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นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 
ประธานกรรมการบริษัท 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 

ในปี 2556 ที่ผํานมา ประเทศไทยได๎รับผลกระทบอยํางตํอเนื่องจาก
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุํมประเทศในทวีปยุโรปและ
ประเทศญี่ปุุนน๎อยลง แตํเนื่องจากมีการชุมนุมประท๎วงของมวลชน และเกิดความ
ไมํสงบทางการเมืองขึ้นในชํวงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 สํงผลให๎มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร๎อยละ 2.9 เทํานั้น 

 ส าหรับการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ทํามกลางการแขํงขัน
ด๎านราคา ปัญหาแรงงานและความไมํสงบทางการเมือง ผลประกอบการของ
บริษัทในงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 107 ล๎านบาท ซึ่งเป็นผลจากธุรกิจ
น้ ามันพืชมีผลขาดทุนสุทธิ 62 ล๎านบาท ธุรกิจคลังสินค๎ามีก าไรสุทธิ 4 ล๎านบาท 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีก าไรสุทธิ 88 ล๎านบาท และมีผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหมํทั้ง IFRS และ TAS จ านวนเงิน 137 ล๎านบาท  

 ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อมั่นตํอศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจ
อาหาร และเครื่องดื่ม และธุรกิจคลังเอกสาร ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมี
แนวโน๎มที่ดีมาก โดยจะมุํงมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือท าให๎บริษัทมีความได๎เปรียบทางการแขํงขัน สามารถ

ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดต๎นทุนในการ
ด าเนินงานในระยะยาวให๎ต่ าลงได๎อีกด๎วย 

 สํวนของการด าเนินกิจกรรมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกนั้น  บริษัทได๎ให๎ความส าคัญ ด๎วยตระหนักวํา
องค์กรจะเติบโตอยํางยั่งยืน ผู๎บริหารและพนักงานต๎องมีทั้งวิสัยทัศน์ ความสามารถ ควบคูํกับการมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการด าเนินงาน ด๎วยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบตํอสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล๎อมด๎วย ทั้งนี้ บริษัทได๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด๎านการก ากับดูแลกิจการประจ าปี 2556 กับ
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยด๎วย 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู๎บริหารและพนักงานทุกคนที่รํวมแรงรํวมใจพัฒนาบริษัทด๎วยดี
เสมอมา รวมทั้งผู๎ถือหุ๎น ลูกค๎า คูํค๎า ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย ตลอดจนหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให๎การสนับสนุน
และไว๎วางใจบริษัท บริษัทขอให๎ค ามั่นวําจะด าเนินธุรกิจอยํางรอบคอบ โปรํงใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมกับทุกฝุายตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู๎น าในธุรกิจคลังสินค๎า คลังเอกสาร มุํงมั่นพัฒนาระบบคลังสินค๎า Automation และมุํงสูํธุรกิจ
อาหาร และเครื่องดื่ม โดยด าเนินธุรกิจด๎วยความมีความรับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม 

พันธกิจ :  
1) มุํงเน๎นการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎องค์กร ผู๎ถือหุ๎น และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
2) สํงมอบสินค๎าและการบริการที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสูงด๎วยวิทยาการและเทคโนโลยีน าสมัย 
3) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตํอพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

และสร๎างความสัมพันธ์กับกลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียให๎เห็นคุณคําของธุรกิจ 
 

ค่านิยมขององค์กร 
SST 

 
 
  

Strong & Safety 

ความปลอดภัยมั่นคงของสถานที่และความ
ปลอดภัยในการท างานและการให๎บริการ 

ความปลอดภัยเป็นหัวใจส าคัญของการให๎บริการในธุรกิจคลัง
เอกสารและคลังสินค๎า ทรัพย์สินของลูกค๎าที่เก็บรักษาไว๎ต๎อง
ปลอดภัย รวมถึงสถานที่จัดเก็บต๎องมีความมั่นคงแข็งแรง และ
ความปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บและการท างาน 

Service 

บริการด๎วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต๎อง 
สุภาพ มีน้ าใจ และมุํงม่ันพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

พนักงานมีความรักในการให๎บริการ ให๎บริการตามนโยบายที่
บริษัทก าหนดไว๎ คือ บริการด๎วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต๎อง 
สุภาพ มีน้ าใจ และมุํงมั่นพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ลูกค๎าพึง
พอใจสูงสุด 

Trust 

สร๎างความไว๎วางใจ และเชื่อมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจ 

ปฏิบัติตํอลูกค๎า พนักงาน คูํค๎า และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุาย
อยํางเป็นธรรม โดยมุํงมั่นในการสร๎างความเชื่อมั่น และสร๎าง
ความไว๎วางใจ เคารพ และสนับสนุนเพ่ือนรํวมงานและ
พันธมิตร ตลอดจนด าเนินการตํางๆ เพ่ือให๎ได๎รับความไว๎วางใจ
เชํนเดียวกัน 

Teamwork 

สร๎างทีมเพ่ือเปูาหมายเดียวกัน 

การท างานเป็นทีมมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การท างานจะไปสูํ
ความส าเร็จได๎ต๎องอาศัยความรํวมมือของพนักงานทุกคน 



 

4 รายงานประจ าปี 2556  

รายงานคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2556 ที่ผํานมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร๎อยละ  2.9 
ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร๎อยละ 6.4 การสํงออกลดลงร๎อยละ 0.2 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2555 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร๎อยละ 3.2 และการน าเข๎ามีอัตราการขยายตัวร๎อยละ 0.4 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมี
อัตราการขยายตัวร๎อยละ 7.8 * 

ในปี 2557 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร๎อยละ  3.0 ถึง 4.0    
การสํงออกและการน าเข๎าจะมีอัตราการขยายตัวร๎อยละ 5.0 – 7.0 และ 5.7 ตามล าดับ * 

ในปี 2556 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต๎แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 3 แบรนด์ คือ “โอ ปอง แปง” 
“ดังกิ้น โดนัท” และ “บาสกิน รอบบิ้นส์” มีศักยภาพการเจริญเติบโตและความสามารถในการแขํงขันในธุรกิจที่มีการ
แขํงขันสูงเป็นอยํางด ี

ธุรกิจคลังสินค๎าและทําเรือ มีอัตราการใช๎พ้ืนที่คลังเก็บสินค๎าโดยเฉลี่ยของบริษัทลดลงเล็กน๎อยจาก 89% ในปี 
2555 เป็น 88% ทั้งนี้บริษัทยังมีลูกค๎าทั้งเกําและใหมํมาใช๎บริการอยํางสม่ าเสมอ โดยเฉพาะทางด๎านคลังเอกสาร 
อยํางไรก็ตามการแขํงขันด๎านราคายังคงอยูํในระดับสูง ดังนั้นจึงไมํสามารถปรับอัตราคําบริการทุกประเภทได๎  

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 พอสรุปโดยสังเขปได้ดงันี้ 

การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค๎าที่รับฝาก ได๎แกํ ปุ๋ยเคมี สํวนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช๎ส านักงาน 
กลํองบรรจุเอกสาร  แฟูมบรรจุเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสินค๎าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากรวมทั้งปี
จ านวน 0.270 ล๎านตัน เทียบกับจ านวน 0.230 ล๎านตันในปี 2555 (เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 17.39) 

การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจ านวนพ้ืนที่ให๎เชําเฉลี่ยตํอเดือนเทํากับ 30,274 ตารางเมตร เทียบกับจ านวน
42,186 ตารางเมตร ในปี 2555 (ลดลงร๎อยละ 28.24) สินค๎าที่น ามาเก็บได๎แกํ แปูงมันส าปะหลัง ข๎าวสาลี เคมีภัณฑ์ 
ปุ๋ยเคมี ฝูาย เหล็ก ขี้เลื่อยอัดแทํง วัตถุดิบในการท าอาหาร เครื่องจักร ผ๎าชนิดตํางๆ รองเท๎า อุปกรณ์ส านักงาน 
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค๎า เป็นต๎น 

การให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข๎าเทียบทําจ านวน 56 ล า เทียบทําโดยเฉลี่ยเดือนละ 9.83 วัน/ทํา  
เทียบกับจ านวน 48 ล า เทียบทําโดยเฉลี่ยเดือนละ 16.63 วัน/ทําในปี 2555 (ลดลงร๎อยละ 40.89)  

การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถํายสินค๎าประเภทตํางๆ ได๎แกํ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค๎าแชํแข็ง น้ าตาล เกลือ 
และสินค๎าอ่ืนๆ จ านวนรวม 0.571 ล๎านตัน เทียบกับจ านวน 0.468 ล๎านตันในปี 2555 (เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 22.00)  

ผลประกอบการในปี 2556 มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 107 ล๎านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมํท าให๎เกิดผลขาดทุนเป็นจ านวนเงิน  137 ล๎านบาท 
หากพิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุํมธุรกิจจะพบวําธุรกิจคลังสินค๎าและทําเทียบเรือมีรายได๎รวม  242 ล๎านบาท 
ผลก าไรสุทธิ 4 ล๎านบาท ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์มีรายได๎รวม 60 ล๎านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 62 ล๎านบาท และ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได๎รวม 1,829 ล๎านบาท มีผลก าไรสุทธิ 88 ล๎านบาท  



 

5 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในป ี2557 นี้ บริษัทมีความพร๎อมที่จะสร๎างความเติบโตของธุรกิจโดยผํานทางสินค๎าหลักของกลุํมธุรกิจตํางๆ โดย
จะมุํงมั่นพัฒนาทั้งคุณภาพสินค๎าและบริการให๎ดียิ่งขึ้น เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎าในระยะยาว และจะเป็นสํวน
หนึ่งในการชํวยพัฒนาสังคมให๎ดีขึ้นโดยผํานทางกิจกรรมตํางๆของบริษัท คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเป็นอยํางสูงวํา 
บริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตตํอไปอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถให๎ผลตอบแทนเป็นที่นําพึงพอใจแกํ
ผู๎ถือหุ๎นทุกทํานในระยะยาวได๎ 

 * ข้อมูลอ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 17 กุมภาพันธ์ 2557 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทํานผู๎ถือหุ๎นบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด๎วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทําน   
มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามข๎อก าหนด ดังนี้  

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางจิตรา ถาวระ กรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได๎ปฏิบัติหน๎าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได๎รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยได๎จัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และในปี 2557 จนถึงวันที่รายงาน 
จ านวน 1 ครั้งรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสรุปผลได๎ดังนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

- สอบทานงบการเงินระหวํางกาลและงบการเงินประจ าปี 2556 ของบริษัท รํวมกับผู๎สอบบัญชี และฝุายจัดการ
ของบริษัท รวมทั้งประชุมเป็นการเฉพาะ กับผู๎สอบบัญชีโดยไมํมีฝุายจัดการด๎วย โดยได๎สอบถามและรับฟังค าชี้แจง 
ตลอดจนให๎ค าแนะน าและ/หรือข๎อคิดเห็นในประเด็นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับรายงานทางการเงินของบริษัท กํอนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ให๎เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวํา รายงานทางการเงินของบริษัท ประจ าปี 2556 มีความถูกต๎องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป เป็นที่เชื่อถือได๎ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณา
ความเป็นอิสระของส านักงานตรวจสอบภายใน 

- ให๎ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และติดตามให๎ฝุายบริหาร เรํงปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นท่ีผู๎ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

- สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ส าหรับปี 2556 ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการ
ประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบริษัท ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

- พิจารณาคัดเลือกผู๎ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหนํวยงานภายนอก รวมถึงประเมินผล การปฏิบัติงาน           
ของผู๎ตรวจสอบภายในในรอบปี 2556 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวํา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบ การตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมแล๎ว และส านักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ  



 

7 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ ค าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว 

- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง กับ
ธุรกิจของบริษัทและติดตามความคืบหน๎าในเรื่องดังกลําว 

- รับทราบจากผู๎สอบบัญชีวําไมํมีประเด็นและข๎อสังเกตที่ต๎องแจ๎งให๎คณะกรรมการตรวจสอบทราบตาม 
บทบัญญัติในมาตรา 89/25 แหํงพระราชบัญญัติวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวํา บริษัทได๎มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เหมาะสม 
และได๎รับทราบการรายงานเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส 

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

- สอบทานการด าเนินการด๎านบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรับทราบความคืบหน๎า ในการด าเนินการด๎าน
การบริหารความความเสี่ยงของคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการด าเนินการด๎านบริหารความเสี่ยงของคณะท างาน บริหารความ
เสี่ยง และจะติดตามผลความคืบหน๎าในการด าเนินการตํอไป 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะตํอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติตํอที่ประชุมสามัญ        
ผู๎ถือหุ๎นครั้งที่ 1/2557 ให๎แตํงตั้ง นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 หรือ    
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู๎สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 3844 แหํงบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด)    
เป็นผู๎สอบบัญชี ของบริษัทประจ าปี 2557 รวมทั้งเสนอแนะจ านวนเงินคําสอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวน 
3,910,000 บาท 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวํา ผู๎สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแตํงตั้ง มีผลงานเป็นที่นําพอใจ และ
มาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป อีกทั้งได๎ปฏิบัติงาน เยี่ยงผู๎ประกอบ
วิชาชีพอยํางเต็มความสามารถ และให๎ข๎อเสนอแนะ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรให๎เสนอตํอที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอแตํงตั้งผู๎สอบบัญชีตํอที่ประชุมผู๎ถื อหุ๎น
ตํอไป 
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ 
ประกาศ/ ค าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามค าสั่งตามกฎหมายดังกล่าว 

- รับทราบรายการของบริษัทที่เกี่ยวโยงกันและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ส าหรับการท ารายการระหวํางกันใน
อนาคตของบริษัทวําเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค๎าปกติ 

- รับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท วําด๎วยเรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
รายงาน การมีสํวนได๎เสียของกรรมการและผู๎บริหารของบริษัท ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนดให๎บริษัทจดทะเบียนด าเนินการ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวํา บริษัทได๎ปฏิบัติตามข๎อก าหนดและ ข๎อกฎหมาย ที่เก่ียวข๎องแล๎ว 

7. อ่ืนๆ 

- ติดตามความคืบหน๎าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2556 เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการของบริษัท 

- สอบทานข๎อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ ในรายงานประจ าปี2556 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 ของบริษัท (แบบ 56-1) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2556 ตํอคณะกรรมการบริษัท       
ทุกไตรมาส 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามขอบเขตอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบที่มีตํอคณะกรรมการ
บริษัทตามที่ก าหนด ด๎วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได๎ยึดหลักความโปรํงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได๎ 
โดยค านึงถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

 

 

 

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

(นายสมโภชน์  อินทรานุกูล) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   วันที่ 12 มีนาคม 2557 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ข้อมูลบริษัท 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อยํอ SST 

เลขทะเบียนบริษัท  0107537002117 

ประเภทธุรกิจ  ให๎บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให๎เชําและบริหารพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการ
จัดเก็บสินค๎า รวมทั้งให๎บริการรับบริหารจัดการสต๏อกสินค๎า และกิจการ          
ทําเทียบเรือ 

ทุนจดทะเบียน  334,513,122.00 บาท (สามร๎อยสามสิบสี่ล๎านห๎าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร๎อย
ยี่สิบสองบาทถ๎วน) ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญ 334,513,122 หุ๎น (สามร๎อยสามสิบสี่
ล๎านห๎าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร๎อยยี่สิบสองหุ๎น) 

มูลคําหุ๎น  หุ๎นละ 1.00 (หนึ่งบาท) 

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลคํา 226,022,192.00 บาท (สองร๎อยยี่สิบหกล๎านสองหมื่นสองพันหนึ่งร๎อยเก๎าสิบสอง
บาทถ๎วน) 

ที่ตั้งส านักงานใหญํ  2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  แขวงบางกะปิ  เขตห๎วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  10310 

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

ที่ตั้งคลังสินค๎า 1  71, 71/1-8 หมูํ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง      
จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

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

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

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

  โทรศัพท์  02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379 
  โทรสาร   02-819-9378 

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

http://www.subsrithai.com/
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ข้อมูลบริษัทย่อย 

ธุรกิจคลังสินค้า 
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105552067303 

ประเภทธุรกิจ กิจการคลังสินค๎า / ให๎บริการรับฝากสินค๎า 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห๎าล๎านบาทถ๎วน) ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญ 50,000 หุ๎น        
(ห๎าหมื่นหุ๎น) 

