทาเทียบเรือ 

ผูจัดการ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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9.1 คณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล* ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

2. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ* กรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

3. นางจิตรา  ถาวระ* กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

4. นายทศพร ซิมตระการ* กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร** รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

6. นายปลัญชัย  ประดับพงศ** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท*** 

7. นางอินทิรา  สุขะนินทร** กรรมการ 

8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร** กรรมการ 

9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท้ัง 9 คน มีคุณสมบัติถูกตอง และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด 

กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม

ท่ีไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยประกาศกําหนด 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณหลากหลายในสาขาตางๆ และมีจํานวน

กรรมการเพียงพอเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือรวมแลว

ตองไมนอยกวา 5 คน และไมควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัท

จะมีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง และมีกรรมการท่ีมีความเปนอิสระอยางแทจริงปราศจาก

ความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
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คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย 

1. กรรมการอิสระ* จํานวน 4 ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ
บริษัท ซ่ึงมีความเขมงวดกวาหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการ
ท้ังคณะ และหนึ่งในกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผูจัดการเพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในหนา 80

2. กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Director) 2 ทาน

3. กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร (Non- Executive Director) 7 ทาน

4. กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท** 4 ทาน (ลงนาม 2/4 ทาน) ประกอบดวย นายศุภสิทธิ์
สุขะนินทร นางอินทิรา สุขะนินทร นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร และ นายปลัญชัย ประดับพงศ โดย
กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

5. เลขานุการบริษัท*** ทําหนาท่ีใหขอมูลและคําแนะนํา ขอกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการ
จะตองทราบและปฏิบัติฯลฯ รายละเอียดปรากฏในหนา 46

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

ช่ือ - นามสกุล 

ประเภทกรรมการ 

ตัวแทน 

ผูถือหุน 

กรรมการท่ีไมได
เปนผูบริหาร 

กรรมการอิสระ 
กรรมการท่ี 

เปนผูบริหาร 

1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล √ √ √

2. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ √ √ √

3. นางจิตรา  ถาวระ √ √ √

4. นายทศพร  ซิมตระการ √ √ √

5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร √ √

6. นายปลัญชัย  ประดับพงศ √ √

7. นางอินทิรา  สุขะนินทร √ √

8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร √ √

9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร √ √

รวม 9 7 4 2 



รายงานประจําป 2561 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 

P a g e  40 | 182 

บริษัทแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหารและ

กรรมการผูจัดการ เพ่ือใหมีการถวงดุลอํานาจโดยแยกหนาท่ีการกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน 

ประธานกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการอิสระท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณและคุณสมบัติท่ี

เหมาะสม ทําหนาท่ีประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตองไมเปนผูบริหาร และไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการและมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานท่ีกําหนดไว

2. ดูแลใหม่ันใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีมีจริยธรรมและการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี

3. การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ และมีมาตรการท่ีดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม

4. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท

5. จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหา
สําคัญ

6. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ฝายเทากัน

7. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ

การแตงตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดํารงตําแหนง 

การเลือกต้ังกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการ
บริษัท ตามขอบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังมีการแกไขเพ่ิมเติม) ตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกต้ังกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคน
หรือคราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอ่ืนใดก็ไดตามแตท่ีประชุมผู ถือหุนจะ
เห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตามขอ 1 ท้ังหมด
จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได
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3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ี
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

4. กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการท่ีครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงอาจไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงและอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารง
ตําแหนงเดิมอีกได หากผูถือหุนพิจารณาแลวเห็นชอบดวย

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหนาท่ีดูแลและจัดการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัท และมติของท่ีประชุมผูถือหุน กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเก่ียวดวยการประกอบ
กิจการของบริษัทตลอดจนหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2) ปฏิบัติหนาท่ีของตนและบริหารงานอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูมี
ผลประโยชนรวมกัน (Stakeholders)

3) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม

4) บริหารงานดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชน
ของบริษัท เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ รวมถึง

- ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ

- ไมใชความลับของบริษัทในทางท่ีผิด

- ไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนคูแขงขันทางการ
คาของบริษัท

- ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของบริษัท

5) กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
งบประมาณของบริษัท โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางคุณคาอยางยั่งยืน (sustainable value
creation) ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ (responsible business) และเปนผูนําในการปฏิบัติตัว
เปนประชากรท่ีดี (good corporate citizenship)

6) กําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ในเรื่องจํานวนกรรมการ สัดสวนกรรมการอิสระ รวมท้ัง
คุณสมบัติท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

7) ติดตาม และกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกิจการ
และความม่ันคงสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

8) กํากับดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทอยางโปรงใส และมีการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอยางเหมาะสม
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9) ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ รวมท้ังติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ยอยเพ่ือพิจารณารวมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยเปนประจําสม่ําเสมอ

10) พิจารณาแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงและแผนสบืทอดกรรมการผูจัดการใหญ และกํากับดูแลใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเปนประจําทุกป 

11) กํากับดูแลใหมีระบบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกผูบริหารระดับสูงท่ีรอบคอบ โปรงใส
สอดคลองกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว

12) พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เขาอบรมหรือเขารวมในหลักสูตรท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง

13) จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามการดําเนินการอยาง
สมํ่าเสมอครอบคลุมทุกดานท้ังดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปองกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัทอยูเสมอ กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระ รายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว

14) จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวิสัยทัศน
เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะ
เกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนรวมท้ังกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหนาท่ีนําเสนอแผนและผลการปฏิบั ติตามแผนตอคณะ
กรรมการบริหารเปนประจํา

15) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการ
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความ
เสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล

16) พิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบตอรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท บริษัทยอย และบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกัน ใหเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย

17) ดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังการใชทรัพยสินของบริษัทในทางมิ

ชอบและการกระทําท่ีไมถูกตองในรายการระหวางบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางรอบคอบ โดยผูมีสวนได

เสียตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
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18) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายตอตานคอรรัปชั่น พรอมท้ังกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง
รวมท้ังปองกันการกระทําผิดกฎหมาย

19) กํากับดูแลและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกบริษัทควบคูกับการสรางคุณประโยชน
ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

20) กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโลยีสารสนเทศ

21) แตงต้ังมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน
คณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบใหชัดเจนเพ่ือชวยดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน และระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามขอบังคับบริษัท ขอ 31 กําหนดใหคณะกรรมการตองประชุม

กันอยางนอย 3 เดือนตอ 1 ครั้ง แตท้ังนี้ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิผลคณะกรรมการบริษัทควรกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 6 ครั้งตอป และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน
คณะกรรมการควรกําหนดใหฝายจัดการรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบในเดือนท่ี
ไมไดมีการประชุม

2) การนัดหมายประชุมใหเลขานุการบริษัททําหนาท่ีประสานงานนัดหมายกรรมการทุกทานโดยกําหนด
วันประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป และใหจัดทําเปนหนังสือเชิญประชุมโดยกําหนดวาระ วัน เวลา และ
สถานท่ีประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาใหชัดเจน  และแจงใหทราบลวงหนากอนการ
ประชุมอยางนอย 7 วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตใน
กรณีเรงดวนใหสามารถแจงโดยวิธีอ่ืนไดตามท่ีกรรมการจะสามารถรับทราบได

องคประชุมและการประชุม 

องคประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามขอบังคับบริษัท ขอ 34 กําหนดใหในการประชุมคณะกรรมการ 
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม แตท้ังนี้ เ พ่ือให
คณะกรรมการไดมีการพิจารณาประเด็นสําคัญอยางรอบคอบ องคประชุมของคณะกรรมการบริษัทจึงควรมีกรรมการ
เขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมควร
ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

1) ในท่ีประชุม ประธานทําหนาท่ีดําเนินการประชุมตามวาระท่ีแจงไว และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการ
ประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ พรอมประมวลความเห็นและสรุปมติท่ีประชุม โดยเปดโอกาส
ใหกรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี เวนแตกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา
ประธานตองเชิญออกจากท่ีประชุมระหวางการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

2) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังขอใหฝายบริหาร
ชี้แจงรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมได
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3) การลงมติใหใชคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และหากมีกรรมการคัดคานมติ
ดังกลาวใหบันทึกคําคัดคานนั้นไวในรายงานการประชุมดวย อนึ่งกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ 
ใหงดออกเสียง 

4) กรรมการแตละคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีข้ึนในรอบป 
โดยในป 2561 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 ครั้ง มีจํานวน 3 

ครั้ง ท่ีกรรมการเขารวมประชุมทุกทานและมี 1 ครั้ง กรรมการเขารวมประชุมรอยละ 77.77 เนื่องจากตองเดินทางไป
ตางประเทศ ซ่ึงเลขานุการบริษัทไดสรุปสาระการประชุมใหกรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุมทราบเปนท่ีเรียบรอยแลว 
เม่ือเดินทางกลับถึงประเทศไทย เพ่ือรวมพิจารณาและติดตามการทํางานของฝายบริหาร ใหดําเนินการตามท่ีไดให
นโยบายไว ติดตามแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและงบประมาณของบริษัท รวมท้ังไดรวมพิจารณาและพัฒนา
ปรับปรุงโครงการสําคัญๆ ท่ีฝายบริหารนําเสนอ ท้ังนี้กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีจัดใหมีในรอบป โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 
สรุปไดดังนี้ 

การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละคณะ ในป 2561 (1 มกราคม 2561– 31 ธันวาคม 2561) 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

การประชุมคณะกรรมการ ในป 2561 

คณะกรรม 
การบริษัท 
รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรม 
การบริหาร 
รวม 5 ครั้ง 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 
รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรม 
การสรรหาฯ 
รวม 2 ครั้ง 

1.  นายสมโภชน  อินทรานุกูล 
ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาฯ 

4/4 - - 2/2 

2.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาฯ 

4/4 - 4/4 2/2 

3.  นางจิตรา  ถาวระ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล 

4/4 - 3/4 - 

4.  นายทศพร ซิมตระการ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสะ 
กรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล 

4/4 - 4/4 - 

5.  นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร 

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาฯ  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ 

4/4 5/5 - 2/2 

6.  นายปลัญชัย  ประดับพงศ 
กรรมการบริษัทและ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

4/4 5/5 - - 

7.  นางอินทิรา  สุขะนินทร  กรรมการบริษัท 3/4 - - - 

8.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 4/4 - - - 

9.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 3/4 - - - 
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9.2 ผูบริหาร 

รายชื่อคณะผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

2. Mr. Rodney Charles Kimber 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร,
คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

3. นายกษิดิศ  ทวีสิน ผูจัดการฝายคลังเอกสาร 

4. นายปญญา  ซุนทรัพย ผูจัดการฝายคลังสินคา และทาเทียบเรือ 

5. นางพัชรี  บุนนาค ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 

6. นายสมศักดิ์  แตงประกอบ* ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

* นางสาวมนัสวี ปกรณชัยกุล ตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ลาออกมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 และได
แตงตั้ง นายสมศักดิ์ แตงประกอบ ดํารงตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีและการเงินแทน เริ่มมีผล 1 มกราคม 2562 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ เปนตําแหนงผูบริหารสูงสุดของบริษัทและเปนผูนําของ
ผูบริหารของบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทในการ
บริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จของเปาหมายและวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารธุรกิจ
ของบริษัทและบริหารงานประจําวันของบริษัทภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได
อนุมัติไว เพ่ือสรางมูลคาในระยะยาวใหกับบริษัทและผูถือหุนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ มีดังนี้ 

1. รับผิดชอบในการบริหารงานท้ังปวงของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนคาใชจายไมเกินมูลคา 2.00 ลานบาท 

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนสินทรัพยไมเกินมูลคา 10.00 ลานบาท 

- อนุมัติการรับจํานําสินคาตอรายไมเกินมูลคา 20.00 ลานบาท 

3. สรางวิสัยทัศนและกําหนดพันธกิจ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองคกรในระยะยาว

4. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหครบวงจร เพ่ือใหไดผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตรในอัตราท่ีเหมาะสม

5. ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา โดยการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
เพียงพอทันตอเวลาในทุกสถานการณในราคาท่ีเปนธรรม
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6. พัฒนาบริษัทใหประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรม
อันดีงาม

7. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพ สรางวัฒนธรรมองคกร
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ กระบวนการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาธุรกิจตอเนื่องโดยอาศัย
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพ

9. บังคับบัญชา สั่งการ เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม
สัญญา เอกสาร คําสั่ง หนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติดตอหนวยงาน หรือบุคคลอ่ืน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของบริษัทสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง รวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนตําแหนง ลงโทษทางวินัย
เลิกจาง ตลอดจนใหออกจากตําแหนง ตามระเบียบขอบังคับของบริษัท

11. อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ท้ังนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนไมสามารถทําได หากกรรมการผูจัดการมีสวนได
เสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 

9.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีใหขอมูลและคําแนะนําขอกฎหมายและกฎเกณฑ
ตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทําและเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจงลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาเพียงพอ
สําหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องท่ีจะประชุม เพ่ือใหความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการประชุมให
ดําเนินการไดดวยดี และเปนไปตามขอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท จดรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการ
ประชุมและเอกสารเก่ียวกับการประชุม รายงานประจําป และรายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและ
ผูบริหาร โดยสําเนาสงใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต
วันท่ีบริษัทไดรับรายงานนั้น ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทประกาศใชพรอม
ท้ังดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ท้ังนี้เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย รวมท้ังตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

ปจจุบันเลขานุการบริษัท คือ นายปลัญชัย ประดับพงศ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนผูมีความรู ความ
เขาใจในธุรกิจของบริษัทและบทบาทหนาท่ีของเลขานุการบริษัท รวมท้ังเขาใจกฎหมาย กฎระเบียบของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนอยางดี มีประสบการณเชี่ยวชาญในดานตางๆ ท่ีหลากหลาย 
มีประวัติการทํางานท่ีโปรงใส เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  
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9.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

9.4.1 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 อนุมัติคาตอบแทน

ใหแกคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไมเกิน 18,000,000 บาทตอป ดังนี ้

หนวย:บาท 

 คาตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชนอ่ืนๆ 
รวม 

ชื่อคณะกรรมการ เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 10,182,000.00 

คณะกรรมการบริหาร 6,798,000.00 - - - 6,798,000.00 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
660,000.00 - - - 660,000.00 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

คาตอบแทน 

300,000.00  60,000.00  - - 360,000.00 

รวม 10,818,000.00 60,000.00 2,592,000.00 4,530,000.00 18,000,000.00 

 

ดวยคาตอบแทนเปนเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไมสามารถอนุมัติ
คาตอบแทนของตนเองได คณะกรรมการตองจัดใหมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนท่ีโปรงใสในระดับท่ีเหมาะสม
และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนทุกป การ
พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประกอบการของบริษัท และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจาณา
กําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน และกรรมการท่ีเปนกรรมการชุดยอยจะ
ไดรับคาตอบแทนตามบทบาทและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

นอกจากนี้คาตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัท
ตองการดวย 
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ป 2561  

กรรมการ 
ป 2561 ป 2560 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

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

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

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

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ 
(คาตอบแทนหรือเบ้ียประชุม) 

3 320,000 3 320,000 

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

โบนัส - - - - 

อ่ืนๆ - - - - 

รวม  13,430,000  13,430,000 

9.4.2 คาตอบแทนผูบริหาร :   

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการ
บริหารเปนผูพิจารณาและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติข้ัน
สุดทายโดยพิจารณาคาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการผูจัดการและผูบริหารท่ีมีความรู
ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับบริษัทซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารแตละคนดวย  

คาตอบแทนผูบริหาร ป 2561 ซ่ึงรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย  

ผูบริหาร 
ป 2561 ป 2560 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือน+คาครองชีพ 6 10,880,400 7 12,612,500 

โบนัส 5 2,478,650 6 1,579,881 

เงินสะสมเขาโครงการ EJIP 4 332,220 4 316,967 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2 219,780 2 213,795 

รวม  13,911,050  14,723,143 

9.4.3 คาตอบแทนอ่ืน : 

บริษัทมีระเบียบกําหนดผลประโยชนตอบแทนอ่ืนแกผูบริหารในลักษณะอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆ  
ในสถานะพนักงานบริษัท 
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9.5  บุคลากร 

จํานวนบุคลากร 

ประเภท/ฝาย 
จํานวน (คน) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ฝายคลังสินคาและทาเทียบเรือ 29 22 

ฝายคลังเอกสาร 229 196 

ฝายบัญชีและการเงิน 17 16 

ฝายปฏิบัติการ 20 21 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 

รวม 300 260 
 

คาตอบแทนบุคลากร 

คาตอบแทนบุคลากร ในป 2561 ในป 2560 

เงินเดือน คาคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง  

คาลวงเวลา และโบนัส 

77,608,821.38 77,029,049.02 

ประกันสังคม 1,941,957.00 1,752,445.00 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,184,375.62 2,063,996.51 

โครงการสะสมหุนของพนักงาน (EJIP) 1,899,725.66 1,821,750.14 

รวม 83,634,879.66 82,667,240.67 

นโยบายพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความรูความสามารถใหแกพนักงานเพ่ือ

เพ่ิมความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางาน โดยไดกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเปนแผนการฝกอบรม

ประจําปสําหรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน ท้ังการอบรมภายในบริษัท และการสงพนักงานเขารับการ

อบรมในหลักสูตรของหนวยงานภายนอกเพ่ือใหความรูกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 

และในป 2561 บริษัทไดจัดหาหลักสูตรเพ่ือใหความรูแกผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงานอยางตอเนื่อง 
ไดแก หลักสูตรเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน การบริหารจัดการคลังสินคา และการพัฒนาหัวหนางาน  
เปนตน 
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รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2542 รวม 20  ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ 
รวมเอกชน รุนท่ี 6/2536 

- Senior Executive Program รุนท่ี 1 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2538 – ปจจุบัน 
- ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและ

บริหารธุรการ สยาม 
ป 2542 – ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทเวศประกันภยั 
ป 2546 – 2556 

- ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด 
ป 2546 – 2559 

- ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี 
ป 2551 – ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮไฟ โอเรียนทไทย 
ป 2556 – ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน* 

 การดํารงตําแหนงกรรมการปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 

1. ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน* 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 3 บริษัท  

1. ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและ
บริหารธุรการ สยาม 

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

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Effective Audit Committees & Best 
Practices   

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

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

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

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :   

: 286,360 หุน คิดเปนรอยละ 0.06 

 

(* บริษัทยอยของบริษัท) 

นายสมโภชน  อินทรานุกลุ 
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ 

อายุ 80 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2553 รวม 9 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

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

จัดการโลจิสติกส และซัพพลายเชน อุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร 

- โลจิสติกส - สินคาคงคลัง อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร 

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

 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2534 – ปจจุบัน 
- โฆษกกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 
ป 2541 – 2561 

- กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

ป 2549 – 2561 
- กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 
ป 2561 – ปจจุบัน 

- กรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ป 2552 – ปจจุบัน 
- กรรมการ Trade Environment สภาผูสงสินคาทาง

เรือแหงประเทศไทย 
ป 2553 – ปจจุบัน 

- กรรมการสายงานสงเสริมการคาและการลงทุน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ป 2555 – ปจจุบัน 
- รองประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  
- ไมม ี-  

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  

- ไมมี - 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

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

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :    

: 279,301 หุน คิดเปนรอยละ 0.06 

 

 

 

 

  

นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

อายุ 78 ป 
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จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 14 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- พาณิชยศาสตรการบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร

- Senior Executive Program รุนท่ี 12/2541
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั

ประสบการณการทํางาน 

ป 2548 – 2553 

- กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ

ป 2549 – 2552 

- ผูจัดการใหญ บจ. นํ้ามันไออารพีซี
- ผูจัดการใหญ บจ. ไออารพีซี โพลอิอล

ป 2549 – 2553 

- ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาท่ี
รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานวางแผนจดัหาและคาวัตถุดิบ
บมจ. ไออารพีซี

- ผูจัดการใหญ บจ. ไทย เอ บี เอส

ป 2553 – 2557 

- ท่ีปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ สงักัดกรรมการ
ผูจัดการใหญ ชวยปฏิบัติงานสายพาณิชยกิจและ
การตลาด บมจ.ไออารพีซี

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน

- ไมม ี-

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน

- ไมม ี-

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

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

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 : 

: 230,929 หุน คิดเปนรอยละ 0.05 

นางจิตรา  ถาวระ 

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

อายุ 78 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2557 รวม 5 ป 
 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

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

- ปริญาตรี วิศวกรรมไฟฟา (BSEE) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (BE) มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร (LLB) มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2548 – 2550 
- Executive Vice-President (EVP) Information 

Technology at CAT  
(รับผิดชอบดูแลงานดานการสื่อสารผานดาวเทียม, 
ระบบสื่อสารผานสายเคเบิลใตสมทุร, ระบบสื่อสาร
ไรสายและโทรศัพทเคลื่อนท่ี) 

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

Corporate Strategy at CAT 
ป 2555 - 2559 

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

ปจจุบัน 

- ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางประเทศ 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน  
- ไมมี - 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม ี- 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

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

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :   

: 168,173 หุน คิดเปนรอยละ 0.04 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทศพร  ซิมตระการ 

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

อายุ 67 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาตร 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ การตลาด การเงิน  
และธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2544 – ปจจุบัน 
- กรรมการบริหาร บจ. รวมศภุกิจ 

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

ป 2554 – 2557 
- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน  

 
 
 
 
 
 
 

ป 2555 – 2557 
- กรรมการ บจ. สงเสริมปศสุัตวไทย  

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

(ประเทศไทย)*  
- ประธานกรรมการ บจ. โกลเดน โดนัท  

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

ป 2559 – ปจจุบัน 

- กรรมการ บจ. ทินบารอน 

ปจจุบัน 
- ประธานกรรมการ บจ. เอสเอสที รีท  

แมเนจเมนท* 
- กรรมการ Mudman International Ltd.* 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

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

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 10 บริษัท 

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

(ประเทศไทย)* 
4. ประธานกรรมการ บจ. โกลเดน โดนัท 

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

แมเนจเมนท* 
10. กรรมการ Mudman International Ltd.* 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุนที่ 50/2006 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :   

: 89,559,745 หุน คิดเปนรอยละ 19.65 
(* บริษัทยอยของบริษัท) 

นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 

กรรมการบริษัทซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั / 
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ / 
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการ 

อายุ 43 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2545 – 2557 

- กรรมการ บมจ. สยามเวบ 

ป 2552 – ปจจุบัน 

- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินคา * 
 
 
 

 
ป 2554 – 2557 

- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน  

ป 2555 – 2557 

- กรรมการ บจ. สงเสริมปศสุัตวไทย  

ป 2558 – ปจจุบัน 

- กรรมการ บมจ. มัดแมน*  
- กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)*  
- กรรมการ บจ. โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย)*  
- กรรมการ บจ. โกลเดน สกูป*  

ปจจุบัน 

- รองประธานกรรมการ บจ.  เอสเอสที รีท  
แมเนจเมนท* 

- กรรมการ Mudman International Ltd.* 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

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

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 6 บริษัท 

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

รีท แมเนจเมนท* 
6. กรรมการ Mudman International Ltd.* 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุนท่ี 49/2005 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :   

: 112,995 หุน คิดเปนรอยละ 0.02  

 

  (* บริษัทยอยของบริษัท) 

  

นายปลัญชัย  ประดับพงศ 

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / 
เลขานุการบริษัท 

อายุ 63 ป 
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จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม

- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

ประสบการณการทํางาน

ป 2546 – 2559

- กรรมการ บจ. แชมปเปยนเฟอรเมนเตช่ัน

ป 2547 – ปจจุบัน 

- กรรมการ บจ. ราชาชูรส

ป 2553 – ปจจุบัน 

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

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

ป 2554 – ปจจุบัน 

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บมจ. นํ้าตาลขอนแกน

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี 

- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บจ. นํ้าตาลทามะกา

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท
1. กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน
- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจ. ราชาชูรส
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดดิ้ง
3. กรรมการ บจ. โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน
4. กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย
5. กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี
6. กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส

บจ. นํ้าตาลทามะกา

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

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

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 : 

: 47,358,165 หุน คิดเปนรอยละ 10.39 

นางอินทิรา  สุขะนินทร

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อ

แทนบริษัท

อายุ 71 ป 
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 จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

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

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

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ประสบการณการทํางาน 

ป 2539 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. ออนนุชกอสราง 

ป 2542 – ปจจุบัน 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

ป 2547 – ปจจุบัน 
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน  
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี

 

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการ
ใหญ บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย  

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการ
ใหญ บจ. นํ้าตาลทามะกา  

ป 2549 – 2559 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล 

ซัพพลายส 
ป 2550 – ปจจุบัน 

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด  
เทรดดิ้ง 

 การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 
1. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 6 บริษัท 

1. กรรมการ บจ. ออนนุชกอสราง  

2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

3. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ 

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหล ี

4. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

5. กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจดัการใหญ  

บจ. นํ้าตาลทามะกา 

6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด เทรดดิ้ง 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

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

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

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :   

: 25,056,576 หุน คิดเปนรอยละ 5.50 
 

 

 

 

 

 

  

นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 

กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อ 
แทนบริษัท 

อายุ 60 ป 
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จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