มูลคําหุ๎น หุ๎นละ 100.00 (หนึ่งร๎อยบาท)  

ที่ตั้งส านักงานใหญํ 2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  แขวงบางกะปิ  เขตห๎วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร  10310 

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

ที่ตั้งคลังสินค๎า 71/9  หมูํ 1  ซอยสุขสวัสดิ์ 49  ต าบลบางจาก  อ าเภอพระประแดง                   
จังหวัดสมุทรปราการ  10130 

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

ธุรกิจน้ ามันพืช และอาหารสัตว์  
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105508000665 

ประเภทธุรกิจ ผลิตน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท (สองร๎อยล๎านบาทถ๎วน) ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญ 
200,000,000  หุ๎น  (สองร๎อยล๎านหุ๎น) 

มูลคําหุ๎น หุ๎นละ 1.00 (หนึ่งบาท) 

ที่ตั้งส านักงานและโรงงาน 39/6 หมูํที ่3  ถนนติวานนท์  ต าบลบ๎านใหมํ  อ าเภอปากเกร็ด 
 จังหวัดนนทบุรี  11120 
 โทรศัพท์  02-961-6040-9, 02-583-7147 
 โทรสาร   02-583-8207 

เว็บไซต์ www.tipoil.com 

 



 

11 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0125555004973 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการน าเข๎า สํงออก  ค๎าพืชผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากพืชผล
ทางการเกษตรทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล๎านบาทถ๎วน) ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญ 10,000 หุ๎น    
(หนึ่งหมื่นหุ๎น) 

มูลคําหุ๎น หุ๎นละ 100.00  (หนึ่งร๎อยบาท) 

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

 
ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม  
บริษัท มัดแมน จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105549035749 

ประเภทธุรกิจ ด าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company 
 ด๎านการลงทุน และการจัดการ 

ทุนจดทะเบียน 525,000,000.00 บาท (ห๎าร๎อยยี่สิบห๎าล๎านบาทถ๎วน) 
 ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญ  5,250,000  หุ๎น  (ห๎าล๎านสองแสนห๎าหมื่นหุ๎น) 

มูลคําหุ๎น หุ๎นละ 100.00 (หนึ่งร๎อยบาท) 

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

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

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146423 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหนํายอาหารจานดํวน ขนมและอาหารตํางๆ           
ที่อบแล๎วทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท (สามร๎อยล๎านบาทถ๎วน) ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญ 
30,000,000 หุ๎น (สามสิบล๎านหุ๎น) 

มูลคําหุ๎น หุ๎นละ 10.00 (สิบบาท)  
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ที่ตั้งส านักงาน 209/1  อาคารเค ทาวเวอร์ บี  ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)    
 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท ์ 02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 
เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/DunkinDonutsThai 

 
บริษัท เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146776 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหนํายอาหารจานดํวน ขนม และอาหารตํางๆ          
ที่อบแล๎วทุกชนิด 

ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล๎านบาทถ๎วน)  ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญ       
4,000,000 หุ๎น (สี่ล๎านหุ๎น) 

มูลคําหุ๎น หุ๎นละ 10.00 (สิบบาท)  

ที่ตั้งส านักงาน 209/1  อาคารเค ทาวเวอร์ บี ชั้น 25  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 โทรศัพท์  02-261-5370-75 
 โทรสาร   02-261-5360 

เว็บไซต์  www.aubonpainthailand.com   

 
บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105555079990 

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตน าเข๎า และจ าหนํายไอศครีม ขนมและอาหารชนิดตํางๆ 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท  (ห๎าล๎านบาทถ๎วน)  ประกอบด๎วยหุ๎นสามัญ 500,000 หุ๎น      
(ห๎าแสนหุ๎น) 

มูลคําหุ๎น หุ๎นละ 10.00 (สิบบาท)  

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

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

http://www.aubonpainthailand.com/
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บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
 

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

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

 ผู้สอบบัญชี - นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4498  
 - นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3930  
 - นางสาวศิราภรณ ์ เอ้ืออนันต์กุล  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3844 
  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) 

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

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

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

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

 
  (หน่วย : พันบาท)  

  

งบการเงินรวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายได๎จากธุรกิจคลังสินค๎าและทําเทียบเรือ 208,371 222,128 241,912 

รายได๎จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม - 1,625,421 1,828,787 

รายได๎จากธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 193,566 299,402 59,817 

รายได๎รวม 878,274 2,204,178 2,187,657 

คําใช๎จํายด าเนินงาน (ไมํรวมดอกเบี้ยจํายและภาษีเงินได๎) 425,534 2,255,845 2,197,627 

ก าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 418,065 (181,237) (107,050) 

สินทรัพย์รวม 3,152,726 4,516,644 4,360,696 

หนี้สินรวม 1,608,468 2,960,975 2,917,101 

สํวนของผู๎ถือหุ๎น 1,544,257 1,555,668 1,443,594 

จ านวนหุ๎นปลายงวด (หุ๎น) 119,327,368 180,077,754 226,022,192 

ก าไรสุทธิตํอหุ๎น (บาท) จากกิจกรรมปกติ 2.79 (1.01) (0.48) 

มูลคําตามบัญชี (บาท/หุ๎น) 10.33 8.64 6.39 

อัตราสํวนสภาพคลํอง (เทํา) 1.94 0.33 0.33 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.49 9.33 11.99 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 47.60 (8.22) (4.89) 

อัตราผลตอบแทนผู๎ถือหุ๎น (%) 33.04 (11.69) (7.42) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.90 (4.73) (2.45) 

อัตราสํวนหนี้สินตํอสํวนของผู๎ถือหุ๎น (เทํา) 1.04 1.90 2.02 

อัตราการจํายเงินปันผล (%) 8.01 (27.71) N/A 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) “บริษัทใหญ”ํ เริ่มประกอบกิจการประเภทคลังสินค๎า และทําเทียบเรือมา
ตั้งแตํป ี2519 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี 2537 จากประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจคลังสินค๎า บริษัทได๎ขยาย
กิจการสูํธุรกิจคลังเก็บเอกสารบรรจุกลํอง/แฟูม ในปี 2538  มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยน าระบบ AS/RS 
(AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ BARCODE และ COMPUTER มาใช๎ในงานการ
จัดเก็บและค๎นหาเอกสารได๎อยํางมีประสิทธิภาพพร๎อมบริการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค๎าที่มีความจ าเป็น    
ต๎องเก็บในห๎องควบคุมอุณหภูมิ   

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทได๎กํอตั้งบริษัทยํอยขึ้น ชื่อ บริษัท เอส เอส ที คลังสินค๎า จ ากัด ประกอบธุรกิจ
คลังสินค๎ารับอนุญาตแทน โดยบริษัทยังคงด าเนินธุรกิจทําเทียบเรือเดินทะเล ให๎เชําพ้ืนที่ คลังสินค๎า ให๎บริการบริหาร
สต็อกสินค๎าและบริการรับฝากเอกสารอยูํ   

เพ่ือเปูาหมายในการเพ่ิมก าไรและรายได๎ให๎กับองค์กร รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ โดยไมํพ่ึงพิง
รายได๎จากธุรกิจคลังสินค๎าเพียงอยํางเดียว ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทได๎เข๎าไปลงทุนใน บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
จ ากัด ผู๎ผลิตและจ าหนํายน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

ตํอมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทได๎เข๎าสูํธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด๎วยการเข๎าซื้อหุ๎น 100% ในบริษัท   
มัดแมน จ ากัด บริษัท โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบริษัท 
โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการประกอบธุรกิจร๎านอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ 
“Dunkin Donut” ในประเทศไทย สํวน บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการประกอบ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลังจากนั้นบริษัทยังได๎ขยายกิจการตํอไปในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม โดยได๎ซื้อสินทรัพย์ที่ใช๎ในการประกอบธุรกิจจ าหนํายไอศกรีมแบรนด์ “Baskin Robbins”        
แตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทยโดยผํานบริษัทยํอย คือ บริษัท โกลเด๎น สกู๏ป จ ากัด 

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) แบํงเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
คลังสินค๎าและทําเทียบเรือ ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีบริษัทยํอย 7 บริษัท 
ดังตํอไปนี้   