- ตั้งแตป 2548 รวม 13 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม

- Diploma from KATINKA School, England

- หลักสตูร MMP รุนท่ี 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทํางาน

ป 2547 – ปจจุบัน

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย

- กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

บจ. นํ้าตาลทามะกา

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท

1. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

บมจ. นํ้าตาลขอนแกน

- กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 3 บริษัท

1. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี

2. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย

3. กรรมการและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ
บจ. นํ้าตาลทามะกา

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

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

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 : 

: 25,576,450 หุน คิดเปนรอยละ 5.61 

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 

กรรมการบริษัท

อายุ 63 ป 
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 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซัลเลิน เมืองเซาแทมตัน ประเทศอังกฤษ   

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติสําหรับผูบริหาร จากคณะกรรมการฝกอบรมดานการขนสงทางถนน  
ประเทศอังกฤษ  

 

 ประสบการณการทํางาน 

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

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

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

- ป 2551 - 2559 หุนสวนอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จํากัด  ประเทศสิงคโปร 

 

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 : - ไมมี -  

นายร็อดนี่ ชารลส คิมเบอร 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, 

คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

อายุ 66 ป 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง
- หลักสตูร Corporate Secretary Development

Program คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- หลักสตูร Organnizational Risk Management
Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
ข้ันสูง หลักสตูรนวัตกรรมการจดัการเพ่ือความยั่งยืน
สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

- หลักสตูร "การบริหารความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน" รุน 2

- หลักสตูร "workshop การเสริมทักษะนักปฏิบัติ CSR"
สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

- หลักสตูร Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS 30)

ประสบการณการทํางาน 

- ป 2537 – 2542 ผูชวยผูจัดการฝายปฏิบัติการ
บมจ. ทรัพยศรีไทย 

- ป 2543 – 2546 รองผูจัดการฝายปฏิบัติการ
บมจ. ทรัพยศรีไทย 

- ป 2547 – 2552 ผูจัดการฝายปฏิบตัิการ
บมจ. ทรัพยศรีไทย 

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :  

: 40,811 หุน คิดเปนรอยละ 0.01 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- บัญชีบัญฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- หลักสตูร Modern Marketing Management
(MMM) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

- หลักสตูร CFO Orientation Course  ศูนยสงเสริม

การพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย

ประสบการณการทํางาน 

- ป 2530 – 2540 ผูจัดการแผนกบัญชีตนทุน
บริษัท ชลประทานซเีมนต จํากัด 

- ป 2541 – 2549 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท ยูไนเต็ด
แทคติคัล คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 

- ป 2550 – 2561 รองผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน บมจ. ทรัพยศรีไทย 

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 : 
: 182,750 หุน คิดเปนรอยละ 0.04  

นายสมศักดิ์ แตงประกอบ 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

อายุ 57 ป 

นางพัชรี  บุนนาค 

ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 

อายุ 61 ป 
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 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคาร
ไทย 

- กลยุทธการตลาดทางออม เพ่ืออยูรอดในชวงวิกฤตกาล 
และการสรางผลกําไร  

- การตลาดมืออาชีพสําหรับผูบริหาร 
- อบรมความปลอดภยัขอมูลงานปฏิบัติงานของสาขา 

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

 ประสบการณการทํางาน 

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

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

- ป 2552 – 2556 ผูจัดการโครงการ บจ. จันวาณิชย 
ซีเคียวรติี้ พริ้นติ้ง  

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :  

: 35,359 หุน คิดเปนรอยละ 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา 
- นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตรการแกไขปญหาและการตัดสินใจ 

 ประสบการณการทํางาน 

- ป 2542 – 2548 ผูจัดการสาขา ธนาคารยูโอบี 
จํากัด (มหาชน) 

- ป 2549 – 2554 ผูจัดการเขต ธนาคารยูโอบี  
จํากัด (มหาชน) 

- ป 2554 – 2557 ผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการ
ลงทุน บจ. หลักทรัพย ทรีนีตี ้

 สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2561 :  
: 30,300 หุน คิดเปนรอยละ 0.01  

 

 

 

 

 

 

 

นายกษิดิศ  ทวีสิน 

ผูจัดการฝายคลังเอกสาร 

อายุ 63 ป 

นายปญญา  ซุนทรัพย 
ผูจัดการฝายคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

อายุ 61 ป 
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รายช่ือการดํารงตําแหนงของผูบริหารในบริษัทยอย 

กรรมการบริษัทท่ีเปนกรรมการในบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล          

2. นางจิตรา  ถาวระ          

3. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ          

4. นายทศพร  ซิมตระการ          

5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร          

6. นายปลัญชัย  ประดับพงศ          

7. นางอินทิรา  สุขะนินทร          

8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร          

9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร          

 
หมายเหตุ  = ประธานกรรมการ      = กรรมการ       = กรรมการบรหิาร 
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10. การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร
มาต้ังแตป 2550 และไดมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทพรอมคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ
อยางตอเนื่อง ในป 2554 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1) และ ในป 2556 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2) และในป 2561 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดประกาศใชหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 12 
ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 13 
ธันวาคม 2561 เปนตนไป 

10.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเปนการเสริมสรางความ
โปรงใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน และผูเก่ียวของทุกฝาย และ
สงเสริมใหบริษัทเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน จึงไดกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนมาตรฐานการปฏิบัติ
สําหรับบริษัท ซ่ึงครอบคลุมหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแลและการบริหารงานดวยความมุงม่ัน ทุมเท ซ่ือสัตย
สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง ภายใตกรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือให
บรรลุเปาหมายของบริษัท และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวม  

2. คณะกรรมการจะจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการในการกําหนดบทบาทและหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนของกรรมการในฐานะท่ีเปนกรรมการแยกจากบทบาทของความเปนผูถือหุนและ
ฝายจัดการตลอดจนดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนตางๆ 

3. คณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ โดยจะปฏิบัติและสื่อสารตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย รวมถึงสนับสนุนใหมีความเขาใจและ
รวมมืออันดีตอบริษัท 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการตามความเหมาะสมภายใตระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเพ่ือ
สรางความม่ันใจวาฝายจัดการไดดําเนินการเปดเผยขอมูลทางการเงินและรายงานของบริษัทอยาง
ถูกตอง ตรงเวลา โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสอดคลองกับกฎระเบียบของทางราชการ 

5. คณะกรรมการมีหนาท่ีควบคุมดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการกําหนดนโยบายและสงเสริมการสราง
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

6. คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนด วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไป
เพ่ือความยั่ งยืน รวมท้ังการจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีสอดคลองสัมพันธกันระหวาง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และดําเนิน
ธุรกิจท่ีเหมาะสม 

  



รายงานประจําป 2561 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 

P a g e  64 | 182

7. กํากับดูแลใหม่ันใจวามีการดําเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะท่ีจําเปน
ตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย

8. กําหนดใหคณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเหมาะสมกับ
สภาวการณ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว

9. คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑจรรยาบรรณในการทําธุรกิจสําหรับ กรรมการ ฝายจัดการ และ
พนักงานท่ัวไป  เพ่ือใหถือปฏิบัติและใชเปนแนวในการทํางานใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ
และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจท่ีเปนท่ียอมรับ

ซ่ึงแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับกิจการของบริษัท และคู มือจรรยาบรรณธุรกิจ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผูถือหุน 

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

1.1 การประชุมผูถือหุน 

ในป 2561 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือ 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองสัมมนา 4-6 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือพิจารณาวาระตามท่ีกฎหมายกําหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ เพ่ิมทุนแบบ 
General Mandate ออกและเสนอขายในสําคัญแสดงสิทธิ (SST-W2) มีกรรมการเขารวมประชุม 9 ทาน รวมผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุม รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 84 ทาน และนับหุนรวมกันไดจํานวนท้ังสิ้น 
243,578,662 หุน หรือรอยละ 53.43 ของจํานวนหุนท้ังหมด 

การดําเนินการกอนการประชุมผูถือหุน 

1) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา
รับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 สําหรับ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมประกาศหลักเกณฑและระบุข้ันตอนท่ีชัดเจนไวในเว็บไซตของ
บริษัทท่ี www.subsrithai.co.th
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2) การเชิญประชุมผูถือหุนนั้นบริษัทมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมใหแก  ผู ถือหุนกอนหนาวันประชุม 21 วัน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทท่ี 
www.subsrithai.co.th ลวงหนา 30 วันกอนวันประชุม และไดทําการเผยแพรหนังสือเชิญประชุม
ผานทางสื่อหนังสือพิมพรายวันเปนเวลา 3 วัน ลวงหนากอนวันประชุม 27 วัน เพ่ือใหผูถือหุน 
มีเวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ  

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

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

5) วาระแตงตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพรอมประวัติของกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัท ในป 2561 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงใหม จึงไดใหขอมูล
เก่ียวกับการเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงในบริษัทดวยรวมถึงสัดสวน
การถือหลักทรพัยของบริษัท  

6) สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทไดเพ่ิมขอมูลกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อ
เก่ียวกับความเปนอิสระในการทําหนาท่ีของกรรมการ เชน การมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยง เปนตน 

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

8) วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี มีการระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ ความสามารถ และ
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี รวมท้ังคาบริการของผูสอบบัญชี 

9) วาระอนุมัติจายเงินปนผล ไดมีการแจงนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผล พรอมเหตุผล
และขอมูลประกอบ 
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การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

1) ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ประธานท่ีประชุมไดแจงเกณฑท่ีใชในการประชุม วิธีการออกเสียง
ลงมติและนับคะแนนใหผูถือหุนทราบ และใหมีการใชบัตรลงคะแนน

2) ประธานท่ีประชุมผูถือหุนเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นได และไดมีการ
บันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมไดเขาประชุมไดรับทราบ

3) ในวาระแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเปน
รายบุคคล

4) มีการใชบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนกรอกในกรณีท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเพ่ือคํานวณหักออก
จากผูท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด

5) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการเขารวมประชุม และบริษัทไดมีการเชิญผูสอบ
บัญชีและคณะเจาหนาท่ีบริหารของบริษัทท่ีมีสวนเก่ียวของเขารวมประชุมดวย เพ่ือใหขอมูลหรือ
ตอบขอซักถามของผูถือหุนอยางเต็มท่ี

6) ในแตละวาระของการประชุม บริษัทไดจัดใหมีการลงมติและบันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับใน
แตละวาระอยางชัดเจนวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ หรืองดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด

7) บริษัทใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแลว โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ

8) บริษัทไมเพ่ิมวาระการประชุมและไมมีการแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน หรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ

การดําเนินการหลังการประชุมผูถือหุน 

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

จากการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ท่ีจัดข้ึนโดย
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย บริษัทไดรับคะแนนรอยละ 100 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” 

1.2 สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิและออกเสียงอยางเต็มท่ี 

1) แยกการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป กอนท่ีจะมีการปด
สมุดพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลอีกครั้ง เพ่ือเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนในการ
เลือกท่ีจะถือหุนเพ่ือรับเงินปนผลหรือไม 
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2) การกําหนดสถานท่ีประชุมใหสะดวกตอผูถือหุน ซ่ึงบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ณ อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง ซ่ึงอยูบริเวณ
ใกลเคียงสํานักงานใหญของบริษัท และสะดวกในการเดินทาง ขนาดหองเหมาะสม สามารถรองรับ
ผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขา
ประชุมลวงหนาอยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเริ่มการประชุม 

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

1.3 สิทธิของผูถือหุนในการรับรูสารสนเทศของบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และท่ัวถึงท้ัง
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยได
เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดยผานชองทางและสื่อการเผยแพร
ขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท 

หมวดท่ี 2: การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทตองสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุนท่ีจะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรตองดูแลการใชเงิน

ของบริษัทใหเหมาะสมเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน และกํากับดูแลใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติ

และปกปองการใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามท่ีไดกําหนดนโยบายไวแลวขางตน 

2.1 การปฏิบัติตอผูถือหุนรายยอย 

1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
ประจําป พรอมชี้แจงข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจนและโปรงใสใหผูถือหุนไดรับทราบ เชน  การ
กําหนดคุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะนําเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ  
ข้ันตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อกรรมการ การกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 
การจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของในการนําเสนอ  และข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ เปนตน 
โดยเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุนประจําป ซ่ึงเรื่องท่ี
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุมผูถือหุนประจําป
ตอไป  

2) กําหนดใหกรรมการอิสระ (Independent Directors) เปนผูดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวน
นอยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นขอรอง เรียนไปยั งกรรมการอิสระผาน อี เมล  
sompoch@subsrithai.co.th ซ่ึงกรรมการอิสระจะเปนผู พิจารณาดําเนินการใหตามความ
เหมาะสมในแตละเรื่อง และกรณีท่ีเห็นวาเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม 
หรือมีผลตอการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป  
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2.2 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายและมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ
(Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวของคือ คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานบริษัท
ท่ีเก่ียวของกับขอมูล รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใหชัดเจน โดยมอบหมายให
เลขานุการบริษัทแจงใหผูเก่ียวของดังกลาวไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติภาระหนาท่ีและบทกําหนด
โทษ  และใหมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ พรอมสรุปรายงาน
ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป

หากมีการใชขอมูลภายในท่ียังไมไดเปดเผยตอประชาชนในการซ้ือขายหลักทรัพยโดยเปนการเอา
เปรียบบุคคลภายนอก ( Insider Trading ) บุคคลท่ีกระทําการดังกลาวยังคงตองรับผิดตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2) กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบริหาร ท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพยตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตองจัดทําสําเนาแจงใหบริษัททราบดวยโดยผานเลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกันหรือภายในวัน
ทําการถัดไป นับแตมีการรายงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอใหประธานกรรมการบริษัท/ประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ และจัดเก็บตอไป  ท้ังนี้ คณะกรรมการไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาว โดยใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีตองจัดทําสรุปรายงานการซ้ือ-ขายหุน/การถือ
ครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครั้ง และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป

2.3 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและการดําเนินการตางๆ ดังนี้ 

1) จัดโครงสรางการถือหุนท่ีชัดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ เพ่ือไมทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนึ่ง และเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทและ
บริษัทยอยไวในรายงานประจําป

2) กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน และบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
ตามหลักเกณฑเง่ือนไขขอกําหนด พ.ร.บ. มหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ให
บริษัททราบโดยผานเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานนั้น และเพ่ือทําการ
เก็บรักษาตอไป ท้ังนี้ใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีตองจัดทําสรุปรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการและผูบริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

3) กําหนดใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ตองรายงานการมีสวนได
เสียกอนการพิจารณาในวาระหรือการทําธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีสวนไดเสียอยาง
เปนนัยสําคัญ กรรมการรายดังกลาวตองงดการรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือการทํา
ธุรกรรมนั้นดวย
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หมวดท่ี 3: บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

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

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

2. กําหนดใหมีการเขมงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
โดยตรงอยางครบถวน เพ่ือใหผูเก่ียวของม่ันใจวาการประกอบธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอมจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตาม
หลักเกณฑท่ีทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ พรอมเผยแพรไวในรายงานประจําปหรือเอกสาร
เผยแพรขององคกร หรือในเว็บไซต รวมท้ังชองทางตางๆ 

3. กําหนดใหมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนและมีความปลอดภัยในการทํางาน 

4. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน 

5. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการพัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงาน 
โดยเปดเผยตัวเลขจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมของพนักงานตอป 

6. กําหนดใหมีนโยบายท่ีจะไมเก่ียวของและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปดเผยวิธีการปฏิบัติใหเปนท่ี
ทราบท่ัวกัน 

7. กําหนดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีดีและเปนธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ 
คูแขง ไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและใหเปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนท่ีทราบท่ัวกัน 

8. กําหนดใหมีนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และหามใหหรือรับสินบนเพ่ือผลประโยชนทาง
ธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย 

9. กําหนดใหมีนโยบายหรือแนวทางปองกันพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด และกําหนด
ชองทางในการแจงเบาะแส และกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางชัดเจน
ไวใน “คู มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน 
(Whistleblower Policy)” 
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10. กําหนดใหมีกลไกการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน “คูมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ” เพ่ือสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และเปดโอกาสใหพนักงาน ผูมีสวนไดเสียและ
ผูเก่ียวของมีชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะตอกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการ
อิสระ

ท้ังนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานความยั่งยืน ประจําป 2561 ท่ีมีการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบ ความ
เชื่อมโยงกับผูมีสวนไดเสียท่ีมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทใหเติบโตตามวิสัยทัศนและพันธกิจ 
นอกจากนี้ยังไดรายงานโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีบริษัทไดจัดทําข้ึนในป 2561 ซ่ึงบริษัทไดเผยแพรไวบนเว็บไซต 
ของบริษัท 

การแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงาน ผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของมีชองทางในการรองเรียน การแสดงความเห็น หรือ
ซักถามขอสงสัย และรายงานในกรณีท่ีสงสัยวาจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรือรองเรียนการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ไดโดยตรงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับสําหรับพนักงานบริษัท หรือโดยจัดสงคํารองเรียนถึงเลขานุการบริษัท เพ่ือนําเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจงโดยตรงตอกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. ชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2559

1.1 กรรมการอิสระท่ี e-mail

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

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

1.2 เลขานุการบริษัท 

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

1.3 สงผานไปรษณียถึง 

1) นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ

2) นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ 

3) นายปลัญชัย  ประดับพงศ เลขานุการบริษัท

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)
เลขท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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2. กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียนและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสู

การพัฒนาและสรางความยั่งยืนใหกับองคกร ดังนี้ 

2.1 ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม 

2.2 ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริง 
เพ่ือพิจารณาการรองเรียนและกําหนดมาตรการดําเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

3. มาตรการคุมครองผูรองเรียน 

3.1 ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย 

3.2 ผูรับขอรองเรียนจะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไวเปนความลับ/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยผูรองเรียนจะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม เชน การเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ี
ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน 

หมวดท่ี 4: การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

การเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส รวมถึงการเขาถึงขอมูลท่ีทันตอสถานการณอยางเทาเทียม
กันนั้นเปนหลักท่ีบริษัทตองถือปฏิบัติ ดวยเชื่อม่ันวาการไดรับความไววางใจจากผูถือหุน นักลงทุน รวมถึงทุกฝายท่ี
เก่ียวของเปนปจจัยสนับสนุนมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการจึงตองดูแลและกําหนด
แนวทางปฏิบัติท่ีดีเพ่ือใหสื่อสารและนําเสนอขาวและขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือดังนี้ 

1. นอกจากการใหเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ัง
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (56-2) แลว ยังกําหนดใหมีการเผยแพร
ขอมูลท้ังภาษาไทยและอังกฤษผานชองทางเว็บไซตของบริษัท และตองปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยาง
สมํ่าเสมอ 

2. จัดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน แสดงควบคูไปกับรายงานของ
ผูสอบบัญชี ซ่ึงมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงินท่ีมีขอมูลถูกตอง
ครบถวนเปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยใหประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการเปนผูลงนาม
รับรอง 

3. ใหจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 
MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบ
การเงินเพียงอยางเดียว 

4. ใหจัดทําผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การ
บริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล เผยแพรใหผูเก่ียวของไดรับทราบโดยผานชองทางตางๆ เชน ในรายงาน
ประจําป และเว็บไซตของบริษัท เปนตน  
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5. ใหเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและ
จํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี 

6. ใหรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงนโยบายการดูแล
สิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดวย โดยใหทําการเปดเผยผานชองทางตางๆ เชน ใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัท

7. ใหเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีสะทอนภาระหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ รวมท้ังรูปแบบหรือลกัษณะของคาตอบแทน รวมถึงคาตอบแทนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการของ
บริษัทยอยดวย และนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป หากปใดไมมี ควรระบุวาไมมี

8. กําหนดใหมีบุคคลในการประสานงานใหขอมูลในการเปดเผยขอมูลกับตลาดหลักทรัพย (Contact Person)
ดังนี้

(1) การเปดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ไดแก งบการเงินประจําป และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) โดยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

(2) การเปดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ ไดแก รายการไดมา/จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน รายการท่ีเก่ียวโยง
กําหนดวันประชุมผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูสอบบัญชี มติท่ีประชุม คณะกรรมการหรือ
มติท่ีประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน โครงการลงทุน เปนตน โดยผูจัดการฝายปฏิบัติการ
หรือผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

9. บริษัทไดใหความสําคัญกับนักลงทุนทุกกลุมท้ังรายยอยและสถาบัน โดยไดจัดใหมีผูดูแลในการใหขอมูลตอนัก
ลงทุน และจัดชองทางใหติดตอผานทาง e-mail address: ir-sst@subsrithai.co.th และบริษัทไดมอบหมาย
ใหฝายบัญชีและการเงินและฝายปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ” และ “การเปดเผย
ขอมูลสารสนเทศของบริษัท” โดยสามารถติดตอไดท่ี

ชื่อ ตําแหนง โทรศัพท Email Address 

คุณสมศักดิ์ แตงประกอบ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 02-318-5514-5 somsak@subsrithai.co.th 

คุณอรนุช คงกัน รองผูจัดการฝายปฏิบัติการ 02-318-5514-5 oinnajit@subsrithai.co.th 
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หมวดท่ี 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูขับเคลื่อนองคกรมีบทบาทและหนาท่ีในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 
และตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย และกลยุทธท่ีสําคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารให
เปนไปตามนโยบายและกลยุทธท่ีวางไว โดยคณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
รอบคอบ และซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูเก่ียวของภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี  คณะกรรมการจึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถนํา
ประสบการณมาพัฒนาและกําหนดนโยบายท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงไดกําหนด 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหคณะกรรมการทุกคนตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
ถูกตอง ท้ังนี้ โครงสรางคณะกรรมการ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทํารายละเอียดไวในขอ
ท่ี 9 โครงสรางการจัดการขางตน และบริษัทไดเผยแพรกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัท 

10.2  กรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีคุณสมบัติและความรูความ

เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการยอยท่ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหทําหนาท่ีกลั่นกรอง
และตรวจสอบในเรื่องสําคัญและเกิดข้ึนเปนประจํา ซ่ึงตองดูแลอยางใกลชิด สมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติด
ตามและควบคุมการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัท อันไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

10.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง  

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการท่ีเปนอิสระ และ 
มีความรูดานบัญชีการเงิน 

2. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการท่ีเปนอิสระ และ 
มีความรูดานบัญชีการเงิน 

3. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการตรวจสอบฯ - 
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องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของ
บริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองประกอบดวยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจํานวนไม
นอยกวา 3 คน และตองเปนผูท่ีมีความรูดานบัญชี/การเงินและมีประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินไดไมนอยกวา 1 คน

3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองเปนกรรมการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามนิยามท่ี
บริษัทประกาศ และภายใตขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ

4) ใหคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

วาระการดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ท่ีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขารับดํารงตําแหนงอีกได หากคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและครบถวน

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ และผลการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท
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(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน  

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร
(charter)  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงไดแก รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริตหรือมี
สิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หาก
คณะกรรมการของบริษัทไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหกรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึ่งรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

8) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมทุกดาน และรับทราบความคืบหนาในการ
ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารกับคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือใหเขาใจความเสี่ยงท่ีสําคัญและเชื่อมโยงการควบคุมภายใน 

9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอรรัปชั่น และสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเก่ียวกับการแจง
เบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน และรวมกําหนดมาตรการปองกันภายในองคกรกับฝายจัดการ 
รวมถึงการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทรวมพิจารณาแกไขปญหาหรือลงโทษ 

10) สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เริ่มตั้งแต พิจารณานโยบายการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่นใหเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร การสงเสริมและสรางความตระหนักรู 
(Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสรางระบบงานเชิงปองกัน และการตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน
แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นตามท่ีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได
ตรวจสอบและประเมินแลว เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตามท่ีได
รายงานไวในแบบประเมินตนเองของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

11) ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม การปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเ พ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท 

12) พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พรอมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจตอ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 

13) ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดีของบริษัท พรอมท้ังรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  
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14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

10.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
 
 
 

 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

1) เปนกรรมการของบริษัท และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

2) ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3  

3) ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน

กรรมการสรรหาฯ 

4) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นไดโดยอิสระ 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังนี้กรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได หากคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา รวมท้ังคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําชื่อเสนอตอท่ี

ประชุมถือหุน หรือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  

2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

3) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมินผล และหัวขอในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป  โดย

คํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

  

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล ประธานกรรมการสรรหาฯ 

2. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ กรรมการสรรหาฯ 

3. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร กรรมการสรรหาฯ 
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4) เสนอนโยบายการจายคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ พรอมท้ังพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทน

สําหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ให

เหมาะสมและสอดคลองกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท เสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ สําหรับคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัทจะตอง

นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติตอไป 

5) ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

10.2.3 คณะกรรมการบริหาร   

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปลัญชัย  ประดับพงศ รองประธานกรรมการบริหาร 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงประกอบดวย

กรรมการบรษัิทจํานวนหนึ่งและอาจประกอบดวยผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจํานวนหนึ่ง 

2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบรหิารไมนอยกวา 1 คน 

3) ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารท่ีเปนกรรมการบริษัทคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร 

4) กรรมการบริหารจะตองมีความรูความสามารถ ประสบการณท่ีเหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็น

อยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน รวมถึงตองไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