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ  

1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด  จดทะเบียนกํอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจด
ทะเบียน จ านวน 5,000,000 บาท (ห๎าล๎านบาท) ด าเนินกิจการคลังสินค๎ารับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ      
รับฝากสินค๎าโดยได๎รับเงินคําตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด 
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ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 
2. บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด    

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการท า
ธุรกิจอุตสาหกรรมด๎านการผลิตและจัดจ าหนํายน้ ามันพืช  

 
3. บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด 

บริษัท สํงเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
จัดตั้งและถือหุ๎นโดย บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด ร๎อยละ 100 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจการน าเข๎า สํงออก 
และค๎าพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด รวมถึงกากถั่วเหลือง กากเมล็ดฝูาย     
กากเมล็ดทานตะวัน และวัตถุดิบเพ่ือใช๎ผลิตอาหารสัตว์ทุกชนิด  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
4. บริษัท มัดแมน จ ากัด 

บริษัท มัดแมน จ ากัด ด าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company มีทุนจดทะเบียน 525,000,000 บาท 
บริษัท มัดแมน จ ากัด เป็นผู๎ถือหุ๎นสามัญร๎อยละ 100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด และเป็นผู๎ถือหุ๎น
สามัญร๎อยละ 100 ในบริษัท โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด  

 
5. บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  

เป็นผู๎ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร๎านอาหาร Au Bon Pain แตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทย มีทุนจด
ทะเบียน 40,000,000 บาท Au Bon Pain เป็นเครือขํายร๎านอาหารประเภทเบเกอรี่และคาเฟุที่มีสาขาอยูํทั่วโลก       
มีจ านวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2556 จ านวน 60 สาขา 

 
6. บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด  

เป็นผู๎ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร๎าน Dunkin’ Donuts แตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 
300,000,000 บาท ร๎าน Dunkin’ Donuts เป็นเครือขํายร๎านอาหารประเภทโดนัทและเครื่องดื่มที่เป็นที่รู๎จักและมี
สาขาทั่วโลก มีจ านวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2556 จ านวน 246 สาขา 

 
7. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด 

เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการจ าหนํายไอศกรีมภายใต๎แบรนด์ “Baskin Robbins” กํอตั้งขึ้นโดยบริษัท    
มัดแมน จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ซึ่งได๎ท าการซื้อสิทธิและทรัพย์สินที่ใช๎ในการประกอบกิจการจ าหนําย
ไอศครีมภายใต๎แบรนด์ Baskin Robbins จากบริษัท บิ๊กสกู๏ป จ ากัด มีจ านวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2556 
จ านวน 23 สาขา 
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บมจ. ทรัพย์ศรีไทย (SST) 

กรรมการ 

การถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

                                    

                                                

                 80%                                       100%                                   99.9995% 

                                                                                      

                                                                                                                                           

                                                                                                                

      

 
                                                                                                                                        

                        

                                                                                                                              

 

 

                      100%                                      100%                                 100% 

                                                                                                                        

 

 

นอกจากบริษัทยํอยดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว บริษัทใหญํยังมีการลงทุนในบริษัทรํวม ได๎แก ํกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

  

บจก. มัดแมน บจก. อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 

บจก. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย  

บจก. โกลเด้น โดนัท  
(ประเทศไทย)  

บจก. เอบีพี คาเฟ  
(ประเทศไทย)  

บจก. โกลเด้น สกู๊ป  

20% 

100% 

บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“SSTPF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) ได๎รับการอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให๎จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ และได๎     
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-
พรินซิเพิล จ ากัด เป็นผู๎จัดการกองทุน มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันกองทุนรวมฯ มีทุนช าระแล๎ว 675 ล๎านบาท และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 บริษัทได๎ซื้อหนํวย
ลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นจ านวน 22.5 ล๎านหนํวย มูลคําหนํวยละ 10 บาท คิดเป็นมูลคําทั้งสิ้น 225 ล๎านบาท หรือ
คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ของหนํวยลงทุนทั้งหมด  

กองทุนรวมฯ มีนโยบายการจํายเงินปันผลในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรตามเกณฑ์ที่สามารถจํายเงินปันผลได๎ 
กองทุนรวมฯ จะจํายเงินปันผลให๎แกํผู๎ถือหนํวยลงทุนไมํเกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 ของก าไรสุทธิ
ประจ ารอบปีท่ีไมํรวมก าไรที่ยังไมํได๎เกิดขึ้นจากการประเมินคํา 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) เดิมเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตํอมา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 บริษัทได๎มีการเปลี่ยนแปลงผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นกลุํมผู๎รํวมลงทุนของนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ และตั้งแตํปี 2549 กลุํมผู๎ถือหุ๎นรายใหญํเป็นนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 
และผู๎เกี่ยวข๎อง มีสัดสํวนการถือหุ๎นมากกวําร๎อยละ 50 ของจ านวนหุ๎นที่จ าหนํายได๎แล๎วทั้งสิ้น 

โครงสร้างรายได้จากแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ถือหุ้น
ร้อยละ 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 

บจ.เอส เอส ที คลังสินค๎า 

คลังสินค๎า 

และทําเทียบเรือ 80 
242 11 222 10 208 24 

บจ.อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 

บจ.สํงเสริมปศสุัตวไ์ทย 

น้ ามันพืช 

และอาหารสตัว์ 

100 

100 
60 3 299 13 194 22 

บจ.มัดแมน 

บจ.โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) 

บจ.เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 

บจ.โกลเด๎น สกู๏ป 

อาหาร 

และเครื่องดื่ม 

100 

100 

100 

100 

1,829 83 1,625 74 - - 

ก าไรจากการจ าหนํายสินทรัพย์ถาวร   1 0 1 0 419 48 

คําบัตรสมาชิก   15 1 10 1 - - 

รายได๎อื่น   41 2 47 2 58 6 

รวมรายได ๎   2,188 100 2,204 100 878 100 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกตามประเภทธุรกิจ 
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 บริการรับฝากเอกสาร 

รับฝากเอกสารบรรจุกลํอง/แฟูม โดยใช๎ระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL 
SYSTEMS) พร๎อมระบบ BARCODE และ COMPUTER ในการจัดเก็บและค๎นหา ให๎บริการด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
บริการรับ-สํงเอกสาร บรรจุเอกสาร ค๎นหา หรือ ถํายเอกสาร รับท าลายเอกสาร จัดหากลํองขนาดมาตรฐานเพ่ือการ
บรรจุเอกสาร และให๎บริการห๎องรับรองเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนย์จัดเก็บเอกสาร ให๎บริการเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในห๎องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และให๎บริการ Scan และจัดเก็บข๎อมูลใน Server 

 บริการให้เช่าคลังสินค้า 

บริษัทมีบริการให๎เชําพ้ืนที่คลังสินค๎าทั้งแบบเชําเหมาหลังและแบบแบํงพ้ืนที่ให๎เชําตั้งแตํ 100 ตารางเมตรขึ้น
ไป โดยใช๎แผงเหล็กลวดตาขํายกั้น แบํงแยกพ้ืนที่ให๎เชําภายในโกดังสินค๎าแตํละหลัง ท าให๎สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของลูกค๎าได๎มากขึ้น 

สินค๎าที่ผู๎เชําน าเข๎าเก็บ ได๎แกํ แปูงมันส าปะหลัง ข๎าวสาลี เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี ฝูาย เหล็ก ขี้เลื่อยอัดแทํง 
วัตถุดิบในการท าอาหาร เครื่องจักร ผ๎าชนิดตํางๆ รองเท๎า อุปกรณ์ส านักงาน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์จัดงาน
แสดงสินค๎า เป็นต๎น  

 บริการบริหารจัดการสต็อกสินค้า 

บริษัทให๎บริการรับบริหารจัดการสต็อกสินค๎าแบบครบวงจรพร๎อมรายงานยอดสินค๎าคงเหลือรายเดือนและ
รายงานยอดสินค๎าเพ่ือการออกใบแจ๎งหนี้ บริการออกใบแจ๎งหนี้และเรียกเก็บเงินให๎กับลูกค๎าของผู๎วําจ๎าง 

 บริการอ่ืน ๆ 

- บริการให๎กู๎เงินโดยการรับจ าน าสินค๎าที่ฝากอยูํกับบริษัทยํอย ซึ่งประกอบกิจการคลังสินค๎ารับอนุญาต 
- บริการทําส าหรับเทียบเรือเดินทะเล ซึ่งสามารถเทียบเรือขนาดใหญํได๎พร๎อมกัน 2 ล า รวมทั้งบริเวณ      

ที่จอดเรือล าเลียงสินค๎าจ านวนมาก 
- บริการสินค๎าผํานทําหรือเขตคลังสินค๎า ส าหรับสินค๎าที่มิได๎น าเข๎าเก็บในคลังสินค๎าของบริษัท แตํน าผํานไป

ยังสถานที่อ่ืน 
- บริการชั่งน้ าหนักโดยใช๎เครื่องชั่งที่ทันสมัยและเที่ยงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตัน จ านวน 3 เครื่อง   
- บริการขนถํายสินค๎า โดยจัดหากรรมกร และอุปกรณ์ขนถํายสินค๎าทุกชนิดไว๎บริการอยํางพร๎อมมูลและ

พอเพียง 
- บริการจัดหาการประกันภัยในสินค๎าท่ีน าเข๎าเก็บในคลังสินค๎า ตามความประสงค์ของลูกค๎า 
- บริการด๎านความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณ์ภายในบริเวณคลังสินค๎าตลอด 24 ชั่วโมง  
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บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จ ากัด 
ให๎บริการรับฝากสินค๎าพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมที่เตรียมสํงไปตํางประเทศ  เชํน ข๎าวสาร เมล็ดกาแฟ 

ข๎าวโพด น้ าตาล ฯลฯ และรับฝากสินค๎าทั่วไปท่ีผลิตได๎และใช๎หมุนเวียนภายในประเทศ เชํน สุรา เครื่องปรับอากาศ ยาง
รถยนต์ และผลผลิตเกษตรกรรมอ่ืนๆ โดยออกใบประทวนสินค๎าและใบรับของคลังสินค๎าเป็นหลักฐาน ซึ่งผู๎ฝากสินค๎า
สามารถน าไปท า Packing Stock กับธนาคารพาณิชย์หรือเป็นหลักประกันในการกู๎เงินกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ และรับ
ฝากสินค๎าที่สั่งเข๎ามาจากตํางประเทศ เชํน ปุ๋ยเคมี ข๎าวสาลี สํวนผสมอาหารสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งสินค๎าที่ท า Trust 
Receipt กับธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นหลักประกันในการกู๎เงินจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท เอส เอส ที คลังสินค๎า จ ากัด มีพ้ืนที่คลังรับอนุญาตจ านวน 13 หลัง 
รวมพ้ืนที่ 18,344 ตารางเมตร 

ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 
จ าหนํายน้ ามันพืช (ดิบ) ที่ยังไมํผํานการกลั่น และกากถ่ัวเหลืองให๎กับโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย จ ากัด 
ในปี 2556 ไมํมีธุรกรรมใดๆ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ร้านอาหารโอ ปอง แปง 
Au Bon Pain เป็นเครื่องหมายการค๎าของร๎านอาหารในรูปแบบเบเกอรี่คาเฟุ ที่มีสาขาทั่วโลก น าเสนอความ

หลากหลายของสินค๎าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให๎ลูกค๎าได๎เลือกสรรตามความต๎องการ  
บริษัทเป็นผู๎ถือสิทธิในเครื่องหมายการค๎า “Au Bon Pain” แตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกลําวถือ

โดยบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ปัจจุบันร๎าน โอ ปอง แปง มีสาขาอยูํทั่วประเทศไทย จ านวน 60 สาขา 
(ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) การให๎บริการมีทั้งให๎บริการที่ร๎านหรือน ากลับ รวมถึงให๎บริการสํงถึงที่บ๎าน หรือ
ส านักงานตํางๆ และให๎บริการรับจัดอาหารส าหรับงานเลี้ยงตามความต๎องการของลูกค๎าด๎วย 

ร้าน ดังกิ้น โดนัท 
Dunkin’ Donuts เป็นเครื่องหมายการค๎าของกาแฟและเบเกอรี่ที่ได๎รับความนิยมจากชาวอเมริกันอยําง

ตํอเนื่องยาวนานกวํา 60 ปี  
บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการค๎า “Dukin’ Donuts” แตํเพียงผู๎เดียวในประเทศไทย โดยสิทธิดังกลําวถือโดย

บริษัท โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด ปัจจุบันมีสาขาอยูํทั่วประเทศไทยจ านวน 246 สาขา (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556) การให๎บริการมีทั้งให๎บริการที่ร๎านและน ากลับ การบริการน าสํงที่บ๎าน หรือสถานที่ท างาน รวมถึงการ
รับจัดชุดสแนคบอกซ์ส าหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรค์ตํางๆ นอกจากนี้ยังให๎บริการ จัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามความ
ต๎องการของลูกค๎าอีกด๎วย 
  



 

21 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

ร้านไอศกรีมบาสกิน รอบบ้ินส์ 

Baskin Robbins เป็นเครื่องหมายการค๎าของร๎านไอศกรีมแบบเชนสโตร์ที่มีเครือขํายใหญํที่สุดในโลก (The 
World’s Largest Chain of Ice Cream Specialty Stores) เริ่มกํอตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2488 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากนั้นมีการพัฒนาและขยายตัวอยํางตํอเนื่องมาถึงปัจจุบัน บริษัทถือสิทธิในเครื่องหมายการค๎า “Baskin Robbins” 
ในประเทศไทย โดยสิทธิดังกลําวถือโดยบริษัท โกลเด๎น สกู๏ป จ ากัด ปัจจุบันร๎านไอศกรีมบาสกิน รอบบิ้นส์ มีจ านวน
สาขาในประเทศไทยทั้งสิ้น 23 สาขา (ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดยท าเลร๎านสํวนใหญํจะตั้งอยูํในบริเวณเขต
ศูนย์การค๎า และยํานธุรกิจตํางๆ ให๎บริการทั้งการบริการที่ร๎าน และน ากลับ 

2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ 

กลุํมลูกค๎าของธุรกิจคลังสินค๎าและทําเรือมี 2 ลักษณะ คือ ลูกค๎าที่ติดตํอกับบริษัทโดยตรง ซึ่งสํวนใหญํจะเป็น
ลูกค๎าเชําที่เคยใช๎บริการมานาน เชํน ผู๎สํงออก หรือผู๎น าเข๎า และผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมตํางๆ และกลุํมลูกค๎าที่
บริษัทเข๎าไปติดตํอกับลูกค๎าเอง สํวนใหญํจะเป็นลูกค๎าฝากเอกสาร บริษัทจึงต๎องมีทีมงานฝุายการตลาดเข๎าถึงลูกค๎า
โดยตรงด๎วยชํองทางตํางๆ เชํน การแจกเอกสาร (Brochure) หรือออกบูธ (Booth) ตามสถานที่ตํางๆ   

ลูกค๎าของบริษัทสํวนใหญํเป็นลูกค๎าฝากเอกสารบรรจุกลํอง/แฟูม และลูกค๎าที ่ เป็นผู ๎น า เข๎าสินค๎า ประเภท      
ไม๎แปรรูป ฝูายอัดเบลล์ ถั่วเหลือง และข๎าวสาลี ลูกค๎าที่เป็นผู๎สํงออกสินค๎าประเภทน้ าตาลทราย และข๎าวสาร เป็นต๎น 
และลูกค๎าที่เป็นผู๎ค๎าปลีกขนาดใหญํ มีสินค๎าประเภทรองเท๎า อุปกรณ์ส านักงาน และวัตถุดิบในการท าอาหาร เป็นต๎น  

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. เน๎นการบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต๎อง เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า 
2. มีท าเลที่ตั้งของคลังสินค๎าและทําเทียบเรือที่สะดวกในการเข๎าถึงทั้งทางน้ าและทางบก 
3. ให๎ความส าคัญกับความปลอดภัยของสินค๎าที่เก็บรักษา รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานที่เกี่ยวข๎อง 