วาระการดํารงตําแหนง 

1) กรรมการบริหารท่ีเปนกรรมการบริษัทหรือท่ีเปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาท่ีดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท หรือดํารงตําแหนงเทาท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท เวนแต

คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน 

2) กรรมการท่ีเปนบุคคลภายนอก ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารง

ตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกําหนดไว และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาท่ี ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายดังนี้  

1) กําหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท พรอม

ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑใหม หรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนสําหรับธุรกรรมท่ีจะจัดตั้ง

ข้ึนใหม รวมถึงกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติ

3) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทตามท่ีกําหนด

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ

4) พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทําการวิเคราะห

โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5) พิจารณากลั่นกรองขอมูลหรือขอเท็จจริงในเรื่องท่ีจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณาอยาง

ละเอียดและถูกตอง

6) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ

บริษัท และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงเรื่องท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและ

กลยุทธท่ีกําหนด  โดยจัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย และ

เชื่อมโยงรวมเปนความเสี่ยงขององคกร เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการปองกันกับความเสี่ยงท่ีระบุ

ไว พรอมติดตามและประเมินผลตอไปอยางตอเนื่อง

7) อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนคาใชจายไมเกินมูลคา 10.00 ลานบาท 

- อนุมัติรายจายท่ีถือเปนสินทรัพยไมเกินมูลคา 50.00 ลานบาท 

- อนุมัติการรับจํานําสินคาตอรายไมเกินมูลคา  100.00 ลานบาท 

8) มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน เจาหนาท่ีระดับบริหารท่ีต่ํากวาตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ

9) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

ในป 2561 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานของฝายจัดการของบริษัทรวม 5

ครั้ง โดยไดรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติแลว 

นอกจากการประชุมอยางเปนทางการดังกลาวขางตนแลวนั้น ผูบริหารฝายจัดทํารายงานผลการดพเนินงานให

คณะกรรมการบริหารทราบอยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกเดือน และคณะกรรมการบริหารไดเขารวมประชุมหารือพรอม

ใหคําแนะนําในการทํางานกับเจาหนาท่ีฝายบริหารของบริษัทยอยเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวดวย 
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คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย รอง

ผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการฝายเพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกัน

ระหวางความเสี่ยงของแตละฝายเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกรและให

สอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคของบริษัท พรอมติดตามรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุก ไตรมาส 

และใหจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ีมีองคประกอบครบถวน สามารถเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุก

ระดับไดรับทราบและนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได 

10.3 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร 
10.3.1 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 

1) การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ 

การคัดเลือกจะตองมีความโปรงใส ชัดเจน และดําเนินการโดยผานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ มีหนาท่ีในการสรรหา คัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง เสนอขออนุมัติแตงตั้งตอ

ท่ีประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท 

3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาทบทวนทักษะและ

คุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองคประกอบโดยรวมของ

คณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจและกลยุทธในปจจุบันและอนาคต 

รวมถึงการพิจารณาถึงความหลากหลาย ท้ังในดานของทักษะ ประสบการณ ความรู ความ

เชี่ยวชาญ ความเปนอิสระ อายุและเพศของกรรมการ 

4) ในการพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการเดิมเปนกรรมการตออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาปจจัยตางๆ ซ่ึงรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการ

เขารวมและการมีสวนรวมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

10.3.2  การสรรหาและแตงตั้งกรรมการอิสระ 

 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการอิสระบริษัทมีนโยบายใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่อง

ไมเกิน 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน นับจากวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ท้ังนี้  

คณะกรรมการบริษัทอาจจะแตงตั้งกรรมการอิสระใหดํารงตําแหนงตอไปหากพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปน

แลว กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตองสามารถดูแล

ผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกันและไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถ

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
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กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย และกําหนดคุณสมบัติอ่ืนตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด

2) ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน

ได้รับการแต่งต้ัง

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ังในลักษณะดังน้ี

ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

อ่ืนซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมิน

ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 

ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปหรือต้ังแต่ 
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ในการ

พิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทํารายการในครั้ง

ล่าสุด 

5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วน กรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

7) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

8) ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับการมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน

รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน

9) คณะกรรมการบริษัทกําหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อปฏิบัติงานเป็น

ระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งน้ี หากคณะกรรมการบริษัทจะแต่งต้ังกรรมการอิสระให้ดํารง

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

 10.3.3 การสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบริหารระดับสูงโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะพิจารณาสรรหาจาก
พนักงานภายในองคกรท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมกอน เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน
ภายในองคกร เม่ือผานการพิจารณาสรรหาแลว กรณีผูบริหารระดับสูง ไดแก ตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการผูจัดการ ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ และ
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในธุรกิจของบริษัทบรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ 

สําหรับตําแหนงผูบริหารระดับสูงซ่ึงมีสําคัญตอการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงกําหนดใหมีแผนการสืบ
ทอดตําแหนงเพ่ือสรรหาและเตรียมความพรอมของผูบริหารระดับสูงและพัฒนาผูมีศักยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหนงสําคัญ
ในการบริหารและดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

นโยบายแผนการสืบทอดตําแหนง 

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

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดรับทราบรายงานความคืบหนาของแผนการสืบทอด
ตําแหนงสําหรับป 2562 จากประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 

10.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู 

10.4.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบท้ังคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือทบทวนวาไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนด 
และ/หรือ ดําเนินการตางๆ ไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนฝายบริหารนําไปปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยนําแบบประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดของหัวขอการประเมินและผลการประเมินไดดังนี้ 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะประกอบดวยหัวขอการประเมิน 6 หัวขอ คือ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ   

4. การทําหนาท่ีของกรรมการ  

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ  

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  

คณะกรรมการไดประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท้ังคณะแลวมีความเห็นวาอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 96.75 ในป 2561 

 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

คะแนน 

เฉลี่ย 

% คะแนน 

เฉลี่ย 

% คะแนน 

เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

3.71 92.75 3.78 94.50 3.87 96.75 

 

10.4.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 

ประกอบดวยหัวขอการประเมิน 3 หัวขอ คือ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย ไดใหความสําคัญ ใชเวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ 

 
ป 2560 ป 2561 

คะแนนเฉลี่ย % คะแนนเฉลี่ย % 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 3.97 99.25 3.97 99.25 

 

 ป 2560 ป 2561 
คะแนนเฉลี่ย % คะแนนเฉลี่ย % 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ 3.88 97.00 3.96 99.08 

 

 
ป 2560 ป 2561 

คะแนนเฉลี่ย % คะแนนเฉลี่ย % 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 4.00 100 3.74 93.58 
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10.4.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายบุคคล 

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

 ป 2560 ป 2561 
คะแนนเฉลี่ย % คะแนนเฉลี่ย % 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล 

3.81 95.25 3.86 96.58 

 

10.4.4 การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการของบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและ
กรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เนื่องจากประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการ
บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยใหกรรมการแตละทานทําการประเมิน โดยใชเปาหมาย
และหลักเกณฑในการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรของบริษัท เพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทน
และเงินรางวัลจูงใจท่ีเหมาะสม โดยนําแบบประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนเกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดของหัวขอการประเมินและผลการประเมินไดดังนี้ 

การประเมินผลงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ประกอบดวยหัวขอการ
ประเมิน 10 หัวขอ คือ 

1. ความเปนผูนํา 

2. การกําหนดกลยุทธ 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ 

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน  

5. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

6. ความสัมพันธกับภายนอก 

7. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร  

8. การสืบทอดตําแหนง 

9. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ  

10. คุณลักษณะสวนตัว 
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คณะกรรมการไดประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการแลว 
มีความเห็นวาอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 98.03 ในป 2561 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

กรรมการผูจัดการ 

3.88 97 3.92 98 3.92 98 

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

10.4.5 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

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

บริษัทจะจัดใหกรรมการใหมมีการปฐมนิเทศโดยการเขาอบรมในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเพ่ือใหไดรับทราบขอมูล โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

(1) ความสําคัญของคณะกรรมการ

(2) บทบาทหนาท่ีของกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

(3) หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย

(4) แนวทางสําหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

สําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทไดจัดเตรียมเอกสารให
กรรมการใหมไดรับทราบนโยบายธุรกิจ รวมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน โครงสรางทุน ผูถือหุน ผลการดําเนินงาน รวมท้ัง
กฎหมาย กฎเกณฑตางๆ พรอมท้ังสงมอบคูมือสําหรับกรรมการซ่ึงเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการ
บริษัทใหกับกรรมการ ท้ังนี้คูมือกรรมการประกอบดวย 
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1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง) 

2. ขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

3. จรรยาบรรณธุรกิจ 

4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงคและขอบังคับ 

5. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 

6. หนังสือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

7. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

8. รายงานการเปดเผยขอมูลประจําปของบริษัทฉบับลาสุด (แบบ 56-1) 

ในกรณีกรรมการท่ียังไมผานการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดําเนินการสงเขารับการอบรม  
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หมายเหตุ ในป 2561 บริษัทไมมีกรรมการเขาใหม  

การพัฒนาความรู 

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

10.5 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการ
บริษัทกําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทยอยเพ่ือรักษาผลประโยชนจากการลงทุนของบริษัทโดยการสงบุคคลเพ่ือเปน
ตัวแทนของบริษัทเขาเปนกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงาน รวมถึงกําหนดกลไกการกํากับดูแลผานการเปดเผยขอมูล
รายงานทางการเงิน รวมถึงการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยดังกลาว โดยใชหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการเปดเผย
ขอมูลและการทํารายการซ่ึงเปนไปตามเกณฑและขอกําหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพ่ือ
ประเมินและตรวจสอบอยางรัดกุมผานระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

10.6 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชน 
สวนตนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย ซ่ึงไดจัดทํารายละเอียดไวในขอท่ี 10.1 นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ หมวดท่ี 2: การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และบริษัทไดเผยแพรไวในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ ฉบบัปรับปรุงครั้งท่ี 3 บนเว็บไซตของบริษัท 

ท้ังนี้ ในระหวาป 2561 คณะกรรมการและผูบริหารมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยดังนี ้  
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

ชื่อ - นามสกุล 

หุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

31 ธ.ค. 2561 

ทุนชําระแลว 

455,807,823 

รอยละ 

31 ธ.ค. 2560 

ทุนชําระแลว 

455,807,823 

รอยละ 

ซื้อ 

ระหวาง
ป 

ขาย 

ระหวาง
ป 

ณ วันท่ี 
10 ตุลาคม 

2561 

ซื้อ 

ระหวาง
ป 

ขาย 

ระหวางป 

1. นายสมโภชน
อินทรานุกูล

286,360 0.06 231,148 0.05 - - 16,689 - 5,041 

2. นางจิตรา
ถาวระ

230,929 0.05 175,717 0.04 - - 12,993 - - 

3. นายสุรพงษ
ไพสิฐพัฒนพงษ

279,301 0.06 224,089 0.05 - - 16,219 - - 

4. นายทศพร
ซิมตระการ

168,173 0.04 141,061 0.03 - 28,100 10,684 - - 

5. นายศุภสิทธ์ิ 
สุขะนินทร

89,559,745 19.65 89,504,533 19.64 - - 5,968,248 - - 

6. นายปลัญชัย
ประดับพงศ

112,995 0.02 57,783 0.01 - - 5,131 - - 

7. นางอินทิรา
สุขะนินทร

47,358,165 10.39 47,302,953 10.38 - - 3,154,809 - - 

8. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร

25,056,576 5.50 25,001,364 5.49 - - 1,668,037 - 117,135 

9. นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร

25,576,450 5.61 25,521,238 5.60 - - 1,702,695 - 1,428,343 

10. นายกษิดิศ
ทวีสิน

35,359 0.01 17,525 0.00 - - 1,579 - - 

11. นางพัชรี
บุนนาค

40,811 0.01 23,601 0.01 - - 1,968 - - 

12. นางสาวมนัสวี
ปกรณชัยกุล

29,629 0.01 15,056 0.00 - - 1,341 - - 

13. นายปญญา
ซุนทรัพย

30,300 0.01 14,744 0.00 - - 1,336 - - 

หมายเหตุ - จํานวนหุนขางตนไดรวมจํานวนหุนท่ีกรรมการและผูบริหารไดรับจากโครงการ EJIP 
- การคํานวณสัดสวนของการถือหุน คํานวณจากจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว
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10.7 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 
และบริษัทไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้ 

1. คาตอบแทนการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) จํานวน 1,580,000 บาท 
2. คาตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee) จํานวน 300,000 บาท (คารายงานขอเท็จจริงท่ีพบจากการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่องสําหรับการรายงานผลการดําเนินงานของสินทรัพยท่ีเชาจากกองทุน

อสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย) 

10.8 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช 

คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดประกาศใชหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 12 
ธันวาคม 2561 มีมติเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 13 
ธันวาคม 2561 เปนตนไป  

10.9 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากนโยบายการกํากับดูแลกิจการแลว บริษัทไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) 
พ.ศ. 2556 ซ่ึงกําหนดใหมีความสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2556 และ
ยังคงสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) พ.ศ. 2561 คูมือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ใชกับ
บุคลากรของบริษัททุกกลุม ปจจุบันบริษัทไดเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคูมือจรรยาบรรณธุรกิจไวบน
เว็บไซตของบริษัท 
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11. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการสรางคุณภาพ 3 ดานใหเกิดความสมดุล ไดแก ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจสูการเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจคลังสินคา 

คลังเอกสาร และธุรกิจดาน Logistics ท่ีมีบริการหลากหลายครบวงจร ดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสังคม 

โดยแสดงถึงกรอบการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีแบบแผน ตามนโยบายท่ีวา“ธุรกิจกาวหนา ได

มาตรฐานสากล ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มตนจากภายในองคกร

และขยายออกสูภายนอกองคกร บริษัทเชื่อวาความพึงพอใจของลูกคามาจากพนักงานท่ีมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ 

พรอมใหบริการ รวมถึงนวัตกรรมใหมในกระบวนการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยาง

หลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ 

ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ซ่ึงจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนไดในระยะยาว 

กลยุทธหลักในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

1. พัฒนาธุรกิจควบคูกับการพัฒนาพนักงาน สรางคนของบริษัทตามคานิยมขององคกร

Smart มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย 

Service mind มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี มุงสูความเปนเลิศตามนโยบายบริษัท 

คือ บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีนํ้าใจ และมุงมั่นพัฒนา

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 

Together องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูมีสวนไดเสียเพ่ือให

เกิดเปนการสรางคุณคารวมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสุด 

2. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทํางาน, ผลิตภัณฑและบริการควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมในทุกข้ันตอนการทํางาน (In-Process)

3. เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีสวนรวมของพนักงาน เพ่ือใหอยูรวมกันอยางมี

ความสุข พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันอยางยั่งยืน

4. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ท้ังภายในและ

ภายนอกองคกรท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม

5. สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและการทําดีตอสังคม สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ี

เปนไปเพ่ือสาธารณะประโยชน 

ท้ังนี้ บริษัทไดจัดทํารายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจําป 2561 ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือสื่อสารขอมูลใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของบริษัทใหไดรับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ดาน
ความยั่งยืน การดําเนินงานดานความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการดานตางๆ เพ่ือนําไปสูความยั่งยืนของบริษัท
ในอนาคต ซ่ึงบริษัทไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท 
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สําหรับในรายงานประจําปฉบับนี้บริษัทไดรายงานความรับผิดชอบตอสังคมตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใน 8 หัวขอ ไดแก การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  การรวมพัฒนา
ชุมชนหรือสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และ การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 

1.  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริต โดยยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ีเปนธรรม 
ภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไมมีการกระทําในทางทุจริตอันเปนผลรายตอกัน และไมแสวงหา
ความลับทางการคาของคูแขงหรือขอมูลจําเพาะของคูแขงโดยวิธีการอันมิชอบดวยกฎหมายหรือละเมิดขอตกลงท่ีจะไม
เปดเผยขอมูลของคูแขง ไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอ่ืน โดยในปท่ีผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
คูแขงทางการคา 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ทุกรายอยางเทาเทียม เสมอภาคและเปนธรรม 
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย  

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายวาดวยการตอตานการทุจริต โดยกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. หามมิใหพนักงานใหหรือเสนอท่ีจะใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลภายนอก อาทิ เจาหนาท่ีของรัฐ 
นายหนา ตัวแทน คูคา ฯลฯ ท่ีมีเจตนาชักนําใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใด อันเปนการผิดตอ
กฎหมาย 

2. หามมิใหรับสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนท่ีสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีในทางมิชอบ 

3. ดําเนินธุรกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท้ังภายใน 
ประเทศและตางประเทศ ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทย 
และกฎหมายของตางประเทศท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย 

ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ
นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และไดประกาศใชนโยบายเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2559 ซ่ึงไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตของบริษัท และในป 2560 บริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ท้ังนี้ ในป 2561 บริษัทอยูในระหวางกระบวนการยื่นขอการรับรอง 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปนนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพใน
ศักดิ์ศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลท่ีไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี และไม
กระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

นอกจากนี้บริษัทใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานใช
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
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4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

บริษัทตระหนักดีวา “พนักงาน” เปนทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะนําพาไปสูความสําเร็จในการประกอบกิจการของ
บริษัทและบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุงม่ันท่ีจะใหพนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในองคกร รวมถึงคาตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน โดยไดกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือ
จรรยาบรรณธุรกิจดังนี้ 

1. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรง หรือทางออม ไมวาจะ
เปนเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดานการเมือง
ท่ีไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืนใด

2. จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานพึงจะไดรับ เชน วันหยุดพักผอน การจายคาลวงเวลา
คารักษาพยาบาล เปนตน

3. จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขท่ีเหมาะสมและเปนธรรม

4. กรณีมีการทําผิดระเบียบหรือวินัยและตองดําเนินการเพ่ือใหมีการพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษอยางเปนธรรม
แลวแตกรณี

5. สนับสนุนดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยท่ีดี และสภาพแวดลอม
การทํางานท่ีปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายตางๆ และดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุและโรคจาก
การทํางานตางๆ

6. เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม สามารถแจงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามขอสงสัยผาน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

บริษัทใหความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการดานธุรกิจของบริษัท จึงมุงม่ันท่ีจะพัฒนา
ระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน
ตลอดเวลาโดยบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอลูกคาไวอยางชัดเจนในคูมือ
จรรยาบรรณธุรกิจ 

ท่ีผานมาลูกคาเกาของบริษัทสวนใหญยังคงใชบริการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากบริษัทสงมอบสินคาและ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซ่ือสัตย มีความยืดหยุนในการใหบริการ ภายใตเง่ือนไขและ
ราคาท่ีเปนธรรม และปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับลูกคาอยางถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอัน
เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคาของบริษัท 
นอกจากสิทธิของลูกคาตามสัญญาท่ีไดทําขอตกลงกันแลว บริษัทยังคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาดวย โดยไดจัดใหมี
การประเมินความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกป ปรับปรุงบริการ และพัฒนาบริการตางๆ เพ่ือใหเชื่อมโยงสอดคลอง
กับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ท่ีบริษัทไดรับ รวมท้ังไดจัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียน
เก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและบริการ  
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6. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะทําใหบริษัทเปนองคกรท่ีมี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) 
ดวยการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรท่ีมีการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใน
องคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข  

ในป 2561 ท่ีผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน ไดแก การมอบทุนการศึกษาใหกับ
โรงเรียนตางๆ ในเขตอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีบริษัทตั้งอยู รวมถึงโครงการบริจาค
โลหิตท่ีบริษัทไดจัดใหมีเปนประจําทุกป 

นอกจากนี้ บริษัทสงเสริมการศึกษาโดยการใหความรูแกสถาบันการศึกษาตางๆ รวมถึงหนวยงานของภาครัฐและ
เอกชนท่ีสนใจระบบคลังสินคาอัตโนมัติ AS/RS โดยไดใหเขาเยี่ยมชมดูงานกิจการดานคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท  

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและยึดม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมตางๆ อันเปนธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีรวมสรางสรรคสังคม 
ชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ  

จากนโยบายดังกลาว บริษัทจึงไดดูแลการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ําของธุรกิจทาเทียบเรือและคลังสินคา ท่ีตั้งอยูริม
แมน้ําเจาพระยา และในธุรกิจคลังเอกสารบริษัทไดสั่งทํากลองกระดาษท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดแก จัดหาผลิตภัณฑ
กลองกระดาษท่ีใชเยื่อกระดาษนอยลงแตความแข็งแรงทนทานยังคงเดิม หรือ กลองท่ีใชเยื่อกระดาษมาจากปาปลูก เพ่ือ
เปนการชวยลดการตัดไมทําลายปาไม และรักษาสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดกิจกรรมลูกปาเพ่ือใหพนักงานไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาไม เพ่ือลดภาวะวิกฤติการณดานทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ํา ภาวะโลกรอน และภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนองคกรใหบริษัท “เปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร มุงม่ันพัฒนา
ธุรกิจดาน Logistics ไปสูระดับมาตรฐานสากล สงเสริมการเพ่ิมมูลคาของธุรกิจแกบริษัทในกลุม และลงทุนในกิจการท่ีมี
โอกาสเจริญกาวหนา เพ่ิมอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน พรอมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” และเพ่ือนําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกรในระยะยาว ดวยการพัฒนาและ
ตอยอดความรูใหมๆ เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทํางานใหเจริญกาวหนา ใช
ทรัพยากรอยางคุมคา มีตนทุนท่ีเหมาะสม และสรางความสามารถในการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

บริษัทยังคงศึกษาระบบ Automation ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีทันสมัยเพ่ือนํามาประยุกตใช และขยาย
งานเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ความรวดเร็ว และแมนยํา และชวยใหพนักงาน
ทํางานไดสะดวกลดปญหาการเจ็บปวยของพนักงานจากการเคลื่อนยายกลองเอกสาร 
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12 การควบคุมภายในและการบริหารการจัดการความเสี่ยง 
12.1 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทําหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ

ระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหบริษัทมีรายงานการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ และแจงใหฝายจัดการ

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

บริษัทจึงจัดใหมีผูตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงและดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล ซ่ึงกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และ

มีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในจะทําการตรวจสอบ

และติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปนระยะอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงมาตรการการควบคุมตางๆ 

ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ และความเสี่ยงท่ีแปรเปลี่ยนไป ดังนั้นเพ่ือใหระบบการควบคุมบรรลุเปาหมายจึง

กําหนดแนวปฏิบัติไวดังนี้ 

1. ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และควรสรางใหมีการควบคุมภายในข้ึนในงาน

ทุกระดับชั้นของบริษัท

2. กําหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในใหครอบคลุมทุกดาน ตามมาตรฐานและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ และใหเหมาะสมกับสภาวการณของงานและสภาพแวดลอมตางๆ ของงาน ระดับความเสี่ยง และ

การบริหารความเสี่ยงของงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงดานการทุจริตและ

การใชอํานาจอยางไมถูกตอง ปองกันการกระทําท่ีผิดกฎหมาย

3. กําหนดให “คณะทํางานบริหารความเส่ียง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องประเมินและการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนําผลไปปรับปรุงมาตรการ

ควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริหาร

ระดับสูงและผูบริหารระดับกลางตองใหความรวมมือ

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ตองสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ

ระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ

5. การรายงานทางการเงิน ผูบริหารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานท่ีมีความถูกตอง

ครบถวน เชื่อถือได ทันเวลา ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
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6. มีระบบรับขอรองเรียน และระบบตรวจสอบขอเท็จจริงสําหรับพนักงานและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เพ่ือ

เปนชองทางถามขอสงสัย หรือรายงานเรื่องท่ีเห็นวาไมถูกตอง ตลอดจนกลไกคุมครองผูท่ีเก่ียวของกับการ

รองเรียน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความเปนธรรมใหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสียกลุมอ่ืนๆ ทุกคนตาม

แนวทาง Whistleblowing Policy 

7. พนักงานทุกระดับจะตองใหความสําคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการท่ีบริษัท

กําหนดข้ึนอยางเครงครัดและตอเนื่อง 

8. พนักงานทุกคนมีหนาท่ีสนับสนุนการทํางาน และใหขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริงตอหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีภายนอก 

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับควบคุมภายใน : 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทซ่ึงครอบคลุมองคประกอบท้ัง 5 ดาน ไดแก 

1. การควบคุมภายในองคกร 

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

5. ระบบติดตาม 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในของบริษัทในการกํากับดูแลและปฏิบัติงานมี

ความเพียงพอและเหมาะสม และไดนําเสนอในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562  

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววิมลพร บุณยัธเฐียร (บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด) ซ่ึงเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2561 ไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทวาถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 หัวหนางานตรวจสอบภายใน : 
คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของ

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

วัลดี สีบุญเรือง เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด และนางสาววัลดี  

สีบุญเรือง แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเนื่องจากมีความเปนอิสระ และ 

มีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน 

ท้ังนี้การพิจารณาและการอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการองคกรท่ีดี เพ่ือใหองคกรมีการ

พัฒนาการและกาวหนาอยางม่ันคง ขยายธุรกิจอยางมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง หยุดยั้งและลดความเสียหาย

จากสภาวะแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน อันจะสงผลกระทบตอบุคลากร ทรัพยสิน การดําเนินธุรกิจ 