ไมํวําจะเป็นพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของลูกค๎า  

 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจด๎านการให๎บริการคลังสินค๎าและทําเทียบเรือของบริษัทจัดได๎วํามีการ
แขํงขันไมํมากนักและมีคูํแขํงขันรายส าคัญๆ เดิมเพียงไมํกี่ราย ได๎แกํ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทยในหมวดขนสํงและโลจิสติกส์ ปัจจุบันนี้เริ่มมีผู๎ประกอบการสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจ รวมถึงการเปิดเสรีอาเซียน (AEC) ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 
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ส าหรับการให๎บริการด๎านรับฝากเอกสารนั้น แม๎จะมีคูํแขํงในตลาดการค๎าไมํมากราย แตํกลับมีการแขํงขันที่
สูง บริษัทจึงต๎องเรงํพัฒนาการให๎บริการและทีมงานทั้งฝุายการตลาดและลูกค๎าสัมพันธ์พบปะลูกค๎าอยํางใกล๎ชิดทั้งกํอน
และหลังการขาย เพ่ือสอบถามความต๎องการและความพึงพอใจของลูกค๎า เพ่ือน ามาพัฒนาการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง 

อนึ่งบริษัทสามารถสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับลูกค๎าด๎วยจุดเดํน 3 ประการ คือ 
1. บริษัทมีชื่อเสียงดี เปิดบริการมากวํา 30 ปี เป็นที่รู๎จักและเชื่อถือของผู๎ใช๎บริการ และสถาบันการเงิน 
2. มีกรรมสิทธิ์ในคลังสินค๎าที่ได๎มาตรฐาน มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีท าเลที่ตั้งดีการ

คมนาคมสะดวก ติดแมํน้ าเจ๎าพระยา ติดถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 
3. บริการดี 

3.1 พนักงานมีคุณภาพท าให๎การตรวจรับ-จํายสินค๎าถูกต๎อง แมํนย า และรวดเร็ว 
3.2 อุปกรณ์บรรจุและขนถํายมีประสิทธิภาพสูง พนักงานมีความช านาญท าให๎การขนถํายสินค๎า

รวดเร็ว และไมํเกิดการสูญหายหรือเสียหาย 
3.3 มีความยืดหยุํนในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการให๎บริการด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

ท าให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎ดี 

 แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 
คลังสินค๎าในประเทศไทยแบํงออกเป็นประเภทใหญํๆ ได๎ 3 ประเภท คือ  

1. คลังสินค๎าที่เจ๎าของมีไว๎ใช๎ประโยชน์เอง เชํน คลังสินค๎าของโรงงาน ห๎างสรรพสินค๎าผู๎น าเข๎า และ       
ผู๎สํงออก เป็นต๎น ชํวงใดท่ีเหลือใช๎ก็อาจให๎เชําทั่วไปด๎วย 

2. คลังสินค๎าที่เจ๎าของมีไว๎เพ่ือให๎เชําโดยเฉพาะ คือ ไมํได๎มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประโยชน์เอง แตํมุํงให๎
ผู๎ประกอบการตามข๎อ 1 ที่ไมํมีคลังสินค๎าเป็นของตนเองเชํา 

3. คลังสินค๎าจดทะเบียน เป็นคลังสินค๎าที่ต๎องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีสิทธิใช๎ค าวํา 
“คลังสินค๎า” ตํอท๎ายชื่อบริษัท สามารถให๎เชําคลังและรับฝากสินค๎าโดยออกใบรับของคลังสินค๎าและ
ใบประทวนสินค๎าให๎แกํผู๎ฝาก ซึ่งผู๎ฝากสามารถน าไปท านิติกรรมเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค๎า
และจ าน าสินค๎าก็ได๎ 

ในรอบกวํา 10 ปีที่ผํานมา ความต๎องการใช๎พ้ืนที่คลังสินค๎ามีเพ่ิมขึ้นโดยตลอด กลําวคือ เพ่ิมขึ้นตามความ
เจริญเติบโตทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโน๎มที่คลังสินค๎าที่มีมาตรฐานดีและมีทําเทียบเรือเดินทะเลขนาด
ใหญํติดแมํน้ าเจ๎าพระยาจะทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีคลังสินค๎ารุํนเกําจ านวนไมํน๎อยได๎เปลี่ยนไปด าเนิน
ธุรกิจทางด๎านอ่ืนที่ให๎ผลตอบแทนมากกวํา ได๎แกํ โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารส านักงาน เป็นต๎น 

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลังสินค๎าที่มีมาตรฐานดียังคงมีแนวโน๎มที่จะเติบโตตํอไปได๎ดี  คือ ต๎องเติบโต
ควบคูํไปพร๎อมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปริมาณสินค๎าน าเข๎าและสํงออกของประเทศที่เพ่ิมขึ้น ท าให๎ความ
ต๎องการใช๎พ้ืนที่คลังสินค๎าเพ่ิมขึ้นเชํนกัน ในขณะที่พ้ืนที่คลังสินค๎าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อยูํติดริมฝั่งแมํน้ า
เจ๎าพระยามีแนวโน๎มที่จะลดน๎อยลงไป ในขณะที่โอกาสที่คลังสินค๎าใหมํๆ ที่มีทําเทียบเรือจะเกิดก็เป็นไปได๎ยากมาก 
เพราะมีข๎อจ ากัดทางด๎านสถานที่ ราคาที่ดิน และสิ่งปลูกสร๎าง ดังนั้นคลังสินค๎าใหมํจึงมีแนวโน๎มที่จะเกิดขึ้นในเขตรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร ในตํางจังหวัดมากกวํา เชํน พระนครศรีอยุธยา อํางทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต๎น และเป็น
คลังสินค๎าท่ีไมํมีทําเทียบเรือ (Inland Warehouse) 
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ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทมีชํองทางการจัดจ าหนํายน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ดังตํอไปนี้ 

ธุรกิจน้ ามันพืช บริษัทจัดให๎มีพนักงานขายรับผิดชอบการจ าหนํายตามชํองทางดังนี้  

1. บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลเน๎นกลุํมเปูาหมายประเภทร๎านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมตํางๆ  
2. ตํางจังหวัดนอกเหนือจากข๎อ 1 จัดจ าหนํายผํานร๎านค๎าสํงและห๎างสรรพสินค๎า 
3. โรงงานอุตสาหกรรมตํางๆ  

 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ ในปีนี้ยังคงมีการขยายตัวไมํมากนัก สภาพการแขํงขันไมํรุนแรง    
แตํปรับตัวขึ้นลงแปรไปตามสภาวการณ์ของตลาด 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ร้านอาหารโอปองแปง   

Au Bon Pain เน๎นการน าเสนอความหลากหลายของสินค๎าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให๎ลูกค๎าได๎
เลือกสรรตามความต๎องการ เมนูอาหารแซนด์วิชต๎นต ารับแบบโอ ปอง แปง ขนมปัง และเบเกอรี่ จ านวนกวํา 30 ชนิด
ด๎วยสูตรซีโรํแกรมส์ทรานส์แฟ็ต ไมํมีสํวนประกอบของไขมันทรานส์ ที่สํงผลเสียตํอสุขภาพ เมนูซุป สลัดที่มีคุณคําทาง
โภชนาการ และแซนด์วิชที่ลูกค๎าสามารถเลือกสํวนผสมได๎เองตามความชื่นชอบ  พร๎อมด๎วยเครื่องดื่มสูตรพิเศษอีก
หลากหลายชนิดในบรรยากาศร๎านอาหารที่อบอุํนและเป็นกันเองจากพนักงานที่มีคุณภาพของโอ บอง แปง  

การให๎บริการของร๎านโอ ปอง แปง มีทั้งการให๎บริการที่ร๎านและน ากลับ พร๎อมทั้งการบริการจัดสํงถึงที่บ๎าน
หรือส านักงาน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเลื้ยงตามความต๎องการของลูกค๎าอีกด๎วย 

ท าเลที่ตั้งของร๎านสํวนใหญํอยูํในยํานธุรกิจชื่อดัง ศูนย์การค๎าที่มีชื่อเสียง โรงพยาบาล หรือในบริเวณที่มี
สถานที่แวดล๎อมไปด๎วยกลุํมเปูาหมายที่เป็นคนท างาน นักธุรกิจรุํนใหมํ นักเรียน นักศึกษา ที่มีรสนิยมทันสมัยเลือกสรร
สิ่งที่ดีที่สุดให๎ตนเอง 
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ร้านดังกิ้น โดนัท 