รวมท้ังภาพลักษณขององคกร 

บริษัทจึงเห็นควรนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการดําเนินงานและข้ันตอนการบริหาร

ความเสี่ยงสอดคลอง กับหลักเกณฑของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission (COSO) ซ่ึงเปนมาตรฐานสากล เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนําไป

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1. ใหมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร โดยใหมีความสอดคลองและรวมอยูในแผนกลยุทธ

และกระบวนการดําเนินงานขององคกร ท้ังนี้รวมถึงกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนข้ันตอนหนึ่งในการ

จัดทําแผนธุรกิจ การกําหนดงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และการบริหารโครงการ สามารถบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด

2. การบริหารความเสี่ยงตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงท้ังท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน รวมท้ัง

ความเสี่ยงท่ีเปนความเสียหาย ความไมแนนอน และการเสียโอกาส

3. ใหมีกระบวนการบงชี้ วิเคราะห จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และปฏิบัติ

ท่ัวท้ังองคกร เพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร

4. สงเสริมและพัฒนาใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน ตามหลักของการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี

5. ใหมีกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือกระตุนใหทุกคนตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมีการดูแลบริหารความเสี่ยงขององคกรโดยจะมีการ

รายงานตอคณะกรรมการบริหาร  

คณะทํางานบริหารความเส่ียง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย รอง

ผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการฝาย เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยง

กันระหวางความเสี่ยงของแตละฝาย เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร

และใหสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคของบริษัท พรอมติดตามรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุก

ไตรมาส และใหจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ีมีองคประกอบครบถวน สามารถเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร 

พนักงานทุกระดับไดรับทราบและนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได 
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การบริหารจัดการความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการดําเนินการ 

รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

2. ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจการขององคกร  เชน ดาน

การเงิน  ดานการดําเนินงาน ดานการจัดการ ดานการตลาด รวมถึงความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอชื่อเสียง

ของกิจการ เปนตน 

3. ระบุถึงระดับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากความเสี่ยงแตละประเภท (ระดับความเสี่ยง = ระดับของ

ความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสี่ยง 

ขางตน 

4. กําหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการตอความเสี่ยงท่ีระบุไว 

5. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

6. ติดตามทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง 
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13 รายการระหวางกัน 
ในระหวางปท่ีผานมา บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกัน 

มีรายการระหวางกัน ซ่ึงเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจของบริษัท ลักษณะของรายการสวนใหญเปนรายการซ้ือขาย
สินคา คาบริการ เงินกูยืมและเงินใหกูยืมระหวางกัน โดยเงินกูยืมจะคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีเกิดรายการนั้น 

1. รายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการทางบัญชีท่ีเก่ียวของกันตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 5

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน

การทํารายการระหวางกันของบริษัท กับ บริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกัน เปนกรณีท่ีมีความจําเปน
เนื่องมาจากในการดําเนินธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือขายทางธุรกิจจะชวยใหเกิดความคลองตัวใน
การดําเนินธุรกิจมากกวาการท่ีตองพ่ึงพิงบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะคํานึงถึงผลตอบแทนและประโยชนตอบริษัทเปน
สําคัญ 

3. ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

ในการทํารายการระหวางกันท่ีมิใชการซ้ือขายหรือใหบริการตามปกติท่ัวไปจะตองไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารกอน และหากขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนไมอยูในอํานาจท่ีคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได
คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดย
คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายท่ีวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ 
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจําหนายสินทรัพย นอกจากนี้
ในการอนุ มัติการทํารายการระหวางกัน ผูบริหาร กรรมการบริ ษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
คณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ท่ีมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันในเรื่องนั้นๆ จะไมรวมออกเสียงในการอนุมัติรายการ
ดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงหากขนาด
ของรายการระหวางกันเกินเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไดนั้นจะตองนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น และอาจจะตองใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูให
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันเพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามกรณี ท้ังนี้
รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

4. นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

รายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัทยอย เปนรายการตามปกติของธุรกิจท่ัวไป ดังนั้นในอนาคต

รายการซ้ือขาย หรือใหบริการตางๆ ระหวางกันจะยังคงมีอยู โดยบริษัทจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท

เปนสําคัญและราคาท่ีคิดจะตองเปนไปตามราคาตลาด สวนเงินกูยืมหรือเงินใหกูยืมระหวางกันนั้น บริษัทจะกระทําเทาท่ี

มีเหตุจําเปนและเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญเชนกัน 
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14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญอยางยิ่งตอหนาท่ี และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวม

ของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม

และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ มีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังมี

การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ี

เปนอิสระเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระเปนผูกํากับดูแล

คุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตางๆ 

เพ่ือใหมีความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ซ่ึงไดรายงานความเห็นเก่ียวกับเรื่อง

นี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถใหความ

ม่ันใจอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 
  

……………………………….......... 

(นายสมโภชน อินทรานุกูล) 

ประธานกรรมการบริษัท 

……………………………….......... 

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

และกรรมการผูจัดการ 
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15. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  
มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด ดังน้ี  

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการตรวจสอบ 

ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปผลไดดังน้ี 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

- สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2561 ของบริษัทรวมกับผูสอบบัญชีและฝายจัดการของ
บริษัท รวมท้ังประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการดวย โดยไดสอบถามและรับฟงคําช้ีแจงตลอดจนให
คําแนะนําและ/หรือขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับรายงานทางการเงินของบริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัท ประจําป 2561 มีความถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเปนท่ีเชื่อถือได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณา ความ
เปนอิสระของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

- ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และติดตามใหฝายบริหารเรงปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

- สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท สําหรับป 2561 ตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกอบกับผลการประเมิน
ตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบริษัทตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานภายนอก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผูตรวจสอบภายในประจําป 2561 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมแลว และสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ  
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3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําส่ัง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาว 

- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทและติดตามความคืบหนาในเรื่องดังกลาว 

- รับทราบจากผูสอบบัญชีวาไมมีประเด็นและขอสังเกตท่ีตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทไดมีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเหมาะสม และได
รับทราบการรายงานเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส 

4. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

- สอบทานการดําเนินการดานบริหารความเส่ียงของบริษัทและรับทราบความคืบหนาในการดําเนินการดานการ
บริหารความความเส่ียงของคณะทํางานบริหารความเส่ียง 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการดําเนินการดานบริหารความเส่ียงของคณะทํางานบริหารความเส่ียง 
และจะติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินการตอไป 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562 ใหแตงต้ัง นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 หรือ นางสาวจันทิรา 
จันทราชัยโชติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 หรือ นายชูพงษ สุรชุติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
4325 หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6770 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2562 รวมท้ังเสนอแนะจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2562 เปนจํานวน 
1,610,000 บาท (ไมรวมคาบริการอื่น) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงต้ังบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของบริษัท
ต้ังแตวันท่ี  1 มกราคม 2562  ถึง  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ไดมอบหมายให นางสาววัลดี  
สีบุญเรือง เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไดพิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท 
สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด และ นางสาววัลดี สีบุญเรือง แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว
เน่ืองจากมีความเปนอิสระ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปน
ระยะเวลานาน 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีเสนอแตงต้ัง เปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีอยูใน
ระดับแนวหนา และมีมาตรฐานการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑการตรวจสอบบัญชีท่ียอมรับท่ัวไป และสามารถให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความเหมาะสมของคาตอบแทนใน
การสอบบัญชี จึงเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีตอท่ีประชุมผูถือหุน
ตอไป 
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6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฏหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/
คําส่ัง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามคําส่ังตามกฎหมายดังกลาว

- รับทราบรายการของบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกันและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวสําหรับการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ของบริษัทวาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติ 

- รับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทวาดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการรายงาน
การมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของแลว 

7. อื่นๆ

- ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2561 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท

- สอบทานขอมูลท่ีเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในรายงานประจําป 2561 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ของบริษทั (แบบ 56-1)

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2561 ตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอคณะกรรมการ
บริษัทตามท่ีกําหนดดวยความเปนอิสระ การแสดงความเห็นไดยึดหลักความโปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบไดโดย
คํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

(นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 
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16. คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
1. ภาพรวม   

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 3,655 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 338 ลานบาท หรือ รอยละ 10 เม่ือเทียบ

กับปกอน ประกอบดวยรายไดหลักๆ ไดแก รายไดของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือเพ่ิมข้ึน 66 ลานบาท หรือ รอยละ 

20 ปจจัยสําคัญคือ ปริมาณเอกสารท่ีรับฝากมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน มีการปรับราคาคาบริการสําหรับลูกคาบางสวน และ 

เพ่ิมการใหบริการขนถายสินคาบริเวณทาเทียบเรือ, รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพ่ิมข้ึน 249 ลานบาท หรือ

รอยละ 9 ปจจัยสําคัญคือ การรับรูรายไดของรานอาหาร เลอ กรองด เวฟู (Le Grand Véfour) ในกรุงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส และรานเกรฮาวด คาเฟ สาขากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตลอดจนการเปดรานอาหาร กิน-เฮ (Kin Hey by 

Greyhound) และ Greyhound Coffee รายไดจากธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป เพ่ิมข้ึน 10 ลานบาท หรือ รอยละ 7 ปจจัย

สําคัญคือ การปรับรูปแบบของสินคา รวมถึงเพ่ิมชองทางการจําหนาย และรายไดอ่ืน เพ่ิมข้ึน 13 ลานบาท หรือ รอยละ 

8 สวนใหญจะเพ่ิมจากรายไดจากการขายบัตรสมาชิก, รายไดจากการขายสินคา Premium รายไดจากการขายแฟรนไชส 

และ รายไดเงินปนผล บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

จํานวน 382 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 60 ลานบาท หรือ รอยละ 19 เม่ือเทียบกับป 2560 ซ่ึงมีกําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 322 ลานบาท และมีผลกําไรสุทธิ 40 ลานบาท ซ่ึงเปนผลกําไรสุทธิ

จากธุรกิจคลังสินคา จํานวน 52 ลานบาท และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มีผลกําไรสุทธิ จํานวน 2 ลานบาท ขณะท่ีธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม มีผลขาดทุนสุทธิ 14 ลานบาท  
 

2. ผลการดําเนินงาน 

พิจารณาผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 2560 จากขอมูลงบการเงินสรุปได

ดังนี้ 

2.1 สวนของรายได 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 3,655 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 

จากงวดเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีรายไดจากการขายและใหบริการรวม 3,317 ลานบาท โดยแยกพิจารณาตามกลุมธุรกิจ

ไดดังนี้ 
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รายไดจากการใหบริการ (ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ) มีรายไดจากการใหบริการ 394 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

66 ลานบาท หรือ รอยละ 20 จากงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดการใหบริการ 328 ลานบาท เนื่องมาจากปริมาณ

สินคาและเอกสารท่ีรับฝากมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการปรับราคาคาบริการสําหรับลูกคาบางสวน 

รายไดจากการขาย (ธุรกิจอาหาร,เครื่องดื่ม และ เสื้อผาสําเร็จรูป) มีรายไดจากการขาย 3,082 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 259 ลานบาท หรือ รอยละ 9 จากงวดเดียวกันของปกอนท่ีมีรายไดจากการขาย 2,823 ลานบาท ท้ังนี้ ป 2561 

และ 2560 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายไดจากการขาย 2,935 ลานบาท และ 2,686 ลานบาท ตามลําดับ และ ธุรกิจ

เสื้อผาสําเร็จรูปมีรายไดจาการขาย 147 ลานบาท และ 137 ลานบาท ตามลําดับ ยอดขายท่ีเติบโตข้ึนนี้ เนื่องมาจากการ

ขยายสาขาอยางตอเนื่องท้ังในประเทศและตางประเทศ  แมนจะมีการแขงขันท่ีสูงข้ึนจากผูคารายใหมๆ จํานวนมาก 

รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางรวดเร็ว  

2.2 คาใชจาย 

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 1,541 ลานบาท เทียบกับป 2560 

ซ่ึงมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 1,401 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 140 ลานบาท ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ

เพ่ิมข้ึนเนื่องมาจากรายไดจากการขายสินคาและบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้สัดสวนตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวมตอ

รายไดรวมในป 2561 และป 2560 ใกลเคียงของเดิม เทากับ 42.16% และ 42.24% ตามลําดับ 

คาใชจายในการขายและบริหารป 2561 ของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 2,009 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 136 

ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2560 ซ่ึงมีจํานวน 1,873 ลานบาท ท้ังนี้สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมใน

ป 2561 และป 2560 ลดลงเล็กนอย เทากับ 54.97% และ 56.48% ตามลําดับ  

394

2,935 

147328

2,686 

137

2561

2560
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2.3 กําไร(ขาดทุน) สําหรับป 

ในป 2561 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 40 ลานบาท กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 77 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึน รอยละ 

208.11 เม่ือเทียบกับป 2560 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 37 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากป 2561 บริษัทมีรายไดรวม

เพ่ิมข้ึน 338 ลานบาท ในขณะท่ีตนทุนและคาใชจายรวมเพ่ิมข้ึน 261 ลานบาท 

สรุปผลการดําเนินงานแยกตามธุรกิจไดดังนี้ 

- ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ มีรายไดจากการใหบริการรวม 394 ลานบาท เทียบกับป 2560 ซ่ึงมีรายได

จากการใหบริการรวม 328 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 66 ลานบาท หรือ รอยละ 20 และมีกําไรตามสวนงานกอน

คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได จํานวน 49 ลานบาท เพ่ิมข้ึน จํานวน 24 ลานบาท หรือ รอยละ 96 

เม่ือเทียบกับป 2560 ซ่ึงมีจํานวน 25 ลานบาท 

- ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายไดจากการขายรวม 2,935 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 249 ลานบาท หรือ รอยละ 9 

เม่ือเทียบกับป 2560 ซ่ึงมียอดขายรวม 2,686 ลานบาท และมีขาดทุนตามสวนงานกอนคาใชจายทางการเงิน

และภาษีเงินได จํานวน 84 ลานบาท ขาดทุนลดลง 22 ลานบาท หรือ รอยละ 21 เม่ือเทียบกับป 2560 ท่ีมี

ขาดทุนจํานวน 106 ลานบาท  

- ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป มีรายไดจากการขายรวม 147 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 10 ลานบาท หรือ รอยละ 7 เม่ือ

เทียบกับป 2560 ซ่ึงมียอดขายรวม จํานวน 137 ลานบาท และ มีผลขาดทุนตามสวนงานกอนคาใชจาย

ทางการเงินและภาษีเงินได จํานวน 40 ลานบาท ขาดทุนลดลง 2 ลานบาท หรือ รอยละ 5 เม่ือเทียบกับป 

2560 ท่ีมีขาดทุน จํานวน 42 ลานบาท 

 

3. ฐานะการเงิน 

พิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงของขอมูลในงบการเงินรวมจากดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

3.1 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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1) สินทรัพยรวม จํานวน 5,707 ลานบาท ลดลง 510 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8 เม่ือเทียบกับสินทรัพย

รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีมีจํานวน 6,217 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมข้ึนและลดลงท่ีมีสาระสําคัญ

ดังนี้ 

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน 17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8

- เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 485 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98 จากการขายเงินลงทุนชั่วคราวท่ีใช 

พักเงินท่ีไดจากการออกหุนกูชวงปลายป 2560 เพ่ือจายคืนหุนกูท่ีครบกําหนดในเดือน ม.ค. 2561

- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ เพ่ิมข้ึน 37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 จากการซ้ืออุปกรณและสวน

ปรับปรุงอาคาร

- สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน ลดลง 68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 เนื่องจากการปรับปรุงใหมของ

งบการเงินป 2560 ในเรื่องตนทุนการซ้ือธุรกิจท่ียังไมไดปนสวน 310 ลานบาท จากการท่ีบริษัทได

เขา ซ้ือหุนของ บริ ษัท Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) ซ่ึง

ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใตเครื่องหมายการคา Le Grand Vefour ทําใหเกิดผลตาง

ของตนทุนการซ้ือเงินลงทุนกับมูลคาสุทธิของบริษัทยอย, ในป 2561 เม่ือมีขอมูลในเรื่องดังกลาว

(PPA) จึงมีการปรับปรุงงบป 2560 โดยการปนสวนตนทุนการซ้ือธุรกิจท่ียังไมไดปนสวน จํานวน

310 ลานบาทนี้ ไปเปน คาความนิยม 244 ลานบาท และเปนสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 66

ลานบาท

5,707 

2,416 
3,291 

6,217 

2,948 3,269 

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หนวย : ลานบาท)

2561

2560
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2) หนี้สินรวม จํานวน 2,416 ลานบาท ลดลง 532 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 เม่ือเทียบกับหนี้สินรวม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีมีจํานวน 2,948 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของการเพ่ิมข้ึนและลดลงท่ีมีสาระสําคัญดังนี้ 

- เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 337 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74 จากการออกหุนกู 

เพ่ือปรับโครงสรางเงินกูใหเปนระยะยาวมากข้ึน 

- เจาหนี้การคา และ เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย ลดลง 87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

15 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ลดลง 38 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 44 เนื่องจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมบางสวนแกสถาบันการเงิน ภายหลังท่ีไดรับเงิน

จากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (IPO) 

- สวนของหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป ลดลง 500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 จาก

การคืนหุนกูท่ีครบกําหนดในป 2561 

- เงินกูยืมระยะยาว ลดลง 96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41 เนื่องจากบริษัทไดชําระคืนเงินกูยืม

บางสวนแกสถาบันการเงิน ภายหลังท่ีไดรับเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชน

ท่ัวไปครั้งแรก (IPO) 

- หุนกูระยะยาวเพ่ิมข้ึน 500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84 จากการออกหุนกูป 2561 เพ่ือชําระคืน

เงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

3) สวนของผูถือหุน จํานวน 3,290 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 จากกําไรเบ็ดเสร็จ

รวมสําหรับป 2561 เพ่ิมข้ึน 41 ลานบาท และสวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย ลดลง 20  

ลานบาท   

3.2 คุณภาพของสินทรัพย 

1) สินทรัพย 

ป 2561 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรอยละ 0.71 เพ่ิมข้ึนจากป 2560 ท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ (0.59) เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทดีข้ึนอยางมาก เปลี่ยนจากขาดทุนสุทธิในป 

2560 จํานวน 37 ลานบาท เปน กําไรสุทธิในป 2561 จํานวน 40 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

208  
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2) ลูกหนี้การคา 

หากพิจารณาจากงบการเงินรวมจะเห็นวา อัตราสวนการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาลดลงเล็กนอย 

ป 2560 จํานวน 29.75 เทา เปน 27.52 เทา ในป 2561 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากเดิม โดยระยะเวลาเก็บ

หนี้เฉลี่ยในป 2561 และ 2560 เทากับ 13.26 วัน และ 12.27 วัน ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากลูกคาบางรายขอขยาย

ระยะเวลาเครดิตและมีการใหเครดิตกับลูกคาบางรายในตางประเทศ (บริษัท Societe Langonnaise des Vins et 

Hotelleries SAS “SLVH” ดําเนินธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศฝรั่งเศส)  

3.3 สภาพคลอง 

1) กระแสเงินสด 

ในป 2561 บริษัทมีเงินสดเพ่ิมข้ึน 17 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมดําเนินงาน 52 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

จากกิจกรรมลงทุน 1,291 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากเงินสดตนงวดและอัตราแลกเปลี่ยน 120 ลานบาท ขณะท่ีลดลงจาก

กิจกรรมจัดหาเงิน 1,446 ลานบาท เงินท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงเกิดจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย, จากเงินลงทุน

ในบริษัทยอย, จากการออกหุนกูระยะยาว, จากการขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและประชาชน

ท่ัวไปเม่ือเดือน มีนาคม และ เมษายน. 2560 ในขณะท่ีมีการจายชําระเงินกูยืมท้ังระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน การคืนหุนกูระยะยาวท่ีครบกําหนด  

2) อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลองในป 2561 เปนจํานวน 0.86 เทา เพ่ิมข้ึนจากป 2560 ซ่ึงมีจํานวน 0.66 เทา 

เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียน ไดแก เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคา และ สวนของหุนกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป ลดลงอยางมาก สําหรับเงินท่ีนํามาชําระหนี้ไดจากการนําหุนเขาตลาดหลักทรัพย IPO และ การออกหุนกู 

ระยะยาว  

3) แหลงท่ีมาของเงินทุน 

- ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  

เม่ือพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2561 มีอัตราสวน 0.73 ต่ํากวาป 2560 

ซ่ึงมีอัตราสวน 0.90 เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงทุนมาชําระหนี้ไดมากข้ึน สวนโครงสรางเงินทุนของ

บริษัทยังคงอยูในขอกําหนดตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูยืม (Covenant) 

- หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินในป 2561 จํานวน 2,416 ลานบาท ลดลง 532 ลานบาท จากป 2560 

ซ่ึงมีจํานวน 2,948 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 จากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 337 ลานบาท เจาหนี้

การคา เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย สวนของหนี้สินท่ีถึงกําหนดในหนึ่งป ลดลง 125 ลานบาท และเงินกูยืม

ระยะยาว ลดลง 96 ลานบาท เม่ือดูอัตราการเติบโตของหนี้สินรวม ป 2561 จะมีอัตราสวน (18.04) ต่ํากวาป 2560 ท่ีมี

อัตราสวน (1.43) หมายถึงการเติบโตของหนี้สินรวมของบริษัทเติบโตเปนติดลบ คือมีการคืนหนี้สินมากการการกอเพ่ิม

หนี้สิน   
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17. รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) และงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

เฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความ

เปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ี

เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นแบบเปลี่ยนแปลงไป ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 เม่ือวันท่ี 

21 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเขาซ้ือหุนใน 

Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) และตอมาในป 2561 บริษัทยอยดังกลาวไดวัดมูลคา

ยุติธรรมใหมสําหรับสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาและปนสวนมูลคายุติธรรมของรายการ ณ วันซ้ือกิจการตาม

รายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณของผูประเมินราคาอิสระ ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561 และขอมูลท่ีจําเปนอ่ืนๆ ท่ีไดรับนับ

จากวันท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การรวมธุรกิจ” 

ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ ไดมีการปรับปรุงใหมแลว เพ่ือให

สะทอนผลของขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไดรับท่ีเก่ียวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอมท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือกิจการ 
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เรื่องอ่ืน 

งบการเงินรวมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท 

ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (กอนการปรับปรุงใหมและการจัดประเภท

รายการใหมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และขอ 38) ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน 

ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข โดยมีวรรคเนนเรื่องการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย ตามรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 

2561 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ ขาพเจาไมได

แสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใชเพ่ือตอบสนอง 

การรวมธุรกิจ 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยแหง

หน่ึงของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอย

ของบริษัทไดเขาซื้อบริษัทยอยอีกแหงหน่ึง โดยมีมูลคาเงิน

ลงทุนจํานวน 301 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอย

ดังกลาวไดบันทึกรายการบัญชีเก่ียวกับการซื้อธุรกิจในเบ้ืองตน

โดยใชประมาณการมูลคาท่ีดีท่ีสุดสําหรับสินทรัพยท่ีระบุไดท่ี

ไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาจากการวัดมูลคาตามวิธีซื้อ ตอมาในป 

2561 บริษัทยอยดังกลาวไดวัดมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพย

ท่ีระบุไดท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาและปนสวนมูลคายุติธรรม

ของรายการ ณ วันซื้อกิจการตามรายงานการประเมินท่ีเสร็จ

สมบูรณลงวันท่ี 10 กันยายน 2561 ของผูประเมินราคาอิสระ 

และขอมูลท่ีจําเปนอ่ืนๆ ท่ีไดรับนับจากวันท่ีซื้อกิจการ ตามท่ี

กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การรวมธุรกิจ” 

ขาพเจาใหความสําคัญกับรายการซื้อธุรกิจน้ี เน่ืองจาก

เปนรายการท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวมและฝาย

บริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจอยางมากในการประเมินมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดรับมาและหน้ีสินท่ีรับมารวมถึงคา

ความนิยม 

ท้ังน้ี รายละเอียดการซื้อธุรกิจดังกลาว ไดเปดเผยไวในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญรวมถึง 

- ตรวจสอบขอตกลงและเง่ือนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ และ

สอบถามฝายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงคใน

การเขาทํารายการซื้อดังกลาว

- สอบทานรายงานการประเมินมูลคายุติธรรมท่ีเสร็จสมบูรณ

ของสินทรัพยท่ีระบุไดท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาท่ีระบุใน

เอกสารการวัดมูลคาตามวิธีซื้อ ซึ่งจัดทําโดยผูประเมินอิสระ

โดยพิจารณาวิธีการและขอสมมติตางๆ ท่ีสําคัญท่ีผูประเมิน

ราคาอิสระใชในการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพย

และหน้ีสิน พิจารณาความรูความสามารถและความเท่ียง

ธรรมของผูประเมินราคาอิสระ

- ใชผลงานของผู เช่ียวชาญดานการประเมินมูลคาของ

สํานักงานขาพเจา ในการประเมินความเหมาะสมของ

คาตัวแปรทางการเงินท่ีเปนตัวกําหนดอัตราคิดลด การระบุ

สินทรัพยไมมีตัวตน วิธีการประเมินมูลคา และความถูกตอง

ในการคํานวณทางคณิตศาสตร

- พิจารณาเหตุผลสนับสนุนคาความนิยมท่ีกลุมบริษัทบันทึกไว

- พิจารณาการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใชเพ่ือตอบสนอง 

คาความนิยมและเครื่องหมายการคา 

กลุ มบริ ษัทมี ยอดคง เหลื อของค าความ นิยมและ

เครื่องหมายการคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 

2,140 ลานบาท และ 378 ลานบาท ตามลําดับ ขาพเจาให

ความสําคัญเรื่องการพิจารณาการดอยคาของคาความนิยม

และเครื่องหมายการคาดังกลาว เน่ืองจากการประเมินการ

ดอยคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคาถือเปน

ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญท่ีฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ

อยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดและการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ

จากกลุมสินทรัพยน้ัน รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตรา

การเติบโตของรายไดในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซึ่งการประเมิน

การดอยคาดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของคาความ

นิยมและเครื่องหมายการคา ท่ีแสดงอยู  ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ท้ังน้ี นโยบายการบัญชีสําหรับคาความนิยมและเครื่องหมาย

การคาและรายละเอียดคาความนิยมและเครื่องหมายการคาได

เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.7 ขอ 3.8 ขอ 16 

และ ขอ 17 ตามลาํดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญรวมถึง 

- ทดสอบขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณการกระแส

เงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยท่ีจัดทําโดย

ฝายบริหารของกลุมบริษัท โดยการเปรียบเทียบขอสมมติ

ดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของกลุมบริษัท 

รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผล

การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินการใชดุลยพินิจของ

ฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสด ท่ีคาดวาจะ

ไดรับในอนาคตดังกลาว  

- พิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของกลุมบริษัทเลือกใช

โดยการวิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

ของกลุมบริ ษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษา

ผูเช่ียวชาญภายในสํานักงานขาพเจาเพ่ือชวยประเมินขอมูล

ดังกลาวโดยการเทียบเคียงกับแหลงขอมูลภายนอกตาม

ฐานความรูและประสบการณในอดีตของผู เ ช่ียวชาญ 

ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน 

- พิจารณาการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล ท่ี

เก่ียวของ 

 

ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจําป ซ่ึงคาดวาจะถูก

จัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชี  

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความ

เชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอานและ

พิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือ

ปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 

ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลและผูบริหารของกลุมบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ โดยถูกตอง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือให

สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไม

วาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม

บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช

เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม

สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได  

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม

บริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความ

เชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอมูล

ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและ

ถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี

ผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ

เปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริต

อาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ

จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือ

สถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทใน

การดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

กลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของในงบ

การเงิน หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุป

ของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 

อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการ

ดําเนินงานตอเนื่อง 

 ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณใน

รูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการ

กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผู

เดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมี

นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมด

ตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของ

ขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
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 จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการ

ตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมให

เปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควร

สื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวา

จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

วิมลพร  บุณยัษเฐียร 

กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
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18. งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หนวย : บาท 
           
  

หมายเหต ุ  งบการเงินรวม  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ      
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560       

“ปรับปรงุใหม” 
   

 

สินทรัพย 
         

สินทรัพยหมุนเวียน 
         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6.1 
 

228,763,506  
 

211,548,724  
 

17,658,659  
 

10,206,933  

เงินลงทุนชั่วคราว 7 
 

11,762,592  
 

496,652,874  
 

-      
 

494,139,094  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 8 
 

165,998,300  
 

175,975,732  
 

69,159,667  
 

68,300,682  

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 5 
 

-      
 

-      
 

20,000,000  
 

-      

สินคาคงเหลือ 9 
 

181,292,917  
 

200,578,587  
 

-      
 

-      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
  

36,700,906  
 

26,547,448  
 

1,617,071  
 

1,553,803  

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 
  

624,518,221  
 

1,111,303,365  
 

108,435,397  
 

574,200,512  
           

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
         

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 10 
 

2,427,980  
 

2,675,804  
 

-      
 

-      

เงินลงทุนเผ่ือขาย 11 
 

75,030,000  
 

86,715,000  
 

75,030,000  
 

86,715,000  

เงินลงทุนในบริษัทรวม 12 
 

225,538,144  
 

224,784,079  
 

220,275,000  
 

220,275,000  

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 
 

-      
 

-      
 

1,500,885,388  
 

1,500,885,388  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14 
 

377,525,277  
 

366,351,298  
 

377,525,277  
 

366,351,298  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ 15 
 

1,119,359,660  
 

1,081,999,318  
 

519,831,063  
 

526,258,441  

คาความนิยม 16 
 

2,139,883,533  
 

2,139,883,533  
 

-      
 

-      

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 17 
 

933,211,398  
 

1,001,051,142  
 

14,216,286  
 

15,948,153  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 24 
 

81,903  
 

10,143,950  
 

-      
 

3,891,542  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 18 
 

209,209,061  
 

192,505,061  
 

66,347,454  
 

65,143,432  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 
  

5,082,266,956  
 

5,106,109,185  
 

2,774,110,468  
 

2,785,468,254  

รวมสินทรัพย 
  

5,706,785,177  
 

6,217,412,550  
 

2,882,545,865  
 

3,359,668,766  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หนวย : บาท 
           

  
หมายเหต ุ  งบการเงินรวม  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

      
“ปรับปรงุใหม” 

    

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
         

หน้ีสินหมุนเวียน 
         

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 19 
 

120,000,000  
 

457,500,000  
 

50,000,000  
 

100,000,000  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวยีนอื่น 20 
 

502,039,624  
 

550,861,660  
 

109,945,302  
 

114,846,527  

เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 4, 5 
 

-      
 

39,393,800  
 

-      
 

-      

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 
         

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 23 
 

11,023,784  
 

11,443,505  
 

248,128  
 

234,477  

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระ 
         

 ภายในหนึ่งป 21 
 

49,470,580  
 

87,164,222  
 

-      
 

-      

สวนของหุนกูระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชาํระ 
         

ภายในหนึ่งป 22 
 

-      
 

499,964,612  
 

-      
 

499,964,612  

ภาษีเงินไดคางจาย 
  

6,652,912  
 

10,034,467  
 

-      
 

-      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  

34,308,381  
 

36,561,417  
 

6,000,480  
 

5,396,989  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
  
723,495,281  

 
1,692,923,683  

 
166,193,910  

 
720,442,605  

 
          

หน้ีสินไมหมุนเวียน 
         

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 23 
 

10,900,930  
 

13,450,711  
 

810,052  
 

1,058,180  

เงินกูยืมระยะยาว 21 
 

141,752,141  
 

237,625,741  
 

-      
 

-      

หุนกูระยะยาว  22 
 

1,094,985,985  
 

596,559,750  
 

597,767,123  
 

596,559,750  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 24 
 

315,769,417  
 

340,340,534  
 

119,713,930  
 

124,786,366  

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับ 
         

ผลประโยชนพนกังาน 25 
 

36,815,385  
 

38,592,741  
 

8,978,666  
 

12,432,417  

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 26 
 

67,495,650  
 

-      
 

15,591,650  
 

-      

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
  

25,161,580  
 

28,690,182  
 

-      
 

5,000,000  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 
  
1,692,881,088  

 
1,255,259,659  

 
742,861,421  

 
739,836,713  

รวมหน้ีสิน 
   

2,416,376,369  
 

2,948,183,342  
 

909,055,331  
 

1,460,279,318  
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หนวย : บาท 
           
  

หมายเหต ุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

  2561  2560  2561  2560 
  

    “ปรับปรงุใหม”     

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)   
       

สวนของผูถือหุน   
       

ทุนเรือนหุน 
 

  
       

ทุนจดทะเบียน 27 
        

หุนสามัญ 759,679,703 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 

759,679,703     759,679,703    

หุนสามัญ 704,431,290 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 

  704,431,290     704,431,290  

ทุนที่ออกและชาํระแลว  
  

       

หุนสามัญ 455,807,823 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 
 

       

ชําระครบแลว 
  
455,807,823   455,807,823   455,807,823   455,807,823  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 27 
 

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

สวนเกินทุนหุนสามัญซ้ือคืน 27 
 

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

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุน 
  

       

ในบริษัทยอย 
  

690,258,290   690,258,290   -       -      

กําไรสะสม 
   

       

จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 28 
 

46,876,429   42,780,450   46,876,429   42,780,450  

ยังไมไดจัดสรร 
  

531,517,850   488,151,355   902,775,476   824,951,883  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  
 

194,867,707   200,858,895   193,250,697   201,069,183  

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ  
 

2,294,108,208   2,252,636,922   1,973,490,534   1,899,389,448  

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 
 

996,300,600   1,016,592,286   -       -      

รวมสวนของผูถือหุน 
  

3,290,408,808   3,269,229,208   1,973,490,534   1,899,389,448  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 
  

5,706,785,177   6,217,412,550   2,882,545,865   3,359,668,766  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หนวย : บาท 

หมายเหต ุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

รายได 

รายไดจากการขาย 3,082,037,025 2,823,267,608 -  -  

รายไดจากการใหบริการ 393,549,326 327,771,573 386,751,536 324,552,394 

รายไดอื่น 

   เงินปนผลรับ 5 3,408,330 13,108,110 44,715,585 36,188,880 

   อื่นๆ 176,219,677 153,237,622 25,743,112 15,096,486 

รวมรายได 3,655,214,358 3,317,384,913 457,210,233 375,837,760 

คาใชจาย 

ตนทุนขาย 1,258,209,588 1,152,916,762 -  -  

ตนทุนการใหบริการ 282,684,452 247,775,141 280,028,058 247,028,883 

คาใชจายในการขาย 1,589,619,766 1,470,946,681 -  -  

คาใชจายในการบริหาร 419,187,992 402,494,011 61,575,384 52,404,936 

รวมคาใชจาย 3,549,701,798 3,274,132,595 341,603,442 299,433,819 

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 105,512,560 43,252,318 115,606,791 76,403,941 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 12.2 11,554,065 5,084,244 -  -  

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได 117,066,625 48,336,562 115,606,791 76,403,941 

ตนทุนทางการเงิน  (69,756,713)  (80,032,602)  (36,252,875)  (46,261,543) 

กําไร (ขาดทุน) กอน (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได 47,309,912  (31,696,040) 79,353,916 30,142,398 

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได 24  (6,882,277)  (5,174,180)  (117,647) 974,361 

กําไร (ขาดทุน) สําหรบัป 40,427,635  (36,870,220) 79,236,269 31,116,759 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

รายการทีอ่าจไดรับการจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว 

ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน 

ที่เปนเงินตราตางประเทศ 1,827,298  (288,221) -  -  

ผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

- สุทธิจากภาษีเงินได (7,818,486) (2,047,612) (7,818,486) (2,047,612) 

รายการทีจ่ะไมถูกบันทกึในสวนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

- สุทธิจากภาษีเงินได 2,683,303 15,139,685 2,683,303 -  

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรบัป  (3,307,885) 12,803,852  (5,135,183) -2,047,612

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรบัป 37,119,750  (24,066,368) 74,101,086 29,069,147 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

หนวย : บาท 
          
 

หมายเหตุ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 2561  2560  2561  2560 
  

        

การแบงปนกําไร (ขาดทุน):         

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  44,779,171   (21,369,411)  79,236,269   31,116,759  

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (4,351,536)   (15,500,809)     

   40,427,635    (36,870,220)     

          

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:         

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ  40,455,226    (13,897,720)  74,101,086   29,069,147  

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (3,335,476)   (10,168,648)     

  
 

37,119,750    (24,066,368)     

  
 

       

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 30 0.10    (0.05)  0.17   0.07  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 30 455,807,823   455,807,823   455,807,823   455,807,823  
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หนวย : บาท 

หมายเหตุ ทุนท่ีออกและ สวนเกิน สวนเกินมูลคา สวนเกินทุนจาก กําไรสะสม องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน รวม สวนของผูมี รวม 

ชําระแลว มูลคา หุนสามัญ การเปลี่ยนแปลง จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวม สวนของผูถือหุน สวนไดเสยีท่ีไมมี สวนของผูถือหุน 

หุนสามัญ ซื้อคืน สัดสวนการถือหุนใน ทุนสํารอง ผลตางจากการ ขาดทุนจากการ สวนเกินทุนจาก องคประกอบอ่ืน ของบริษัท อํานาจควบคุม 

บริษัทยอย ตามกฎหมาย แปลงคา วัดมูลคาเงินลงทุน การตีราคาท่ีดิน ของสวนของ ของบริษัทยอย 

งบการเงิน ในหลักทรัพยเผ่ือขาย ผูถือหุน 

ท่ีเปนเงินตรา 

ตางประเทศ 

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 414,371,348  337,773,202 37,006,907 294,766,438 41,224,612 547,388,221 - (3,444,000) 206,560,795 203,116,795 1,875,647,523 357,000,998 2,232,648,521 

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

การเปล่ียนสัดสวนการถอืหุนในบริษัทยอย 13.1 - - - 395,491,852 - - - - - - 395,491,852  (395,491,852) - 

บริษัทยอยออกหุนสามัญจําหนายแกประชาชนทัว่ไป - - - - - - - - - - - 1,065,251,789 1,065,251,789 

เงินปนผลจาย  28 - - - - - (4,604,734) - - - -  (4,604,734) - (4,604,734)

หุนปนผลจาย  28 41,436,475 - - - - (41,436,475) - - - - - - - 

โอนกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรไป 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 28 - - - - 1,555,838  (1,555,838) - - - - - - - 

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

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 455,807,823  337,773,202 37,006,907 690,258,290 42,780,450 488,151,355  (210,288)  (5,491,612) 206,560,795 200,858,895 2,252,636,922 1,016,592,286 3,269,229,208 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมสําหรับป - - - - - 47,462,474 1,827,298  (7,818,486) - (5,991,188) 41,471,286  (3,335,476) 38,135,810 

เงินปนผลของบริษัทยอยจายใหแกสวนไดเสีย 

ที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - - - - - - - - -  (16,956,210) (16,956,210) 

โอนกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรไป 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 28 - - - - 4,095,979  (4,095,979) - - - - - - - 

ยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 455,807,823  337,773,202 37,006,907 690,258,290 46,876,429 531,517,850 1,617,010  (13,310,098) 206,560,795 194,867,707 2,294,108,208 996,300,600 3,290,408,808 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หนวย : บาท 

หมายเหตุ ทุนท่ีออกและ สวนเกิน สวนเกินมูลคา กําไรสะสม องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถอืหุน รวม 

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ หุนสามัญซ้ือคืน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวม สวนของผูถือหุน 

ทุนสํารอง ขาดทุนจากการ สวนเกินทุนจาก องคประกอบอ่ืน 

ตามกฎหมาย วัดมูลคาเงินลงทุน การตีราคาท่ีดิน ของสวนของผูถือหุน 

ในหลักทรัพยเผ่ือขาย 

ยอด ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 414,371,348 337,773,202 37,006,907 41,224,612 841,432,171  (3,444,000) 206,560,795 203,116,795 1,874,925,035 

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

เงินปนผลจาย 28 - - - - (4,604,734) - - -  (4,604,734) 

หุนปนผลจาย 28 41,436,475 - - - (41,436,475) - - - - 

โอนกําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจดัสรรไป 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 28 - - - 1,555,838  (1,555,838) - - - - 

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 455,807,823 337,773,202 37,006,907 42,780,450 824,951,883  (5,491,612) 206,560,795 201,069,183 1,899,389,448 

ยอด ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 455,807,823 337,773,202 37,006,907 42,780,450   824,951,883  (5,491,612) 206,560,795 201,069,183 1,899,389,448 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - - 81,919,572  (7,818,486) - (7,818,486) 74,101,086 

โอนกําไรสะสมสวนท่ียังไมไดจดัสรรไป 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 28 - - - 4,095,979  (4,095,979) - - - - 

ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 455,807,823 337,773,202 37,006,907 46,876,429   902,775,476  (13,310,098) 206,560,795 193,250,697 1,973,490,534 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

หนวย : บาท 

หมายเหตุ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 
 

2560 2561 
 

2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

กําไร (ขาดทุน) กอน (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได 47,309,912 (31,696,040) 79,353,916 30,142,398 

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอน (คาใชจาย) รายได 

ภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนนิงาน 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 249,182,628 273,306,991 24,195,057 24,900,615 

ขาดทนุจากการตัดจําหนายสินทรัพย 20,534,713 11,227,414 157,184  (553,038) 

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  (54,330)  (307,316)  (24,330)  (307,316) 

ขาดทนุจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ 3,739,487 4,375,726 -     -     

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทนุ  (11,173,979) - (11,173,979) -     

ขาดทนุจากการดอยคาของสินทรัพย (โอนกลับ) - (1,493,884) -     -     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  (11,554,065) (5,084,244)  (1,362,991) -     

คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน 8,102,559 4,682,933 1,644,528 1,580,164 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน  (1,362,991) -     -     -     

กําไรที่ยังไมเกิดขึน้จากการปรับมลูคาเงินลงทุนเผ่ือขาย  (48,812) -     -     -     

รายไดเงินปนผล  (3,408,330) (13,108,110)  (44,715,585) (36,188,880) 

ตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี 1,711,624 1,241,727 1,242,762 1,241,727 

คาใชจายดอกเบ้ีย 68,513,951 76,023,875 35,010,113 45,019,816 

คาธรรมเนียมการกูยืม - 2,767,000 -     -     

รายไดดอกเบ้ียรับ  (926,038) (1,517,518)  (274,645)  (561,435) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย 

   และหนี้สินดําเนนิงาน 370,566,329 320,418,554 84,052,030 65,274,051 

สินทรัพยดําเนนิงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้หมนุเวียนอืน่ 9,942,055 (16,086,171)  (909,572) (12,266,346) 

สินคาคงเหลือ 15,546,183 24,354,785 -     -     

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่  (10,153,747)  (9,825,145)  (63,268) 2,351,677 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 247,824 340,306 -     -     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่  (27,383,892) 13,363,318) (11,883,913) 128,436 

หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้หมนุเวียนอืน่  (47,283,158) (27,225,683)  (58,683) 3,318,527 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น  (2,252,996) 4,394,097 603,491 2,011,198 

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (6,525,786)  (2,812,706)  (1,744,150)  (240,400) 

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนอืน่ 15,591,650 - 15,591,650 -     

หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น  (3,528,602) 3,189,292 (5,000,000) -     

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 314,765,860 283,384,011 80,587,585 60,577,143 

จายดอกเบ้ีย  (69,537,199)  (75,095,524)  (40,891,635)  (44,148,896) 

จายภาษีเงินได  (23,773,878)  (37,348,766)  (299,518)  (9,852,852) 

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ทีจ่าย 10,679,891 9,545,242 10,679,891 9,298,533 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน 232,134,674 180,484,963 50,076,323 15,873,928 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

หนวย : บาท 
          

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

  
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
        

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 
 

485,162,991   9,697,094   494,362,991   -      

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มข้ึน 
 

-       -        (20,000,000)  -      

เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

-        (493,000,000)  -       (493,000,000) 

เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

3,335,760   28,281,390   3,335,760   28,281,390  

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 (39,393,800)   (256,155,981)  -        (9,999,700) 

เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นแกผูถือหุนเดิมของบริษัทยอย -        (49,618,022)  -       -      

เงินสดจายซื้อสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 
 

(180,841,983)   (247,425,309)   (14,950,809)   (14,700,865) 

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 
 

2,776,315   3,233,241   507,955   629,799  

เงินสดรับจากการยกเลิกแฟรนไชส 
 

1,727,000   -       -       -      

สินทรัพยไมมีตัวตนและสิทธิการเชาเพิ่มข้ึน 
 

 (8,374,127)   (33,517,895)  (711,163)   (175,029) 

เงินปนผลรับ 
 

14,208,330   24,189,360   44,715,585   164,997,290  

ดอกเบ้ียรับ 
 

1,016,034   1,946,157   349,561   1,005,901  

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 
 

279,616,520   (1,012,369,965)  507,609,880   (322,961,214) 
          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
 

       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มข้ึน 6.3 (337,500,000)  48,700,000    (50,000,000)  (284,000,000) 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 6.3 (317,567,243)   (720,298,462)  -       -      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 6.3 184,000,000   -       -       -      

ชําระคืนหุนกูระยะยาว 6.3 (500,000,000)  -       (500,000,000)  -      

เงินสดรับจากหุนกูระยะยาว 6.3 500,000,000   600,000,000   -       600,000,000  

เงินสดจายคาธรรมเนียมการกูยืม 
 

-        (2,767,000)  -       -      

เงินสดจายคาใชจายทางตรงในการเสนอขายหุน 6.3 (3250,000)   (3,770,000)  -        (3,770,000) 

เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 6.3 (11,712,003)   (8,106,783)   (234,477)  -      

เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัท 
 

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

เงินปนผลจายแกผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย (16,947,033)   (31,536,960)  -       -      

เงินสดรับจากผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
 

       

จากการออกหุนสามัญของบริษัทยอย 
 

-       1,107,648,937   -       -      

เงินสดจายคาใชจายทางตรงในการเสนอขายหุนของบริษัทยอย -        (42,397,148)  -       -      

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (502,976,279)  942,867,850   (550,234,477)  307,625,266  

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตรา        

ตางประเทศ 
 

8,439,867   120,637   -       -      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 
 

17,214,782   111,103,485   7,451,726   537,980  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 
 

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

228,763,506   211,548,724   17,658,659   10,206,933  
          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

1 ขอมูลท่ัวไป 

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

ธุรกิจหลักในการใหเชาคลังสินคา รับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส บริการทาเทียบเรือ โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียน

อยูท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีคลังสินคา คลังเอกสาร

และทาเทียบเรืออยูท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

2 เกณฑการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2.1 งบการเงินของบริษัทไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” 

ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และตาม

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง “การจัดทําและสงงบการเงินและ

รายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรม

พัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง “กําหนดรายการยอท่ีตองมี ในงบการเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 

2559 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม ยกเวนตามท่ีไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

2.2 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) และ

บริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดต้ังข้ึนใน

ประเทศ 

อัตรารอยละของการถือ

หุน 

   ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

   2561 2560 

   รอยละ รอยละ 

บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนโดยตรง     

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด คลังสินคา ไทย 100 100 

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ลงทุนในหุนของบริษัทอื่น ไทย 64 64 

บริษัท เอสเอสท ีรที แมเนจเมนท จํากัด บริหารกองทรัสต ไทย 100 100 
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ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดต้ังข้ึนใน

ประเทศ 

อัตรารอยละของการถือหุน 

   ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

   2561 2560 

   รอยละ รอยละ 

บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนโดยออม     

ถือหุนโดยบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน)     

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 

บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด ผลิตและจําหนายเส้ือผาสําเร็จรูป ไทย 100 100 

 และเครื่องหนัง    

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด กิจการรานอาหาร ไทย 100 100 

Mudman International Limited ลงทุนในหุนของบริษัทอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 

     

ถือหุนโดยบริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด     

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

     

ถือหุนโดย Mudman International Limited     

Societe Langonnaise des Vinset Hotelleries SAS กิจการรานอาหาร ฝรั่งเศส 100 100 

บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน

ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 

บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัท

ยอยจนถึงวันท่ีบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท 

สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน 

ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ยอดคงคางและรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยใน

บัญชีของบริษัท และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมหรือปรับปรุงใหม 

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลตอการรายงานและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับงวด

บัญชีปจจุบัน 

ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือให

มีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคํา

และคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท ยกเวนมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ กําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึน

จากกิจกรรมจัดหาเงิน ท้ังท่ีเปนรายการท่ีเปนเงินสดและรายการท่ีไมใชเงินสดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

กําหนดใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 6.3) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ อธิบายใหชัดเจนสําหรับประเด็นเรื่องการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัด

บัญชีในกรณีท่ีกิจการมีผลขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงโดยอธิบายใหชัดเจนวาการประเมินกําไรทางภาษีในงวด

อนาคตเพียงพอท่ีจะนํามาใชสําหรับการกลับรายการของ ผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีหรือไม (เชน ขาดทุน

สะสมยกไป 5 ป) กําไรทางภาษีในงวดอนาคตท่ีตองนํามาเปรียบเทียบนั้นจะไมรวมรายการหักทางภาษี 

นอกจากนี้ การประเมินกําไรทางภาษีในงวดอนาคต ใหรวมถึงกําไรท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของมูลคาของ

สินทรัพยของกิจการในอนาคต โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับ การ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว  



รายงานประจําป 2561 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

P a g e  125 | 182 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช 

2.3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมีผล

บังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 เปน

ตนไป ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก 

ฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 22 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนจายลวงหนา 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 ซ่ึง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม

ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 เปนตนไป ท้ังนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ

ปรับปรุงเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

เปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท และการอางอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน 

ยกเวนมาตรฐานฉบับตอไปนี้ซ่ึงมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมขอกําหนดและแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

มาตรฐานการบัญช ี  

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 

ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญาประกันภัย 
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2.3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทาง

การเงิน ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ประกอบดวยมาตรฐาน

ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับท่ี 7 การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 

ฉบับท่ี 19 การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 

ผูบริหารของกลุมบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของกลุม

บริษัท เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมีผลบังคับใช โดยผูบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการ

ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวท่ีมีตองบการเงินของกลุมบริษัทในงวดท่ีจะเริ่ม

ถือปฏิบัติ 

3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 

กระแสรายวันและประจําไมเกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งถึงกําหนดจายคืนในระยะเวลาไมเกิน 