Dunkin’ Donuts การเปิดสาขาจะมีรองรับลูกค๎าทุกระดับ โดยสาขาของดังกิ้น โดนัท ในประเทศไทยมี
กระจายอยูํทั่วไป เชํน ตามห๎างสรรพสินค๎าหรือศูนย์การค๎าทั่วไป บริเวณยํานธุรกิจ หรือชุมชนตํางๆ เพ่ือความสะดวก
แกํลูกค๎าในทุกๆ กลุํม การให๎บริการมีท้ังให๎บริการที่ร๎านและน ากลับ รวมถึงการรับจัดชุดสแนคบอกซ์ส าหรับงานประชุม 
งานเลี้ยงสังสรรค์ตํางๆ นอกจากนี้ยังให๎บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ตามความต๎องการของลูกค๎าอีกด๎วย 

ร้านไอศกรีมบาสกิน รอบบ้ินส์ 

“Baskin Robbins” แบรนด์ไอศกรีมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอยูํในระดับไอศกรีมที่มีคุณภาพสูง      
มีการจ าหนํายผํานระบบขายปลีกซึ่งกระจายอยูํตามศูนย์การค๎าขนาดใหญํ ยํานธุรกิจตํางๆ โดยมุํงเน๎นไปที่กลุํมลูกค๎า
ระดับกลางขึ้นไป ในแตํปีจะมีการจัดท าแผนการตลาดที่แตกตํางกัน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ในด๎านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับกลุํมลูกค๎า ที่ผํานมามีการจัดท า Fanpage บน
สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อประชาสัมพันธ์หน๎าร๎าน เชํน โปสเตอร์ สแตนดี้ และคูปองสํวนลดติดกับ Postcard เป็นต๎น ซ่ึงใน
อนาคตจะเน๎นการสื่อสารกับกลุํมลูกค๎ามากขึ้น เพ่ือเป็นการสร๎างกลุํมลูกค๎าใหมํ โดยการใช๎สื่อวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ที่ต๎องอาศัยความพร๎อมและความเหมาะสมในอนาคต 

 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีศักยภาพการเจริญเติบโตสูงและมีแนวโน๎มที่ดี  สํงผลให๎มีผู๎ประกอบการราย
ใหมํๆ เข๎าสูํตลาดตลอดเวลา การแขํงขันในธุรกิจนี้จึงสูงขึ้นอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ คูํแขํงขันแตํละรายตํางมีผลิตภัณฑ์ใหมํๆ 
พร๎อมการสํงเสริมการขายตํางๆ ออกมาอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นในคุณภาพและตราสินค๎าที่แข็งแกรํง 
รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของตราสินค๎าท้ัง 3 ยี่ห๎อวําจะสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง 

1. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) มีคลังสินค๎าให๎บริการอยู ํ3 แหํงด๎วยกัน คือ 
1. คลังสินค๎า 1 และทําเทียบเรือ ตั้งอยูํเลขที่ 71, 71/1-8 หมูํ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบล

บางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-4280-9 โทรสาร 02-463-4287, 02-818-7847 
ประกอบด๎วยคลังสินค๎าจ านวน 28 หลัง บรรจุสินค๎าได๎ประมาณ 210,000 เมตริกตัน ทําเทียบเรือ 2 ทํา ที่พักสินค๎า
ความจุสินค๎าประมาณ 12,000 เมตริกตัน ที่จอดรถบรรทุกสินค๎าประมาณ 150 คัน และส านักงานตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 

2. คลังสินค๎า 2 และคลังเอกสาร ตั้งอยูํเลขที่ 115 หมูํ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9 โทรสาร 02-817-5190-1
ประกอบด๎วยคลังเก็บสินค๎าจ านวน 4 หลัง ความจุสินค๎าประมาณ 35,325 เมตริกตัน คลังเอกสาร 10 หลัง รวมพ้ืนที่ 
17,463 ตารางเมตร ห๎องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พ้ืนที่ 96 ตารางเมตร ที่จอดรถบรรทุกสินค๎าจ านวนประมาณ 
100 คัน และส านักงานที่เก่ียวข๎อง 
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3. คลัง 3 (คลังเอกสาร) ตั้งอยูํเลขที่ 115/7-9 หมูํ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลบางจาก 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-819-9322-3, 02-819-9372-7, 02-819-9379 โทรสาร 02-819-
9378 ประกอบด๎วยคลังเก็บเอกสาร 7 หลัง รวมพ้ืนที่ 12,709 ตารางเมตร คลังเก็บเอกสารห๎องมั่นคง (Strong Room) 
จ านวน 1 หลัง พร๎อมระบบคลังสินค๎าอัตโนมัติ พ้ืนที ่1,445 ตารางเมตร ชั้นเก็บเอกสารพร๎อมระบบปูองกันอัคคีภัยและ
ปูองกันผู๎บุกรุกด๎วยแสงอินฟาเรดและกล๎องวงจรปิด ห๎องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอาคาร พ้ืนที่รวม 156 ตาราง
เมตร พร๎อมส านักงานที่เก่ียวข๎อง  

ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ 

บริษัทน าเข๎าวัตถุดิบหลักคือ เมล็ดถั่วเหลือง น าเข๎าจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอาเจนตินา และ  
กากถั่วเหลือง น าเข๎าจากประเทศอาเจนตินา  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ร้านดังกิ้น โดนัท ใช๎วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีครัวผลิต 22 แหํง ตั้งอยูํในกรุงเทพฯ 4 แหํง และอีก 18 
แหํงกระจายอยูํทั่วประเทศ  

ร้านโอ ปอง แปง มีโรงงานผลิตในสํวนอาหารแชํแข็ง 1 แหํง ตั้งอยูํที่ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และมี
ครัวผลิตในสํวนขนมอบ 2 แหํง ตั้งอยูํที่พระราม 3 และ พัทยา นอกจากนี้ยังมีการผลิตอาหารในครัวของร๎านในบาง
สาขาเพ่ือจัดสํงกระจายไปยังสาขาใกล๎เคียง วัตถุดิบหลัก คือ แปูงส าหรับท าขนม บริษัทน าเข๎าจากสหรัฐอเมริกาตาม
มาตรฐานของร๎านโอ ปอง แปง ทั่วโลก 

ไอศกรีมบาสกิ้น รอบบ้ินส์ น าเข๎าไอศกรีมโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ไมํได๎มีกระบวนการผลิตในประเทศไทย ซึ่ง
เป็นมาตรฐานเดียวกับไอศกรีม บาสกิ้น รอบบิ้นส์ ทั่วโลก  
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เหตุการณ์ส าคัญในปี 2556 

เมษายน 2556 

 

 

 

 
 

ที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได๎มีการพิจารณาอนุมัติเรื่องที่
ส าคัญดังนี้ 

1.  อนุมัติให๎ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 271,227,395 บาท เป็น 180,817,904 บาท  
โดยตัดหุ๎นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ๎นสามัญเพ่ือรองรับการจํายเงินปันผล
เป็นหุ๎นสามัญจ านวน 360 หุ๎น และตัดหุ๎นสามัญจดทะเบียนเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได๎จัดสรรเสนอขายในปี 
2555 ที่ผํานมาทั้งจ านวน 90,409,131 หุ๎น รวมเป็นจ านวน 90,409,491 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎
หุ๎นละ 1 บาท รวม 90,409,491 บาท 

2.  อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,817,904 บาท เป็น 334,513,122 
บาท โดยการออกหุ๎นสามัญใหมํจ านวน 153,695,218 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 1 บาท 
เพ่ือรองรับการจํายเงินปันผลเป็นหุ๎นสามัญจ านวน 45,204,476 หุ๎น และรองรับการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 108,490,742 หุ๎น  

พฤษภาคม 2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 บริษัทได๎จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล๎วจากการจัดสรรหุ๎นปันผลจ านวน 
45,204,288 หุ๎น (คงเหลือที่ไมํได๎จัดสรร 188 หุ๎น) จึงท าให๎บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล๎ว 
ดังนี้ 
 ทุนจดทะเบียน  334,513,122  บาท 
 ทุนช าระแล๎ว    226,022,192  บาท 

กรกฎาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยได๎ท าการปรับย๎ายหมวดธุรกิจของ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด 
(มหาชน) จาก “กลุํม อุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธุรกิจขนสํ งและโลจิสติกส์ 
(Transportation & Logistics)” ไปยังกลุํมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & 
Food Industry) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)” ตั้งแตํวันที่ 2 
กรกฎาคม 2556 เป็นต๎นไป  เพ่ือสะท๎อนภาพธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งในปี  2555 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย 
จ ากัด (มหาชน) มีสัดสํวนโครงสร๎างรายได๎เปลี่ยนแปลงไปโดยมีรายได๎สํวนใหญํมาจากธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มร๎อยละ 74 ซึ่งสูงกวํารายได๎จากธุรกิจอื่นๆ  
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ปัจจัยความเสีย่ง 
ในการด าเนินธุรกิจยํอมต๎องพบกับปัจจัยความเสี่ยงตํางๆ ซึ่งอาจสํงผลกระทบอยํางมีนัยส าคัญตํอผลการ