3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผูกพัน 
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3.2 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ โดยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน

และการวิเคราะหอายุหนี้ 

3.3 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และปรับดวยคาเผื่อสินคา

เสื่อมสภาพหรือลาสมัยและคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ โดยราคาทุนของสินคาคงเหลือของบริษัทใช

วิธีเขากอน-ออกกอน 

3.4 เงินลงทุน 

3.4.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสียและในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดวยคาเผื่อการดอยคาและจะบันทึกรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือจําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 

3.4.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดวยคาเผื่อการดอยคา

และจะบันทึกรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือ

จําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 

3.4.3  เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความตองการของตลาด ซ่ึงบันทึกเปนหลักทรัพยเผื่อขาย เปน

เงินลงทุนท่ีไมระบุชวงเวลาท่ีจะถือไวซ่ึงอาจขายเม่ือตองการเสริมสภาพคลองและแสดงรวมอยูใน

สินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพ่ือถือหลักทรัพยไวนอยกวา 12 เดือนนับจาก

วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หรือผูบริหารตองการขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนในการประกอบกิจการซ่ึงจะจัด

ประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน ผูบริหารกําหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาท่ี

ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปนปกติอยางสมํ่าเสมอ โดยเงินลงทุนนี้แสดงดวยมูลคายุติธรรมซ่ึง

คํานวณจากราคาเสนอซ้ือครั้งสุดทาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาใน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการ

จําหนายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอยคา 

3.5 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ประกอบดวย อาคารและโกดังใหเชา ท่ีถือครองไวเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคา

เชา หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลคาของสินทรัพยหรือท้ังสองอยาง และไมไดมีไวใชงานโดยกิจการในกลุมบริษัท 
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อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงรายการดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมอางอิงราคาในตลาดท่ีมีการซ้ือ

งายขายคลอง ปรับปรุงตามความแตกตางของลักษณะทําเลท่ีตั้ง หรือ สภาพของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

กรณีที่ไมสามารถหาขอมูลเหลานี้ได กลุมบริษัทจะใชวิธีอื่นในการวัดมูลคา เชน ราคาลาสุดของตลาดท่ีมี

ระดับการซ้ือขายคลองรองลงมา มูลคาทดแทน หรือประมาณการกระแสเงินสดคิดลด การวัดมูลคาจะกระทํา 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยใชการประเมินมูลคาจากผูประเมินราคาอิสระ 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษัทและบริษัท

ยอยจะตองตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเม่ือกิจการจําหนายหรือเลิกใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนนั้นอยางถาวร และคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหนาย 

3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

ท่ีดินแสดงดวยราคาท่ีตีใหมหักดวยคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) ราคาท่ีตีใหม หมายถึง มูลคา

ยุติธรรมซ่ึงกําหนดจากราคาตลาด ณ วันท่ีมีการตีราคาใหม อาคารและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อม

ราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินราคาอิสระ ซ่ึงมีนโยบายท่ีจะใหผูประเมินราคาอิสระประเมินราคา

สินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราว เพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกตางจากมูลคา

ยุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ สวนท่ีเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีประเมินใหมจะถูกบันทึกตรงไปยังสวนของผูถือหุนภายใต

บัญชีผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย สําหรับสวนท่ีลดลงของราคาท่ีประเมินใหมจากราคาทุนจะถือเปน

รายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยลดลงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณ ดังนี้ 

อาคารคลังสินคาและทาเทียบเรือ 30  ป 

อาคารโรงงาน 7 - 20 ป 

อาคารสํานักงาน 10, 20 ป 

สวนปรับปรุงอาคารคลังสินคาและทาเทียบเรือ 5, 10 ป 

สวนปรับปรุงอาคารสาํนักงาน 5 - 15 ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ 3 - 10 ป 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 - 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 
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ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง 

การรื้อ การขนยาย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึงเปนภาระผูกพันของบริษัทท่ีเกิดข้ึนเม่ือบริษัทได

สินทรัพยมา จะถูกบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยและคิดคาเสื่อมราคา 

3.7 คาความนิยม 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูง

กวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวาตนทุนการรวม

ธุรกิจ บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูสวนท่ีสูงกวานี้เปนกําไรในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

บริษัทและบริษัทยอยแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) และจะทดสอบการ

ดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึน 

เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม

กิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) ท่ีคาดวาจะ

ไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทและบริษัทยอยจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ

คืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี บริษัทและ

บริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยบริษัทและบริษัทยอย

ไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

3.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยนั้น ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอ่ืน บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึก

ตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคา

ตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 
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บริษัทและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการ

ใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้วา

สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนาย

ของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

แฟรนไชส 7 - 28  ป 

เครื่องหมายการคา 40  ป 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 3 - 5  ป 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแตจะใช

วิธีการทดสอบการดอยคาทุกปท้ังในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสด บริษัทและบริษัทยอยจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไม

ทราบแนนอน 

สิทธิการเชา 

สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา คาตัดจําหนายคํานวณจากราคา

ทุนของสิทธิการเชา โดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.9 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคาร

และอุปกรณหรือสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอย

คา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไม

ทราบแนนอนเปนรายป บริษัทและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

สินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรม

หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมิน

มูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ

จากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ี 
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สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเปน

ลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทและ

บริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการ

สามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมี

ความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมี

ความเก่ียวของกัน 

บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ี

รับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น 

และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช

กําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชี

ของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปน

หากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกกลับ

รายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้น

แสดงดวยราคาท่ีตีใหม การกลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพย

เพ่ิม 

3.10 ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและโครงการสะสมหุน

สําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียนเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจาย

สะสมและเงินท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยก

ออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

บริษัทและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด

แตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมิน

ภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลัง

ออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.11 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันใน

ปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาด

วาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนท่ีตองจาย

สามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากคาดวาจะไดรับคืนรายจายท่ีจายชําระไปตามประมาณการหนี้สิน

ท้ังหมดหรือบางสวนอยางแนนอน บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูรายจายท่ีไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 

แตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินท่ีเก่ียวของ และแสดงคาใชจายท่ีเก่ียวของกับประมาณการหนี้สินใน

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยแสดงสุทธิจากจํานวนรายจายท่ีจะไดรับคืนท่ีรับรูไว 

3.12 สัญญาเชา 

สัญญาเชาดําเนินงาน 

สัญญาเชาซ่ึงความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยงัคงอยูกับผูใหเชาบันทึกเปน

สัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
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สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยไดรับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพย

ยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทและบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยและหนี้สินใน

งบแสดงฐานะการเงินของผูเชาดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคา

ปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีจะตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา คาเสื่อมราคาของ

สินทรัพยท่ีเชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดอกเบี้ยหรือ

คาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา คาใชจายทาง

การเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.13 ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงิน ไดแก ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของ

สินทรัพยอันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะ

นํามาใชเองหรือเพ่ือขาย 

3.14 รายการท่ีมีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีมีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกโดยแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิด

รายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวท้ัง

ท่ีเกิดข้ึนจริงและยังไมเกิดข้ึนจริงแสดงรวมไวเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 

การแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศเปนเงินบาทเพ่ือทํางบการเงินรวมใชอัตราแลกเปลี่ยน

ดังตอไปนี้ 

ก. สินทรัพยและหนี้สิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข. สวนของผูถือหุน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

ค. รายไดและคาใชจาย แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางป 

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินท่ีใชเงินตราตางประเทศ แสดงไวเปนรายการองคประกอบอ่ืนสวน

ของผูถือหุนภายใตสวนของผูถือหุน 
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3.15 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทและบริษัทยอย หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท

และบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใต

การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทยอย นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึง

บริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ

กับบริษัท ผูบริหารท่ีสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซ่ึงมี

อํานาจชักจูงหรืออาจชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และกิจการท่ีบุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมี

อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

3.16 การรับรูรายได 

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา

ใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับ

สินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว 

เงินปนผลรับรูรายไดเม่ือมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

รายไดอ่ืนรับรูตามเกณฑคงคาง 

3.17 การรับรูคาใชจาย 

คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

3.18 คาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดประกอบดวยจํานวนรวมของภาษีเงินไดในงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน 

ภาษีเงินไดท่ีตองชําระในงวดปจจุบันคํานวณจากกําไรทางภาษีสําหรับป กําไรทางภาษีแตกตางจากกําไรท่ี

แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เนื่องจากกําไรทางภาษีไมไดรวมรายการท่ีสามารถถือ

เปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีในปอ่ืนๆ และไมไดรวมรายการท่ีไมสามารถถือเปนรายไดหรือคาใชจายทาง

ภาษี หนี้สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบันคํานวณโดยใชอัตราภาษีท่ีบังคับใชอยูหรือท่ีคาดวาจะมีผลบังคับใช ณ 

วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินใน

งบการเงินกับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินท่ีใชในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทยอย

รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวทุกรายการ และรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียง

พอท่ีจะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชนได โดยมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เม่ือกําไรทางภาษีท่ีจะนํามาใชประโยชนลดลง 

การกลับรายการจะทําเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ

นําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบางสวนหรือท้ังหมดมาใชประโยชนได 

บริษัทและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษีท่ีคาดวาจะ

ไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือในงวดท่ีคาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี โดยใช

อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใชอยูหรือท่ีคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแยกพิจารณา

ของแตละบริษัทในกลุมบริษัท และบริษัทจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของบริษัทหนึ่งในกลุม

บริษัทมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของอีกบริษัทหนึ่งในกลุมบริษัทไดก็ตอเม่ือบริษัทท้ังสองมี

สิทธิตามกฏหมายท่ีจะจายชําระหรือรับคืนภาษีดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียวได และบริษัทท้ังสองตั้งใจท่ีจะ

จายชําระหรือรับคืนภาษีเงินไดดวยจํานวนสุทธิจํานวนเดียว และบริษัทท้ังสองตั้งใจจะรับชําระสินทรัพยหรือ

ชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

3.19 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนสามัญดวย

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางปสุทธิจากหุนทุนซ้ือคืน และกําไรตอ

หุนปรับลด (ถามี) คํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีรวมสมมติฐานวาหุนสามัญเทียบเทาปรับ

ลดไดถูกแปลงเปนหุนสามัญท้ังหมด 
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3.20 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรมเปนราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพ่ือโอนหนี้สินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน

สภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคา ไมวาราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโดยตรงหรือประมาณมา

จากเทคนิคการประเมินมูลคา ในการประมาณมูลคายุติธรรมของรายการสินทรัพยหรือหนี้สินรายการใด

รายการหนึ่ง บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นซ่ึงผูรวมตลาดจะนํามา

พิจารณา ในการกําหนดราคาของสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันท่ีวัดมูลคาโดยการวัดมูลคายุติธรรมและ/หรือการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมนี้ใชตามเกณฑตามท่ีกลาว  

นอกจากนี้ การวัดมูลคายุติธรรมไดจัดลําดับชั้นเปนระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบงตามลําดับข้ัน

ของขอมูลท่ีสามารถสังเกตได และตามลําดับความสําคัญของขอมูลท่ีใชวัดมูลคายุติธรรมซ่ึงมีดังตอไปนี้ 

- ระดับท่ี 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย หรือหนี้สิน

อยางเดียวกันและกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลคา

- ระดับท่ี 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1

- ระดับท่ี 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

3.21 การใชประมาณการทางบัญชี 

การใชดุลยพินิจของผูบริหารท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยตองอาศัยดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและ

การตั้งขอสมมติฐานหลายประการซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน รวมท้ังการแสดงรายไดและคาใชจายของรอบ

ระยะเวลารายงาน ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ 

ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการดังกลาว 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุ

การใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการ

ใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
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ในเดือนพฤษภาคม 2561 ผูบริหารของบริษัทยอยไดมีการทบทวนประมาณการอายุการใหประโยชนเชิง

เศรษฐกิจของสวนปรับปรุงอาคารและพิจารณาเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

ของสวนปรับปรุงอาคารจาก 5 ปเปน 10 ป เพ่ือสะทอนถึงสภาพการใชงานจริงในปจจุบันและประโยชนเชิง

เศรษฐกิจท่ีจะไดรับในอนาคต โดยบริษัทยอยไดรับการอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 

2561 โดยมีผลตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 บริษัทยอยปรับปรุงการ

เปลี่ยนประมาณการดังกลาวโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลทํา

ใหคาเสื่อมราคาในอนาคตท่ีตองรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป เปลี่ยนไป

ดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 

  2562 2563 2564 หลังจากนัน้ 

งบการเงินรวม      

คาเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (16,055) (9,085) (5,894) 49,064 

คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการ

ดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย 

หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ในเดือนมกราคม 2561 ผูบริหารของบริษัทยอยไดมีการทบทวนประมาณการอายุการใหประโยชนเชิง

เศรษฐกิจของแฟรนไชสและพิจารณาเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของแฟรน

ไชสบางสวนจาก 10 ป เปน 20 ป เพ่ือสะทอนถึงสภาพการใชงานจริงในปจจุบันและประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ี

จะไดรับในอนาคต เนื่องจากมีการขยายอายุสัญญาแฟรนไชสเพ่ิมเติม บริษัทยอยปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการดังกลาวโดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลทําใหคาตัด

จําหนายในอนาคตท่ีตองรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป เปลี่ยนไปดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 

  2562 2563 2564 หลังจากนัน้ 

งบการเงินรวม      

คาตัดจําหนายเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (12,722) (12,722) (12,722) 50,888 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทควร

รับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาด

วาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรา

มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

ตนทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวของกับการแกไขโครงการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเม่ือการแกไข

โครงการมีผลบังคับใช 

4 การซ้ือธุรกิจและการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 

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

ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมภายใตเครื่องหมายการคา Le Grand Vefour ตอมา เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 Mudman 

International Limited (บริษัทยอยของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน))ไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของ SLVH จํานวน 

28,298 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 16 ยูโร) จากผูถือหุนเดิมในมูลคารวมท้ังสิ้น 7,812,247 ยูโร โดยแบงการชําระเปน 2 งวด 

ไดแก งวดท่ีหนึ่งชําระเปนเงินสดจํานวน 6,812,247 ยูโร เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 และงวดที่สองจะชําระเปนเงินสด

จํานวน 1,000,000 ยูโร หรือเทียบเทา 39,393,800 บาท ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 
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ตอมาในระหวางป 2561 บริษัทยอยไดวาจางผูประเมินราคาอิสระเพ่ือประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมาท่ีระบุได

และหนี้สินท่ีรับมา และการปนสวนมูลคายุติธรรมของรายการ ณ วันท่ีรวมธุรกิจ ซ่ึงบริษัทยอยไดรับรายงานการ

ประเมินท่ีเสร็จสมบูรณลงวันท่ี 10 กันยายน 2561 จากผูประเมินราคาอิสระดังกลาวแลว บริษัทยอยไดปฏิบัติและรับรู

รายการการรวมธุรกิจครั้งนี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซ่ึง

ขอมูลของสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหและมูลคายุติธรรมท่ีรับรู ณ วันท่ีซ้ือ สําหรับสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาแตละ

ประเภทท่ีสําคัญ ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 

 (ปรับปรุงใหม) 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5,265 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 22,853 

สินคาคงเหลือ 24,961 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,272 

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 7,148 

สินทรัพยไมมีตัวตน 98,792 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,039 

เงินกูยืมระยะสั้น (49,618) 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน (23,520) 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  (8,331) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (26,966) 

ประมาณการหนี้สนิไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (1,924) 

สินทรัพยและหนี้สินสุทธิท่ีระบุได 56,971 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนให 300,815 

คาความนิยม 243,844 

จากขอมูลในรายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณของผูประเมินราคาอิสระลงวันท่ี 10 กันยายน 2561 และขอมูลท่ีจําเปน

อ่ืนๆ ท่ีไดรับนับจากวันท่ีซ้ือกิจการ กลุมบริษัทไดพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมาและหนี้สินท่ีรับมาจากการ

รวมธุรกิจครั้งนี้ และบันทึกผลตางระหวางราคาซ้ือกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดรับจากการรวมธุรกิจดังกลาว

ไวในบัญชี “คาความนิยม” เปนจํานวนเงิน 243.84 ลานบาท กลุมบริษัทไดปรับปรุงงบการเงินยอนหลงัสําหรบัประมาณ

การท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซ้ือ เพ่ือสะทอนผลของขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม

ที่มีอยู ณ วันที่ซื้อกิจการ ซึ่งขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจํานวนตางๆที่เคยรับรูไว ณ วันที่ซื้อ ดังนั้น

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จึงไดมีการปรับปรุงใหมเรียบรอยแลว  
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ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังตองบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

ยอดตาม ผลกระทบของ ยอด

ท่ีรายงานไวเดิม รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย 

สินคาคงเหลือ 192,954 7,625 200,579 

คาความนิยม 1,896,039 243,844 2,139,883 

ตนทุนการซื้อธุรกิจท่ียังไมไดปนสวน 309,502 (309,502)   - 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 916,053 84,999 1,001,052 

รวมสินทรัพย 6,190,446 26,966 6,217,412 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตดับัญชี 313,375 26,966 340,341 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 6,190,446 26,966 6,217,412 

5 รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทและบริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลานั้น 

ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ 

รายการคาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
2561 2560 2561 2560 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)

เงินปนผลรับ - - 30,507 12,000 อัตราตามท่ีประกาศจาย

รายไดจากการบริหารจัดการ - - 14,588 14,143 อัตราตามสญัญาตางตอบแทน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม 

คาเชาอาคารโกดังจาย 49,400 49,400 49,400 49,400 อัตราตามสญัญา 

เงินปนผลรับ - - 10,800 11,081 อัตราตามท่ีประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

คาเชาอาคารโกดังจาย 66,897 65,614 66,897 65,614 อัตราตามสญัญา 

คาเชาจาย - 1,200 - - อัตราตามสญัญา 

เงินปนผลรับ 3,408 13,108 3,408 13,108 อัตราตามท่ีประกาศจาย 



รายงานประจําป 2561 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

P a g e  141 | 182 

ยอดคงคางท่ีสําคัญระหวางบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา (ดูหมายเหตุขอ 8)        

บริษัทยอย -  -  16  151 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,956  139  -  - 

 1,956  139  16  151 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ 8)        

บริษัทยอย -  -  137  851 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 113  3,394  -  - 

 113  3,394  137  851 

        

เงินใหกูยืมระยะสั้น        

บริษัทยอย -  -  20,000  - 

        

เงินมัดจําคาเชา        

กิจการที่เกี่ยวของกัน 32,500  32,500  32,500  32,500 
        

เจาหน้ีการคา (ดูหมายเหตุขอ 20)        

บริษัทรวม -  24,700  -  24,700 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 66,795  36,543  66,795  36,543 

กรรมการ -  1,114  -  1,114 

 66,795  62,357  66,795  62,357 

เจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ 20)        

บริษัทยอย -  -  6,042  6,049 

กิจการที่เกี่ยวของกัน -  12,960  -  12,960 

กรรมการ 5,480  -  5,480  - 

 5,480  12,960  11,522  19,009 
        

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย         

บุคคลที่เกี่ยวของกัน (กรรมการของบริษัทยอย) 

(ดูหมายเหตุขอ 13.4) 

 

- 

  

39,394 

  

- 

  

- 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินใหกูยืมระยะสั้นเปนการใหกูยืมเงินในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินในสกุลเงินบาท โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป เงินใหกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกันและมีอายุ 1 เดือนกําหนดชําระคืนวันท่ี 21 มกราคม 2562 

(2560 : ไมมี)  
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การเคลื่อนไหวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของเงินใหกูยืมระหวางบริษัทและกิจการท่ีเก่ียวของกันดังกลาว

มีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลักษณะ  ยอด ณ วันที ่ เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอด ณ วันที ่

เงินใหกูยืม ความสัมพันธ  31 ธันวาคม ระหวางป ระหวางป 31 ธันวาคม 

2560 2561 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด  บริษัทยอย - 20,000 - 20,000

รวม - 20,000 - 20,000

สัญญาตางตอบแทน 

ในเดือนกันยายน 2552 บริ ษัทได เข า ทําสัญญาต างตอบแทนกับบริ ษัท เอส เอส ที  คลั งสินค า  จํ า กัด 

(บริษัทยอย) เพ่ือใหเชาพ้ืนท่ีคลังสินคาและใหบริการบริหารสต็อกสินคาพรอมท้ังบริการท่ีเก่ียวของอ่ืน โดยคิด

คาตอบแทนเปนจํานวนเทากับรอยละ 80 ของรายไดคารับฝากสินคาของบริษัทยอยดังกลาว โดยสัญญาสิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2561 ซ่ึงเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2561 บริษัทไดลงนามตออายุสัญญาดังกลาวออกไปอีกเปนระยะเวลา 3 ป 

นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและผูบริหาร 

ดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560 2561 2560 

ผลประโยชนระยะสั้น 124,015 125,523 30,109 33,662 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,560 3,122 256 378 

รวม 126,575 128,645 30,365 34,040 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริ ษัทและบริ ษัทยอยมีภาระจากการ คํ้าประกันให กับกิจการท่ี เ ก่ียวของ กันตามท่ีกลาวไว ในหมายเหตุ 

ขอ 34.6.1 
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5 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
     หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 24,954  24,649  841  560 

เงินฝากสถาบันการเงิน         

- บัญชีกระแสรายวัน 54,945  47,948  127  58 

- บัญชีออมทรัพย 115,558  116,846  13,713  7,483 

ต๋ัวแลกเงิน 30,009  20,000  -  - 

เช็ครับ 3,298  2,106  2,978  2,106 

รวม 228,764  211,549  17,659  10,207 

6.2 รายการท่ีไมเก่ียวของกับเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

     หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพย 23,264  25,240  1,061  22 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 67,496  -  15,592  - 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 8,743  21,592  -  1,293 

คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี 1,711  1,242  1,243  1,242 

6.3 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

     หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอด ณ วันท่ี  กระแสเงินสด  การเปล่ียนแปลง  ยอด ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จากกิจกรรม  ท่ีไมใชเงินสด  31 ธันวาคม 

 2561  จัดหาเงิน    2561 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 457,500  (337,500)  -  120,000 

เงินกูยืมระยะยาว 324,790  (133,567)  -  191,223 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 24,894  (11,712)  8,743  21,925 

หุนกู 1,096,524  -  -  1,096,524 

ตนทุนการออกหุนกู -  (3,250)  1,711  (1,539) 

รวม 1,903,708  (486,029)  10,454  1,428,133 
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     หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอด ณ วันท่ี  กระแสเงินสด  การ

เปลี่ยนแปลง 

 ยอด ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จากกจิกรรม  ท่ีไมใชเงินสด  31 ธันวาคม 

 2561  จัดหาเงิน    2561 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 100,000  (50,000)  -  50,000 

หน้ีสินตามสญัญาเชาการเงิน 1,292  (234)  -  1,058 

หุนกู 1,096,524  (500,000)  1,243  597,767 

รวม 1,197,816  (550,234)  1,243  648,825 

7 เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา - มลูคายุติธรรม -  2,514  -  - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - ราคาทุน 11,700  493,000  -  493,000 

บวก: สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 63  1,139  -  1,139 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - มูลคายตุิธรรม 11,763  494,139  -  494,139 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว 11,763  496,653  -  494,139 

8 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน        

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ        

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,956  139  7  145 

เกินกําหนดชําระ        

ไมเกิน 3 เดือน -  -  9  6 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 5) 1,956  139  16  151 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา - อ่ืนๆ        

อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ        

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 87,715  104,076  28,476  27,096 

   เกินกําหนดชําระ        

    ไมเกิน 3 เดือน  38,920  29,287  26,859  21,557 

    3 - 6 เดือน 3,315  6,186  3,316  5,605 

    6 - 12 เดือน 1,012  1,592  991  1,007 

    มากกวา 12 เดือน 6,320  5,718  136  161 

รวม 137,282  146,859  59,778  55,426 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,590)  (5,643)  (136)  (161) 

รวมลูกหน้ีการคา - อ่ืน  ๆ 131,692  141,216  59,642  55,265 

รวมลูกหน้ีการคา  133,648  141,355  59,658  55,416 

        

ลูกหน้ีอ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 5) 113  3,394  137  851 

ลูกหน้ีอ่ืน - อ่ืนๆ 11,231  7,538  371  781 

คาใชจายจายลวงหนา 21,006  23,689  8,994  11,253 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 32,350  34,621  9,502  12,885 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  165,998  175,976  69,160  68,301 

9 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

   “ปรับปรุงใหม” 

สินคาสําเร็จรูป 68,065  79,601 

งานระหวางทํา 1,679  1,382 

วัตถุดิบ 95,805  97,392 

ภาชนะบรรจุและหีบหอ 16,397  12,635 

สินคาระหวางทาง 130  5,233 

อื่นๆ  16,885  18,264 

รวม 198,961  214,507 

หัก: คาเผ่ือการลงลงของมูลคา (17,668)  (13,928) 

 รวมสินคาคงเหลือ 181,293  200,579 
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มูลคาของสินคาคงเหลือท่ีรับรูเปนคาใชจายในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

มีจํานวน 1,254.47 ลานบาท และ 1,148.56 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทรับรูคาใชจายจากการลดลงของมูลคาของสินคาคงเหลือ เพ่ือใหแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับใน งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 3.74 ลานบาท และ 4.36 ลานบาท ตามลําดับ 

10 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน เปนเงินฝากธนาคารของบริษัทยอยซ่ึงไดนําไปวางเปนหลักประกันสําหรับหนังสือคํ้า

ประกันท่ีออกโดยธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ 34.6.2) 

11 เงินลงทุนเผ่ือขาย 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเปน เงินลงทุนในทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“กองทรัสต”) 

บริษัทยังคงถือหนวยลงทุนในกองทรัสตคิดเปนรอยละ 15 ของจํานวนหนวยทรัสตท้ังหมด 

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม แสดงไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

ราคาทุน 94,719 123,000 

หัก: เงินคืนทุน (3,336) (28,281) 

หัก: การปรับมลูคาหลักทรัพยเผื่อขาย (16,353) (8,004) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 75,030 86,715 
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12 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 

กองทุน ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งข้ึน สัดสวนเงินลงทุน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ในประเทศ (รอยละ)  มูลคาตามบัญชี   

       ตามวิธีสวนไดเสีย  ราคาทุน 

   2561  2560  2561  2560  2561  2560 

              

กองทุนรวม   ระดมเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย ไทย 33.33  33.33  225,538  224,784  220,275  220,275 

อสังหาริมทรัพย 

ทรัพยศรีไทย                

เชิงพาณิชย โดยการซื้อและจัดหา              

ผลประโยชนจากการใหเชา

อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

            

12.2 สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

บริษัทรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

ดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนแบงกําไรจาก เงินปนผลรับ 

กองทุน เงินลงทุนในบริษัทรวม  

 2561 2560 2561 2560 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 11,554 5,084 10,800 11,081 

12.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทยซ่ึงเปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจํานวนเงิน 142 ลานบาท และ 161 ลานบาท 

ตามลําดับ 

12.4 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

  ทุนท่ีเรียกชําระ  สินทรัพยรวม  หนี้สินรวม  รายไดรวมสําหรับป   กําไรสําหรับป 

กองทุนรวม  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย                     

ทรัพยศรีไทย  661  661  679  678  2  4  47  47  35  15 
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13 เงินลงทุนในบรษัิทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 

ทุนท่ีชําระแลว สัดสวนการลงทุน (รอยละ) ราคาทุน 

ช่ือบริษัท 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 1,054,904 1,054,904 64 64 1,485,886 1,485,886 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,500,886 1,500,886 

บริษัทรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทยอยดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

บริษัท 2561 2560 

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด - 12,000

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 30,507 - 

รวม 30,507 12,000 

13.1 ในระหวางวันท่ี 29 - 31 มีนาคม 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเสนอ

ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวน 41 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ในราคา

เสนอขายหุนละ 5.25 บาท คิดเปนเงินจํานวน 217 ลานบาท และในระหวางวันท่ี 3 - 5 เมษายน 2560 บริษัท

ยอยไดเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไปจํานวน 170 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใน

ราคาเสนอขายหุนละ 5.25 บาท คิดเปนเงินจํานวน 890 ลานบาท บริษัทยอยไดรับชําระคาหุนเพ่ิมทุน

ดังกลาวแลวท้ังจํานวนและไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลวจากจํานวน 844 ลาน

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

ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2560 

ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดรับหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 1,055 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2560 
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ผลจากการขายหุนเพ่ิมทุนใหมใหแกประชาชนท่ัวไปของบริษัทยอยดังกลาวขางตนทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือ

หุนในบริษัทยอยดังกลาวเปลี่ยนไปจากรอยละ 80 เปนรอยละ 64 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีอํานาจในการ

ควบคุมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานในบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) และถือวาบริษัท มัดแมน จํากัด 

(มหาชน) ยังคงเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทไดบันทึกผลตางระหวางราคาทุนและมูลคาตามบัญชีตาม

สวนไดเสียของบริษัทในบริษัทยอยอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนดังกลาวจํานวน 395 ลาน

บาท ไวภายใตรายการ “สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย” ซ่ึงแสดงเปน

รายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

13.2 ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งใหม 

โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือบริหารกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย บริษัทดังกลาวมีทุนจด

ทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุนใน

บริษัทดังกลาวรอยละ 100 และไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560 

ท้ังนี้บริษัทไดจายชําระเงินลงทุนเปนจํานวน 10 ลานบาทแลวเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 

13.3 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทไดลงทุนใน 

Mudman International Limited ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนใหมในสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงคใน

การจัดตั้งเพ่ือลงทุนในหุนของบริษัทอ่ืนในตางประเทศ บริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000 ดอล

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

ดังกลาวรอยละ 100 ท้ังนี้บริษัทยอยไดจายชําระคาหุนเปนจํานวน 0.8 ลานบาทแลว 

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

ของบริษัทไดมีมติอนุมัติการเขาซ้ือหุนของบริษัท Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS 

(“SLVH”) ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใตเครื่องหมายการคา Le Grand Vefour  ตอมา เม่ือ

วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 Mudman International Limited (บริษัทยอย)  ไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของ SLVH 

จํานวน 28,298 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 16 ยูโร) จากผูถือหุนเดิมในมูลคารวมท้ังสิ้น 7,812,247 ยูโร โดยแบงการ

ชําระเปน 2 งวด ไดแก งวดท่ีหนึ่ง ชําระเปนเงินสดจํานวน 6,812,247 ยูโร เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 และงวดท่ี

สองชําระเปนเงินสดจํานวน 1,000,000 ยูโร หรือเทียบเทา 39,393,800 บาท เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 (ดู

หมายเหตุขอ 4 และขอ 5) 
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14 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

    

มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป 366,351  366,351 

กําไรจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรม 11,174  - 

มูลคาสุทธิตามบัญชีปลายป 377,525  366,351 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทเปนอาคารและโกดังใหเชา บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคา

ยุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach)  

ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรม สรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม /  ผลกระทบตอมูลคายุติธรรม 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  เมื่ออัตราตามขอสมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

 2561  2560   

อัตราการใชพ้ืนท่ี (รอยละ) 50 - 92  50 - 92  มูลคายตุิธรรมเพ่ิมข้ึน 

อัตราคิดลด (รอยละ) 10.5 - 18.0  10.5 - 16.0  มูลคายตุิธรรมลดลง 

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

รายการเคลื่อนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

2561 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ  อาคารคลังสินคา  อาคารสํานักงาน  เคร่ืองจักรและ  เคร่ืองตกแตง  ยานพาหนะ  สินทรัพยระหวาง  รวม 

 สวนปรับปรุงท่ีดิน  โรงงาน  และสวนปรับปรุง  และอุปกรณ  และเคร่ืองใช    กอสรางและติดตั้ง   

   ทาเทียบเรือและ       สํานักงาน        

   สวนปรับปรุง             

ราคาทุน                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 401,276  184,983  667,721  372,977  273,860  31,123  18,795  1,950,735 

ซื้อเพ่ิม -  -  148,779  45,234  34,419  -  16,090  244,522 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  (38,435)  (12,984)  (7,259)  (787)  -  (59,465) 

โอนเขา (โอนออก) -  -  3,875  130  626  -  (4,631)  - 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน-  -  (3,028)  (193)  (793)  -  -  (4,014) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 401,276  184,983  778,912  405,164  300,853  30,336  30,254  2,131,778 

คาเส่ือมราคาสะสม                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 -  (140,002)  (335,136)  (212,554)  (166,222)  (13,349)  -  (867,263) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  (9,643)  (77,789)  (41,587)  (42,696)  (4,636)  -  (176,351) 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  17,316  9,048  6,164  141  -  32,669 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  (149,645)  (395,609)  (245,093)  (202,754)  (17,844)  -  (1,010,945) 

                

ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม               

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 6,203  -  -  -  -  -  -  6,203 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,203  -  -  -  -  -  -  6,203 

                

คาเผ่ือการดอยคา                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 -  -  (7,668)  (8)  -  -  -  (7,676) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  -  (7,668)  (8)  -  -  -  (7,676) 

                

มูลคาสุทธิตามบัญชี                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 407,479  35,338  375,635  160,063  98,099  12,492  30,254  1,119,360 
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2560 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ  อาคารคลังสินคา  อาคารสํานักงาน  เคร่ืองจักรและ  เคร่ืองตกแตง  ยานพาหนะ  สินทรัพยระหวาง  รวม 

 สวนปรับปรุงท่ีดิน  โรงงาน   และสวนปรับปรุง  และอุปกรณ  และเคร่ืองใช    กอสรางและติดตั้ง   

   ทาเทียบเรือและ       สํานักงาน        

   สวนปรับปรุง             

ราคาทุน                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 401,276  182,359  531,033  335,028  234,023  23,043  16,791  1,723,553 

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

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

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

ซื้อบริษัทยอยระหวางป -  -  5,991  959  198  -  -  7,148 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 401,276  185,351  666,809  372,978  273,860  31,123  18,794  1,950,191 

                

คาเส่ือมราคาสะสม                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -  (129,820)  (256,967)  (174,475)  (142,315)  (17,251)  -  (720,828) 

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

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  12,422  2,869  14,280  7,116  -  36,687 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน-  -  1  1  1  -  -  3 

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

                

ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม               

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 6,203  -  -  -  -  -  -  6,203 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,203  -  -  -  -  -  -  6,203 

                

คาเผ่ือการดอยคา                

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 -  -  (9,161)  (8)  -  -  -  (9,169) 

(เพ่ิมข้ึน) ลดลง -  -  1,494)   -  -  -  -  1,494 

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

                

มูลคาสุทธิตามบัญชี                

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 407,479  45,195  324,703  160,416  107,637  17,775  18,794  1,081,999 

                

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม               

2561             พันบาท  176,351 

2560             พันบาท  182,582 
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2561 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ  อาคารคลังสินคา  อาคารสํานักงาน  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแตง  ยานพาหนะ  สินทรัพยระหวาง  รวม 

 สวนปรับปรุงที่ดิน  โรงงาน   และสวนปรับปรุง  และอุปกรณ  และเครื่องใช    กอสรางและติดต้ัง   

   ทาเทียบเรือและ       สํานักงาน        

   สวนปรับปรุง             

ราคาทุน                

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 399,478  184,983  16,731  115,283  21,416  19,777  13,453  771,121 

ซื้อเพิ่ม -  -  -  2,770  1,427  -  11,792  15,989 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  -  (1,128)  (705)  (787)  -  (2,620) 

โอนเขา (โอนออก) -  -  -  36  -  -  (36)  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 399,478  184,983  16,731  116,961  22,138  18,990  25,209  784,490 

                

คาเสื่อมราคาสะสม                

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 -  (140,002)  (16,277)  (65,658)  (18,518)  (10,611)  -  (251,066) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  (9,643)  (409)  (7,839)  (1,232)  (2,629)  -  (21,752) 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  -  1,128  687  141  -  1,956 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -  (149,645)  (16,686)  (72,369)  (19,063)  (13,099)  -  (270,862) 

                

ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม                

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 6,203  -  -  -  -  -  -  6,203 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 6,203  -  -  -  -  -  -  6,203 

                

มูลคาสุทธิตามบัญชี:                

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 405,681  35,338  45  44,592  3,075  5,891  25,209  519,831 

2560 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ  อาคารคลังสินคา  อาคารสํานักงาน  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแตง  ยานพาหนะ  สินทรัพยระหวาง  รวม 

 สวนปรับปรุงที่ดิน  โรงงาน   และสวนปรับปรุง  และอุปกรณ  และเครื่องใช    กอสรางและติดต้ัง   

   ทาเทียบเรือและ       สํานักงาน        

   สวนปรับปรุง             

ราคาทุน:                

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 399,478  181,991  16,731  110,790  23,187  15,523  -  747,700 

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

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

โอนเขา (โอนออก) -  1,225  -  -  -  -  (1,225)  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 399,478  184,983  16,731  115,283  21,416  19,777  13,453  771,121 

       
 

 
 

     
 

คาเสื่อมราคาสะสม:                

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 -  (129,684)  (15,868)  (57,631)  (19,760)  (11,013)  -  (233,956) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป -  (10,318)  (409)  (8,248)  (1,545)  (1,856)  -  (22,376) 

จําหนาย/ตัดจําหนาย -  -  -  221  2,787  2,258  -  5,266 

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

                

ผลตางจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม:                

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 6,203  -  -  -  -  -  -  6,203 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 6,203  -  -  -  -  -  -  6,203 

                

มูลคาสุทธิตามบัญชี:                

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

                

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม               

2561             พันบาท  21,752 

2560             พันบาท  22,376 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณซ่ึงไดตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแต

ยังคงใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน

ประมาณ 356 ลานบาท และ 360 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ 2561: จํานวน 200 ลานบาท และ 2560: 

จํานวน 178 ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชา

การเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 26 ลานบาท และ 23 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ 2561: 

จํานวน 1 ลานบาท และ 2560: จํานวน 2 ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ท่ีดินบันทึกดวยราคาท่ีตีใหมมีมูลคาสุทธิในงบการเงินรวม และงบการเงิน

เฉพาะกิจการจํานวน 407.48 ลานบาท มูลคายุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีการประเมินโดย ผูประเมินราคาอิสระ และเกณฑท่ี

ใชประเมินราคาท่ีดินคือ วีธีเทียบเคียงกับขอมูลตลาด (Comparative Method of Valuation) ซ่ึงเปนลําดับชั้นระดับท่ี 

3 และมูลคาสุทธิตามบัญชีโดยวิธีราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการมีจํานวน 401.28 ลานบาท 

16 คาความนิยม 

คาความนิยม ท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

ธุรกิจรานโดนัท ธุรกิจรานเบเกอร่ี ธุรกิจรานอาหาร รวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 “ปรับปรุงใหม”  “ปรับปรุงใหม” 

ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 484,370 484,370 298,192 298,192 1,357,321 1,113,477 2,139,883 1,896,039 

ไดมาจากการรวมธุรกิจ - - - - - 243,844 - 243,844

ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 484,370 484,370 298,192 298,192 1,357,321 1,357,321 2,139,883 2,139,883 

17 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

“ปรับปรุงใหม” 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 815,914 869,991 970 809 

สิทธิการเชา 117,297 131,060 13,246 15,139 

รวมสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 933,211 1,001,051 14,216 15,948 
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สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 

สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนรวมแฟรนไชส เคร่ืองหมายทางการคา โปรแกรมคอมพิวเตอรและอ่ืนๆ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชสีินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

           หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 แฟรนไชส 

 เคร่ืองหมาย

การคา 

 

โปรแกรม 

 

อื่น ๆ 

 

รวม 

 

โปรแกรม 

     คอมพิวเตอร      คอมพิวเตอร 

2561            

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 469,974  380,469  15,623  3,926  869,992  809 

ซื้อเพ่ิม 2,905  -  3,869  -  6,774  711 

ตัดจําหนายระหวางป -  (1,727)  (64)  -  (1,791)  - 

คาตัดจําหนายสําหรับป (49,294)  (479)  (6,255)  (2,480)  (58,508)  (550) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -  (666)  113  -  (553)  - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 423,585  377,597  13,286  1,446  815,914  970 

           หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ    

 แฟรนไชส 

 เคร่ืองหมาย

การคา 

 

โปรแกรม 

 

อื่น ๆ 

 

รวม 

 

โปรแกรม 

     คอมพิวเตอร      คอมพิวเตอร 

2560            

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 534,404  325,298  20,190  6,406  886,298  1,299 

ซื้อเพ่ิม 4,382  4,794  2,221  -  11,397  134 

ไดมา/ปรับปรุงจากการรวมธุรกิจ -  50,520  134  -  50,654  - 

ตัดจําหนายระหวางป -  -  (114)  -  (114)  - 

คาตัดจําหนายสําหรับป (68,812)  (143)  (6,808)  (2,480)  (78,243)  (624) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 469,974  380,469  15,623  3,926  869,992  809 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไดมาภายใต

สัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 8.34 ลานบาท และ 8.16 ลานบาท ตามลําดับ 
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สิทธิการเชา 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสิทธิการเชาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

   “ปรับปรุงใหม”     

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 131,061  93,324  15,139  17,031 

บวก: ซื้อเพ่ิมระหวางป 1,600  2,070  -  - 

ไดมา/ปรับปรุงจากการรวมธุรกิจ -  48,137  -  - 

หัก: คาตัดจําหนายสาํหรับป (14,324)  (12,471)  (1,893)  (1,892) 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน (1,040)  -  -  - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  117,297  131,060  13,246  15,139 

บริษัทยอยไดจดจํานองสิทธิการเชาซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 12.59 

ลานบาท และ 15.61 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ือคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 

ขอ 21) 

18 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินมัดจําคาเชา 160,256  148,113  32,553  32,500 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอขอคืน 48,736  34,187  33,577  22,438 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 217  10,205  217  10,205 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 209,209  192,505  66,347  65,143 
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19 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

   หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 120.00  457.50  50.00  100.00 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินท่ียังมิไดเบิกใช

เปนจํานวน 285 ลานบาท และ 275 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ 2561: จํานวน 157 ลานบาท และ 2560: 

จํานวน 107 ลานบาท) ซ่ึงคํ้าประกันโดยบริษัทและบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 34.6.1) 

อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะสั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

 รอยละ  รอยละ  รอยละ  รอยละ 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.50 - 3.85  3.50 - 3.75  3.55  3.53 

20 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 5) 66,795  62,357  66,795  62,357 

เจาหน้ีการคา - อ่ืนๆ 160,384  174,654  473  1,772 

เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (ดูหมายเหตุขอ 5) 5,480  12,960  11,522  19,009 

เจาหน้ีอ่ืน - อ่ืนๆ 67,944  74,570  10,149  4,367 

รายไดรับลวงหนา 31,127  36,592  -  6,257 

เงินมัดจํารบัจากลูกคา 14,295  12,848  14,295  12,848 

เจาหน้ีคาซื้อสินทรัพย 23,264  25,240  1,061  22 

คาใชจายคางจาย 132,751  151,641  5,650  8,215 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 502,040  550,862  109,945  114,847 
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21 เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

 อัตราดอกเบ้ีย (รอยละ) การชําระคืน 2561  2560 

บริษัทยอย     

 MLR-1.00 ถึง 1.50 ชําระคืนเปนรายไตรมาส เริ่มตั้งแตเดือน    

  กุมภาพันธ 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 184,000  - 

 MLR-1.75 ถึง 2.00 ชําระคืนเปนรายเดือน เริ่มตั้งแตเดือน    

  เมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2564 7,223  10,549 

 MLR-1.50 ชําระคืนเปนรายไตรมาส เริ่มตั้งแตเดือน    

  ธันวาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2564 -  314,241 

รวมท้ังหมด  191,223  324,790 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (49,471)  (87,164) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 141,752  237,626 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย บางสวนคํ้าประกันโดยสิทธิการเชาพื้นที่ในอาคารของบริษัทยอย (ดูหมายเหตุ 

ขอ 17) 

ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน 

การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนด

ในสัญญา เปนตน 
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22 หุนกูระยะยาว 

หุนกูระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

มูลคาตามหนาตราสาร    1,100,000  1,100,000  600,000  1,100,000 

หัก:  คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (5,014)  (3,475)  (2,233)  (3,475) 

ยอดสทุธิ 1,094,986  1,096,525  595,767  1,096,525 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป -  (499,965)  -  (499,965) 

หุนกูระยะยาว  1,094,986  596,560  595,767  596,560 

บริษัทและบริษัทยอยออกหุนกูสกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ มูลคาท่ีตราไว 

หนวยละ 1,000 บาท แกผูลงทุนในวงจํากัด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 จํานวน  มูลคารวม  วันท่ีออก   อายุของ  วันครบกําหนด  อัตราดอกเบี้ย  การชําระคืน  มูลคา 

ช่ือยอ หนวย  (พันบาท)  ตราสารหนี ้  ตราสารหนี ้  ไถถอน  (รอยละตอป)  ดอกเบี้ย  ยุติธรรม 

               (พันบาท) 

SST209A 600,000  600,000  21 ก.ย. 60  3 ป  21 ก.ย. 63  5.00  ทุก 3 เดือน  597,743 

MM217A 500,000  500,000  26 ก.ค. 61  3 ป  26 ก.ค. 64  5.00  ทุก 3 เดือน  501,176 

จากการออกหุนกูดังกลาวขางตน บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีกําหนดบางประการใน

สัญญาหุนกู เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

23 หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

   หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

หน้ีสินภายใตสญัญาเชาการเงิน 23,255  26,712  1,184  1,486 

หัก:  ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (1,330)  (1,817)  (126)  (194) 

รวม 21,925  24,895  1,058  1,292 

หัก:  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (11,024)  (11,444)  (248)  (234) 

หน้ีสินภายใตสญัญาเชาการเงิน-สทุธิจาก        

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10,901  13,451  810  1,058 
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บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเชาอุปกรณและยานพาหนะเพ่ือใชในการดําเนินงานของ

กิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 3 ป 

ภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา  11,881 11,374 23,255 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี (857) (473)  (1,330) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่าํท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา  11,024 10,901 21,925 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 12,345 14,367 26,712 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี (901) (916) (1,817) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่าํท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 11,444 13,451 24,895 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 302 882 1,184 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี (54) (72) (126) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่าํท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 248 810 1,058 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 302 1,184 1,486 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเชาซื้อ/เชาการเงินรอการตัดบัญชี (68) (126) (194) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่าํท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 234 1,058 1,292 
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24 (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

24.1 (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได 

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดปจจุบัน        

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป (20,392)  (21,911)  300  - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี        

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีกับผลตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น 13,510  16,737  (182)  974 

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได (6,882)  (5,174)  (118)  974 

รายการกระทบยอดระหวางกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับ (คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดมีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 47,310  (31,696)  79,354  30,142 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 20  รอยละ 20  รอยละ 20  รอยละ 20 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดกอนผลกระทบทางภาษ ี 9,462  (6,339)  15,871  6,028 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ (รายได) คาใชจาย        

ที่ไมสามารถหักเปน (รายได) คาใชจายในทางภาษ ี (29,854)  (15,572)  (16,171)  (6,028) 

คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 13,510  16,737  182  974 

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได (6,882)  (5,174)  (118)  974 

24.2   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตดับญัช ี        

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน

พนักงาน 6 

 

5,164 

 

- 

 

2,487 

รายไดรับลวงหนา -  3,416  -  - 

ประมาณการคาร้ือถอน 76  -  -  - 

การปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -  1,373  -  1,373 

อื่นๆ  -  191  -  32 

       รวม 82  10,144  -  3,892 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี ้

2561 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี  รายการท่ี  รายการท่ี  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม  รับรูใน  รับรูในกําไร   31 ธนัวาคม 

 2561  กําไรขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2561 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ        

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 5,164  (5,158)  -  6 

รายไดรับลวงหนา 3,416  (3,416)  -  - 

การปรับมลูคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,373  (1,373)  -  - 

ประมาณการคารื้อถอน -  76  -  76 

อื่นๆ 191  (191)  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 10,144  (10,062)  -  82 

2560 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี  รายการท่ี  รายการท่ี  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม  รับรูใน  รับรูในกําไร   31 ธนัวาคม 

 2560  กําไรขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2560 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ        

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 7,092  -  (1,928)  5,164 

รายไดรับลวงหนา 3,626  (210)  -  3,416 

การปรับมลูคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย 861  512  -  1,373 

อื่นๆ 363  (172)  -  191 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 11,942  130  (1,928)  10,144 

2561 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  รายการท่ี  รายการท่ี  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม  รับรูใน  รับรูในกําไร   31 ธนัวาคม 

 2561  กําไรขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2561 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ        

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 2,487  (2,487)  -  - 

การปรับมลูคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,373  (1,373)  -  - 

อื่นๆ 32  (32)  -  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 3,892  (3,892)  -  - 
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2560 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  รายการท่ี  รายการท่ี  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม  รับรูใน  รับรูในกําไร   31 ธนัวาคม 

 2560  กําไรขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2560 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ        

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 2,219  268  -  2,487 

การปรับมลูคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย 861  512  -  1,373 

อื่นๆ 117  (85)  -  32 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 3,197  695  -  3,892 

24.3   หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

   “ปรับปรุงใหม”     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน (5,102)  -  (2,145)  - 

การปรับมลูคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย (3,042)  -  (3,042)  - 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตวัตนที่ไดมาจากการซ้ือกิจการ 197,415  206,835  -  - 

มูลคายุติธรรมของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ        

ที่ไดมาจากการซ้ือกิจการ 5,546  8,720  -  - 

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 51,641  51,641  51,641  51,641 

การปรับมลูคาของอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุน         

ใหเปนมูลคายุติธรรม 65,793  63,558  65,793  63,558 

การปรับมลูคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน        

สวนทีโ่อนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่ไวใชงาน 7,345  9,002  7,345  9,002 

อื่นๆ (3,827)  585  122  585 

       รวม 315,769  340,341  119,714  124,786 
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รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

2561 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี  รายการท่ี  รายการท่ี  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม  รับรูใน  รับรูในกําไร   31 ธนัวาคม 

 2561  กําไรขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2561 

        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ        

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน -  (5,773)  671  (5,102) 

การปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -  (3,042)  -  (3,042) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตวัตนที่ไดมาจากการซ้ือกิจการ 206,835  (9,420)  -  197,415 

มูลคายุติธรรมของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ        

ที่ไดมาจากการซ้ือกิจการ 8,720  (3,174)  -  5,546 

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 51,641  -  -  51,641 

การปรับมลูคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน         

ใหเปนมูลคายุติธรรม 63,558  2,235  -  65,793 

การปรับมลูคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน        

สวนทีโ่อนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่ไวใชงาน 9,002  (1,657)  -  7,345 

อื่นๆ 585  (4,412)  -  (3,827) 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี- สุทธ ิ 340,341  (25,243)  671  315,769 

2560 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี  รายการท่ี  รายการท่ี  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม  รับรูใน  รับรูในกําไร   31 ธนัวาคม 

 2560  กําไรขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2560 

        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ       “ปรับปรุงใหม” 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไมมีตวัตนที่ไดมาจากการซ้ือกิจการ 192,841  13,994  -  206,835 

มูลคายุติธรรมของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ        

ที่ไดมาจากการซ้ือกิจการ 11,980  (3,260)  -  8,720 

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 51,641  -  -  51,641 

การปรับมลูคาของอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุน        

ใหเปนมูลคายุติธรรม 63,361  197  -  63,558 

การปรับมลูคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน        

สวนทีโ่อนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่ไวใชงาน 9,431  (429)  -  9,002 

อื่นๆ 1,145  (560)  -  585 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี- สุทธ ิ 330,399  9,942  -  340,341 



รายงานประจําป 2561 | บมจ.ทรัพยศรีไทย 
 

P a g e  165 | 182 

2561 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  รายการท่ี  รายการท่ี  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม  รับรูใน  รับรูในกําไร   31 ธนัวาคม 

 2561  กําไรขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2561 

        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ        

ประมาณการหนี้สินไมหมนุเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน -  (2,816)  671  (2,145) 

การปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย -  (3,042)  -  (3,042) 

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 51,641  -  -  51,641 

การปรับมลูคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน         

ใหเปนมูลคายุติธรรม 63,558  2,235  -  65,793 

การปรับมลูคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน        

สวนทีโ่อนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่ไวใชงาน 9,002  (1,657)  -  7,345 

อื่นๆ 585  (463)  -  122 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี- สุทธ ิ 124,786  (5,743)  671  119,714 

2560 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  รายการท่ี  รายการท่ี  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม  รับรูใน  รับรูในกําไร   31 ธนัวาคม 

 2560  กําไรขาดทุน  ขาดทุนเบ็ดเสร็จ  2560 

        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ        

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 51,641  -  -  51,641 

การปรับมลูคาของอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุน        

ใหเปนมูลคายุติธรรม 63,361  197  -  63,558 

การปรับมลูคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน        

สวนทีโ่อนไปเปนอสังหาริมทรัพยที่ไวใชงาน 9,431  (429)  -  9,002 

อื่นๆ 1,145  (560)  -  585 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี- สุทธ ิ 125,578  (792)  -  124,786 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวนรวม 708 ลานบาท และ 514 ลานบาท ตามลําดับ และเฉพาะกิจการ

จํานวน 9 ลานบาท และ 42 ลานบาท ตามลําดับ ท่ีบริษัทและบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอ

การตัดบัญชี เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทและบริษัทยอยอาจไมมี

กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชขางตนมาใช

ประโยชนได 

บริษัทยอยมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวนเงิน 451.64 ลานบาท ซ่ึงจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให

ประโยชนภายในป 2565 
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25 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

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

สวนทีร่ับรูในกําไรหรือขาดทนุ: 

ตนทนุบรกิารในปจจุบัน 7,116 3,639 1,350 1,280 

ตนทนุดอกเบ้ีย 986 1,044 295 299 

สวนทีร่ับรูในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น: 

(กําไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

สวนทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร (3,028) (28,191) (3,028) - 

สวนทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงขอสมมตทิางการเงิน  74 15,626 74 - 

สวนทีเ่กดิจากการปรับปรุงจากประสบการณ (400) (4,624) (400) -

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (6,526) (2,813) (1,744) (240) 

เพ่ิมขึน้จากการซ้ือบริษัทยอย (ดูหมายเหตขุอ 4) - 1,924 - - 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงานยกไป 36,815 38,593 8,979 12,432 

คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม รับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ตนทุนขาย 1,422 1,314 1,052 951 

คาใชจายในการขายและบริหาร 6,680 3,369 593 628 

รวมคาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,102 4,683 1,645 1,579 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทและบริ ษัทยอยคาดวาจะจ ายชําระผลประโยชนระยะยาว 

ของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 0.42 ลานบาท และ 6.00 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ 

2561: จํานวน 0.1 ลานบาท และ 2560: จํานวน 1.0 ลานบาท)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทยอยประมาณ 8 - 21 ป (เฉพาะกิจการ 2561: 9 ป และ 2560: 10 ป) 
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สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้ 

หนวย : รอยละตอป 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

อัตราคิดลด 2.69 - 3.51  2.70 - 3.50  2.70  2.80 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 6.00 - 12.33  6.0 - 12.33  6.00  6.00 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน 0 - 82  0 - 82  0 - 15  0 - 13 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 กลุมบริษัท มัดแมน  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5%  ลดลง 0.5%  เพ่ิมข้ึน 1%  ลดลง 1% 

        

2561        

อัตราคิดลด (833)  893  (628)  1,882 

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1,044  (980)  669  562 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน (1,107)  1,192  (684)  1,616 

หนวย : พันบาท 

 กลุมบริษัท มัดแมน  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 0.5%  ลดลง 0.5%  เพ่ิมขึ้น 1%  ลดลง 1% 
        

2560        

อัตราคิดลด (819)  879  (1,070)  1,275 

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

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

เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม ซ่ึงกฎหมาย

ดังกลาวอยูระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้กําหนดอัตราคาชดเชย

เพ่ิมเติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไป   ใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวา

คาจางอัตราลาสุด 400 วันสุดทาย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน

พนักงานหลังออกจากงาน บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการใน

อดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช 
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26 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนเปนประมาณการหนี้สินตนทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานท่ี 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินตนทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560 2561 2560 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม - - - - 

บวก: เพ่ิมข้ึนระหวางป 68,839 - 15,592 - 

หัก: ตัดจําหนายระหวางป (1,343) - - - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 67,496 - 15,592 - 

27 ทุนเรือนหุน 

เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติดังนี้ 

1) อนุ มั ติลดทุนจดทะเบี ยนจากเดิม  704,431,290 บาท เปน  455,807,823 บาท โดยตัดหุ นสา มัญ

จดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 660 หุน และ

ลดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ซ่ึงบริษัท

ยังมิไดจัดสรรเสนอขายท้ังจํานวน 248,622,807 หุน รวมเปนจํานวน 248,623,467 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1

บาท รวม 248,623,467 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 23

พฤษภาคม 2561

2) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 2” หรือ SST-

W2) จํานวนไมเกิน 30,387,188 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) โดย

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 15 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ

วันท่ี 30 กันยายน 2561 ราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญมีมูลคามากกวาราคาตลาดของหุนสามัญดังนั้นจึงยังไมมีผูถือ

หุนใชสิทธิซ้ือหุนสามัญดังกลาว
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3) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 455,807,823 บาท เปน 759,679,703 บาท โดยการออกและ

จัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 303,871,880 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ดังนี้  

(1) เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 273,484,692 

หุน  

(2) เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญครั้งท่ี 2 (SST-W2) จํานวน 30,387,188 

หุน  

บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของบริษัทไดมีมติอนุมัติรายการท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 640,393,352 บาท คงเหลือเปน 414,371,348 บาท รวมเปน

การลดทุนหุนสามัญจํ านวน 226,022,004 หุน  มูลค า ท่ีตราไวหุ นละ 1 บาท การลดทุนหุนสา มัญ 

จดทะเบียนนี้เพ่ือตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล

ประจําป 2558 และลดทุนหุนสามัญจดทะเบียนท่ีออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) สําหรับป 2559 ท่ีบริษัทยังมิไดจัดสรรเสนอขายท้ังจํานวน บริษัทไดจดทะเบียนลดทุน

ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

2) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 414,371,348 บาท เพ่ิมเปน 704,431,290 บาท โดยการออก

หุนสามัญใหมจํานวน 290,059,942 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลประจําป 

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

สําหรับป 2560 จํานวน 248,622,807 หุน บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือ

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560  
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28 เงินปนผลจายและทุนสํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมายดังกลาวไม

สามารถนําไปจายเงินปนผลได 

อนุมัติโดย จํานวนเงินปนผล  เงินปนผลจายตอหุน 

หนวย : พันบาท  หนวย : บาท 

เงินปนผลจายประจําป 2560 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 

- เงินสดปนผล 4,605 0.01 

- หุนปนผล 41,436,475 หุน 41,437 0.10 

รวมเงินปนผลจายในป 2560 46,042 0.11 

29 คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ไดแก 

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561  2560 2561 2560 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 1,106,276 927,388 122,626 106,112 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 249,183 273,307 24,195 24,901 

คาเชาและคาบริการ 624,194 610,243 126,649 119,708 

คาแฟรนไชส 116,997 116,038 - - 

คาขนสง 65,009 55,474 12,553 6,123 

คาสาธารณูปโภค 109,836 85,116 5,483 4,798 

คาใชจายทางการตลาด 67,089 52,859 528 523 

คาซอมแซมบํารุงรักษา 35,094 22,059 7,205 5,597 

วัตถุดิบและวัสดสุิ้นเปลืองใชไป 893,368 815,529 10,365 9,215 

การเปลีย่นแปลงในสินคาสําเร็จรปูและงานระหวางทํา (19,286) 17,886 - - 

ตนทุนทางการเงิน 69,757 80,033 36,253 46,262 

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 301,942 312,442 31,999 22,456 

รวม 3,619,459 3,368,374 377,856 345,695 
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30 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไมรวม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป  

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน แสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

        

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (พันบาท) 44,779  (21,369)  79,236  31,117 

จํานวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก (พันหุน) 455,808  455,808  455,808  455,808 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท/หุน) 0.10  (0.05)  0.17  0.07 

เนื่องจากราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญมีมูลคามากกวาราคาตลาดของหุนสามัญ (ดูหมายเหตุขอ 27) จึงไมไดแสดงกําไรตอหุน

ปรับลด 

31 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภัณฑและบริการ บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานท้ังสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ 

1)  สวนงานอาหารและเครื่องดื่ม เปนสวนงานท่ีผลิตและจัดจําหนายอาหารวาง เครื่องดื่ม ไอศกรีม และกิจการ

รานอาหาร 

2)  สวนงานคลังสินคาและทาเทียบเรือ เปนสวนงานท่ีใหบริการเชาคลังสินคา บริการรับฝากเอกสารและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส รวมถึงบริการทาเทียบเรือ 

3)  สวนงานเสื้อผาสําเร็จรูป เปนสวนงานท่ีทําการผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง 
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บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในประเทศไทย สหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศส อยางไรก็ตาม รายไดและ

สินทรัพยในสหราชอาณาจักรและประเทศฝรั่งเศสมีจํานวนท่ีไมเปนสาระสําคัญในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดย

พิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไร

หรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน  

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานท่ีรายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการ

ธุรกิจกับบุคคลภายนอก  

ในป 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวา รอยละ 10 ของ

รายไดของกิจการ 

ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม  คลังสินคาและ 

ทาเทียบเรือ 

 เสื้อผาสําเร็จรูป  งบการเงินรวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รายได                

รายไดจากการขายและใหบริการ 2,935  2,686  394  328  147  137  3,476  3,151 

                

ผลการดําเนินงาน                

กําไร (ขาดทุน) ของสวนงาน (84)  (106)  49  25  (40)  (42)  (75)  (123) 

รายไดอื่น             180  166 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม             12  5 

คาใชจายทางการเงิน             (70)  (80) 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได             47  (32) 

คาใชจายภาษีเงินได             (7)  (5) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป             40  (37) 
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ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามเขตภูมิศาสตรสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของบริษัทและบริษัทยอย มีดังตอไปนี้ 

       หนวย : ลานบาท 

 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม  

 2561 2560  2561 2560  2561 2560 
         

รายไดจากลูกคาภายนอก 3,262 3,149  214 2  3,476 3,151 

32 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและบริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของ

เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัดและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือ

พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทและบริษัทยอย ในระหวางป 2561 และ 2560 บริษัทและ

บริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 10 ลานบาท และ 9 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัท 2561 และ 

2560 : จํานวน 2 ลานบาท) 

33 โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน 

รายละเอียดโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัท มีดังนี้ 

1) อนุมตัิโดย ที่ประชมุสามัญผูถือหุนของบริษัท 

   ประจาํป 2559 

ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท มัดแมน  

   จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบรษัิท  

   ครั้งที่ 5/2560 

2) ระยะเวลาของโครงการ 2 ป นับตั้งแตวนัที ่1 สิงหาคม 2559 ถึง 

   วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

2 ป นับตั้งแตวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ถึง 

   วันที่ 30 เมษายน 2563 

3) รูปแบบและการจายเงินสมทบโครงการ พนักงานจายในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน 

   และบริษัทและบริษัทยอยสมทบใหใน 

   อัตรารอยละ 7 ของเงินเดอืน 

พนักงานจายในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน 

   และบริษัทยอยสมทบใหในอัตรารอยละ 7  

ของเงินเดอืน 

4) ผูบริหารโครงการ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)  

   จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)  

   จํากัด (มหาชน) 

โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานสําหรับป 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบโครงการท้ังสิ้น

เปนจํานวน 6 ลานบาท และ 4 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ 2561 และ 2560 : จํานวน 2 ลานบาท) 
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34 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

34.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนจํานวน 100 ลาน

บาท และ 71 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัท 2561: จํานวน 87 ลานบาท และ 2560: จํานวน 51 ลาน

บาท) อันเก่ียวเนื่องกับการปรับปรุงอาคารและซ้ืออุปกรณ 

34.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาสินทรัพยเพ่ือประกอบกิจการคลังเอกสาร 

บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดิน โกดังเก็บและชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพรอมอุปกรณกับบริษัทรวมและกิจการท่ี

เก่ียวของกัน เพ่ือใชประกอบกิจการคลังเอกสารเปนระยะเวลา 10 ป และ 14 ป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดังกลาว ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

จายชําระ 

ภายใน 1 ป 112 112 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 330 330 

มากกวา 5 ป 285 285 

34.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสรางในจังหวัดภูเก็ตกับกรรมการผูจัดการของบริษัทเพ่ือใชกอสรางและ

ดําเนินกิจการรานอาหารและโรงแรมเปนระยะเวลา 30 ป 

บริษัทมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

จายชําระ 

ภายใน 1 ป 2 1 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 12 11 

มากกวา 5 ป 117 121 
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34.4 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและบริการ 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาดําเนินงานเก่ียวกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคารและบริการอ่ืนๆ โดยอายุของ

สัญญามีระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนถึง 28 ป คาเชาและคาบริการบางสวนคิดเปนอัตรารอยละของยอดขายท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยมีอัตราคาเชาและคาบริการข้ันต่ําตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชา

ดําเนินงาน ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

จายชําระ        

ภายใน 1 ป 324  276  10  6 

มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 400  423  8  8 

มากกวา 5 ป 11  54  -  - 

จํานวนเงินท่ีตองจายในอนาคตดังกลาวขางตนไมรวมสัญญาเชาระยะยาวบางสัญญาท่ีคิดคาเชาจากอัตรารอย

ละของยอดขาย 

34.5 สัญญาคาแฟรนไชส 

34.5.1 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2524 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาคาแฟรนไชสกับบริษัท ดังก้ิน โดนัท ออฟ 

อเมริกา อิงค ตอมาเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2555 บริษัทยอยไดตออายุสัญญาเปนระยะเวลา 20 ป ภายใต

สัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่ในประเทศไทยแกบริษัท

ยอย ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาแฟรนไชสใหกับคูสัญญา โดยคํานวณเปนรอยละของ

ยอดขายตามท่ีระบุไวในสัญญา 

34.5.2 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาคาแฟรนไชสกับบริษัท เอบีพี คอรปอเรชั่น 

เปนระยะเวลา 28 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่

ในประเทศไทยแกบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาแฟรนไชสใหกับคูสัญญา โดย

คํานวณเปนรอยละของยอดขายตามท่ีระบุไวในสัญญา 
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34.5.3 เม่ือวันท่ี 2 กรกฏาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่ งได ทําสัญญาคาแฟรนไชส กับบริ ษัท บาสก้ิน  

รอบบิ้นส แฟรนไชสซ่ิงแอลแอลซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิ

ในการดําเนินงานกิจการรานไอศกรีมในประเทศไทยแกบริษัทยอย 

34.6 การคํ้าประกัน 

34.6.1 ณ วั น ท่ี  31 ธั น ว าคม  2561 และ  2560 บริ ษั ทย อย ในกลุ มบริ ษั ท  มั ดแมน  ได ร ว ม กั น 

คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหแกกลุมบริษัท มัดแมนในวงเงินรวมไมเกิน 373 ลานบาท และ 

560 ลานบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ 19) 

34.6.2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารใน

นามบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 60 ลานบาท และ 54 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ือใชคํ้าประกัน

การชําระคาเชาและคํ้าประกันการใชไฟฟา โดยจํานวนดังกลาวไดรวมหนังสือคํ้าประกันจํานวน 33 

ลานบาท และ 27 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงไดใชเงินฝากธนาคารเปนหลักประกัน (ดูหมายเหตุขอ 10) 

34.7 คดีฟองรอง 

34.7.1 ในเดือนเมษายน 2558 อดีตพนักงานของบริษัทจํานวน 5 คนไดยื่นคําฟองตอศาลแรงงานกลาง โดย

กลาวหาวาบริษัทเลิกจางโดยไมเปนธรรมและเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท ขณะนี้คดียังอยูใน

ระหวางการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาอดีตพนักงานเหลานี้ไดทําผิด

ระเบียบของบริษัทและฝาฝนคําสั่งของนายจาง เปนเหตุใหบริษัทมีสิทธิในการเลิกจางโดยไมตองจายเงิน

ชดเชย ดังนั้น ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาจะไมเกิดผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากคดีความ

ดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2561 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทชําระเงินคาชดเชย คาบอกกลาว

ลวงหนา คาเลิกจางไมเปนธรรม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พรอมดวยดอกเบี้ยซ่ึงประเมินคาเสียหาย

จํานวน 14.77 ลานบาท เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 บริษัทไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลอุทธรณ

แลว แตอยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไดตั้งประมาณการหนี้สินคาชดเชยแกอดีต

พนักงาน จํานวน 15.59 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 
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34.7.2 ในเดือนมีนาคม 2560 อดีตพนักงานของบริษัทยอยบุคคลหนึ่งไดยื่นคําฟองตอศาลแรงงานกลาง โดย

กลาวหาวาบริษัทยอยเลิกจางโดยไมเปนธรรมและเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทยอย 

ณ วันท่ี 19 เมษายน 2561 ศาลไดมีการนัดสืบพยานและตัดสินใหบริษัทยอยจายชําระเงินคาเสียหาย

ใหแกลูกจางรายนี้เปนจํานวน 0.6 ลานบาท ซ่ึงคาเสียหายนี้บริษัทยอยไดมีการจายชําระใหแกลูกจาง

ในวันท่ี 25 เมษายน 2561 และคดีดังกลาวถือเปนท่ีสิ้นสุด 

35 เครื่องมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงิน

ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกูยืมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน เงินมัดจํา

คาเชา เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหุนกูระยะยาว บริษัทและบริษัท

ยอยมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน และเงินให

กูยืม ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้น

บริษัทและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อ

ของบริษัทและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยู

จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้

การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน และเงินใหกูยืมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืม

ระยะยาวและหุนกูระยะยาว สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือ

มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนด

อัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้  

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย ไมมี รวม อัตราดอกเบี้ย 

ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด 

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 30 - 110 89 229 0.10 - 0.95 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - - 12 12 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 166 166 - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 2 - - - 2 0.90 - 1.38 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - - 75 75 - 

หนี้สินทางการเงิน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 120 - - - 120 3.55 - 3.70 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 502 502 - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 191 - 191 MLR - 2 ถึง 

MLR - 1.50 

หุนกูระยะยาว - 1,095 - - 1,095 5.00 

หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย ไมมี รวม อัตราดอกเบี้ย 

ภายใน มากกวา ปรับข้ึนลง อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด 

สินทรัพยทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 116 96 212 0.10 - 0.78 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - - 497 497 - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 176 176 - 

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 3 - - - 3 1.30 - 1.38 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - - 87 87 - 

หนี้สินทางการเงิน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 438 - 20 - 458 3.50 - 3.75, 

MLR-2.5 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 551 551 - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 325 - 325 MLR-2.0 ถึง 

MLR-1.5 

หุนกูระยะยาว 500 597 - - 1,097 5.00 - 5.50 
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หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี  อัตราดอกเบี้ย  ไมมี  รวม  อัตราดอกเบี้ย 

 ภายใน  มากกวา  ปรับข้ึนลง  อัตราดอกเบี้ย    (รอยละตอป) 

 1 ป  1 ถึง 5 ป  ตามราคาตลาด       

สินทรัพยทางการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -  -  14  4  18  0.70 - 0.95 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -  -  -  69  69  - 

เงินกูยืมระยะส้ัน 20  -  -  -  20  4.00 

เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  -  75  75  - 

            

หนี้สินทางการเงิน            

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 50  -  -  -  50  3.55 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น -  -  -  110  110  - 

หุนกูระยะยาว -  598  -  -  598  5.00 

หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี  อัตราดอกเบี้ย  ไมมี  รวม  อัตราดอกเบี้ย 

 ภายใน  มากกวา  ปรับข้ึนลง  อัตราดอกเบี้ย    (รอยละตอป) 

 1 ป  1 ถึง 5 ป  ตามราคาตลาด       

สินทรัพยทางการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -  -  7  3  10  0.10 - 0.38 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ -  -  -  494  494  - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น -  -  -  68  68  - 

เงินลงทุนในตราสารทุน -  -  -  87  87  - 

            

หนี้สินทางการเงิน            

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 100  -  -  -  100  3.53 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น -  -  -  115  115  - 

หุนกูระยะยาว 500  597  -  -  1,097  5.00 - 5.50 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงท่ีมูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทและบริษัทยอยพิจารณาวาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ํา เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมี

ธุรกรรมท่ีเปนเงินตราตางประเทศเพียงเล็กนอย และไมมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมี

สาระสําคัญคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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มูลคายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกูยืมระยะสั้น สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน เงินกูยืมระยะสั้น ภาษีเงินไดคางจาย และ

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลคายุติธรรมโดยประมาณเทากับมูลคาตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินดังกลาวจะครบ

กําหนดในระยะเวลาอันสั้น มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาตาม

บัญชี  

รายการท่ีเปดเผยตามตารางตอไปนี้ พิจารณาวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ี

รับรูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลคาแตกตางจากมูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคา

ยุติธรรม ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินรวม 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - - 497 - - - 497 
เงินลงทุนในตราสารทุน 75 87 - - - - 75 87 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - - - - 378 366 378 366 
ที่ดิน - - 408 408 - - 408 408 
 
หนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
หุนกูระยะยาว - - 1,099 597 - - 1,099 597 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - - 494 - - - 494 
เงินลงทุนในตราสารทุน 75 87 - - - - 75 87 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - - - - 378  366 378 366 
ที่ดิน - - 406 406 - - 406 406 
 
หนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
หุนกูระยะยาว - - 598 597 - - 598 597 

ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

36 การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน  
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37 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยครั้งท่ี 1/2562 มีมติในเรื่องดังตอไปนี้ 

1) อนุมัติการจัดต้ังบริษัทยอยท่ีประเทศฝรั่งเศส เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ โดยมีทุนจดทะเบียน 24,000 ยูโร 

และถือหุนโดยบริษัท Mudman International Limited โดยมีสัดสวนการถือหุน 67% 

2) อนุมัติการลงทุนในประเทศฝรั่งเศสตามเง่ือนไขสัญญา Share sale and purchase agreement (SPA) 

สําหรับ Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS ในภัตตาคารท่ีฝรั่งเศส 

37.2 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน บริษัทยอยครั้งท่ี 

2/2562 ไดมีมติอนุมัติ การจายเงินปนผลประจําป 2561 เปนเงินประมาณ 58 ลานบาท การจายเงินปนผลดังกลาวให

จายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับของบริษัท ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือ

หุน (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 21 

พฤษภาคม 2562 

38 การจัดประเภทรายการใหม 

รายการบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพ่ือใหสอดคลอง

กับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 การจัดประเภทรายการดังกลาวไมมีผลกระทบตอ

กําไรสุทธิ กําไรเบ็ดเสร็จรวมและสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 
   หนวย : พันบาท 

รายการ การแสดงรายการท่ีแสดงไวเดิม จัดประเภทใหม งบการเงินรวม งบการเงิน 

    เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

คาใชจายจายลวงหนา สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน 23,689 11,253 

สิทธิการเชา สิทธิการเชา สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 82,922 15,139 

เงินมัดจํา เงินมัดจํา สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 148,112 32,500 

รายไดรับลวงหนา หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 36,592 6,257 

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 

  ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

11,444 234 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 13,451 1,058 

     

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560    

รายการปรับลดราคาสินคาคงเหลือ คาใชจายในการบริหาร ตนทุนขาย 8,625 - 

   ใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ     

รายไดจากการขายและบริการ ตนทุนขาย รายไดจากการขาย 8,032 - 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย คาใชจายในการบริหาร คาใชจายในการขาย 7,655 - 

39 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 
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