ด าเนินการของธุรกิจ บริษัทได๎ให๎ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยด าเนินการควบคูํกับการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในตามแนวการปฏิบัติที่ดี เพ่ือให๎สามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงตํางๆ ได๎อยํางแข็งแกรํง ปัจจัย
ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนกับบริษัทมีดังตํอไปนี้ 

1. บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50% 

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ และกลุํมผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎ถือหุ๎นในบริษัทมากกวําร๎อยละ 50 ของจ านวนหุ๎นที่จ าหนํายได๎
แล๎วทั้งสิ้น จึงอาจสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นได๎ไมํวําจะเป็นการแตํงตั้งกรรมการ  หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนที่
ต๎องใช๎เสียงสํวนใหญํของที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น ยกเว๎นในเรื่องที่กฎหมายหรือข๎อบังคับบริษัทก าหนดให๎ต๎องได๎รับเสียง 3 ใน 
4 ของที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น ดังนั้นผู๎ถือหุ๎นรายอ่ืนจึงอาจไมํสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ และถํวงดุลเรื่องที่ผู๎
ถือหุ๎นใหญํเสนอได๎ 

2. สภาวะการแข่งขันสูง 

ปัจจุบันธุรกิจมีการแขํงขันสูงขึ้นมาก มีผู๎ขายและผู๎ให๎บริการรายใหมํเกิดข้ึนตลอดเวลา สํวนผู๎ขายและผู๎ให๎บริการ
รายเดิมก็มีการปรับกลยุทธ์รวมถึงพัฒนาสินค๎าและบริการกันมากขึ้น บริษัทได๎มีการเตรียมความพร๎อมในการรองรับ
สภาวะการแขํงขันสูงด๎วยการพัฒนาคุณภาพการให๎บริการและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  มีการอบรมผู๎บริหารและ
บุคลากร เพ่ือให๎สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานให๎ควบคูํไปกับการพัฒนาด๎านตํางๆ เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค๎าและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

3.  ความเสี่ยงในการต่อสัญญาแฟรนไชส์ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทด าเนินงานภายใต๎แบรนด์ที่ได๎รับแฟรนไชส์จากตํางประเทศภายใต๎ข๎อตกลง
และเงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องการไมํได๎รับการตํออายุสัญญาแฟรนไชส์  หรือการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขตํางๆ ของสัญญานั้น อยํางไรก็ตามเนื่องจากแบรนด์ที่ได๎รับสัญญาแฟรนไชส์
ดังกลําวเป็นแบรนด์ที่บริษัทได๎ท าการตลาดมาอยํางตํอเนื่องยาวนานมียอดขายที่ดี  และตลาดมีโอกาสเติบโตมากขึ้น
ตามล าดับ ความเสี่ยงในข๎อนี้จึงอยูํในระดับต่ า 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน  แตํเนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลําวเป็นอัตราที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล๎เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
ความเสี่ยงดังกลําวจึงอยูํในระดับต่ า 
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5. ความเสี่ยงด้านการเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า 

ในกลุํมธุรกิจที่มีการให๎สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค๎า ทางบริษัทได๎ก าหนดนโยบายรวมถึงการด าเนินการ
ติดตามและควบคุมสินเชื่อไว๎อยํางเหมาะสม นอกจากนี้กลุํมลูกค๎าของบริษัทยังมีความหลากหลาย ดังนั้นความเสี่ยงจาก
การที่ไมํสามารถเก็บหนี้ได๎จึงมีต่ า   

สํวนของกลุํมธุรกิจด๎านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นกลุํมที่ท ารายได๎หลักให๎กับบริษัทนั้น โอกาสเกิดความเสี่ยงด๎าน
นี้มีเพียงเล็กน๎อย เนื่องจากรายได๎ดังกลําวเทียบได๎กับเงินสด   

6. ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ระยะยาว 

บริษัทและบริษัทยํอยแหํงหนึ่งต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญาเงินกู๎  เชํน การ
ด ารงอัตราสํวนหนี้สินตํอสํวนของผู๎ถือหุ๎น อัตราสํวนความสามารถในการช าระหนี้  และข๎อจ ากัดในการจ าหนําย จําย 
โอน หรือกํอภาระผูกพันในที่ดิน สิ่งปลูกสร๎าง อุปกรณ์และเงินลงทุนบางสํวนให๎เป็นไปตามสัญญา เป็นต๎น ซึ่งบริษัทและ
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด (บริษัทยํอย) ไมํสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการภายใต๎สัญญาเงิน
กู๎ยืมได ๎อยํางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยํอยดังกลําวได๎รับจดหมายผํอนปรนการผิดเงื่อนไขดังกลําวจากทางธนาคารแล๎ว 

7. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคสํวน ปัญหาในการแยํงแรงงานจึงเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได๎
ให๎ความส าคัญกับความเสี่ยงด๎านนี้โดยได๎จัดสวัสดิการที่ดีและผลตอบแทนที่เหมาะสม พัฒนาความรู๎ในด๎านตํางๆ ให๎กับ
พนักงานอยํางตํอเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับการท างาน เพ่ือให๎พนักงานสามารถท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในการท างานกับบริษัทในระยะยาว 
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ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างเงินทุน 

1. หลักทรัพย์ของบริษัท 

หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 334,513,122 บาท 
(สามร๎อยสามสิบสี่ล๎านห๎าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร๎อยยี่สิบสองบาทถ๎วน) แบํงเป็นหุ๎นสามัญ 334,513,122 หุ๎น          
มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแล๎ว 226,022,192 บาท (สองร๎อยยี่สิบหกล๎านสองหมื่นสองพัน
หนึ่งร๎อยเก๎าสิบสองบาทถ๎วน) 

หุ้นกู้ 

บริษัทได๎ออกหุ๎นกู๎จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. ออกหุ๎นกู๎ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 มีนาคม 2556 
หุ๎นกู๎ไมํด๎อยสิทธิ ไมํมีประกัน ครั้งที่ 1/2556 ครบก าหนดไถํถอนวันที่  15 มีนาคม 2558 อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ร๎อยละ 5.00 ตํอปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ๎นกู๎ จ านวน 140,000 หนํวย มูลคําที่ตราไว๎
หนํวยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลคํารวม 140,000,000 บาท 

2. ออกหุ๎นกู๎ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 
หุ๎นกู๎ไมํด๎อยสิทธิ ไมํมีประกัน ครั้งที่ 2/2556 ครบก าหนดไถํถอนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ร๎อยละ 5.25 ตํอปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ๎นกู๎ จ านวน 350,000 หนํวย มูลคําที่ตราไว๎
หนํวยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลคํารวม 350,000,000 บาท 

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนผู๎ถือหุ๎นครั้งหลังสุดประจ าปี 2556) มูลคํา   
หุ๎นละ 1.- บาท จ านวนหุ๎นที่จ าหนํายได๎ทั้งหมด 226,022,192 หุ๎น 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ 43,071,278 19.06 

2. นางอินทิรา  สุขะนินทร์ 23,346,127 10.33 

3. นายศุภชัย  สุขะนินทร์ 22,951,950 10.15 

4. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 12,518,577 5.54 

5. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 12,287,486 5.44 

6. นายจ ารูญ  ชินธรรมมิตร์ 11,000,000 4.87 

7. นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 8,253,495 3.65 

8. นางกมลี  ปัจฉิมสวัสดิ์ 6,957,725 3.08 

9. นางสาวกมลฤดี  ปัจฉิมสวัสดิ์ 6,375,075 2.82 

10. นางมนทนัฐ  แต๎มศิริชัย 5,717,500 2.53 

11. นายพรประสงค ์ แต๎มศิริชัย 3,033,525 1.34 

12. นายสุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ 2,961,750 1.31 

13. นายสกล  งามเลิศชัย 1,988,150 0.88 

14. ด.ช. ศุภฤทธิ์ สุขะนินทร์ 1,916,750 0.85 

15. นางพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์ 1,837,500 0.81 

 ยอดรวม 164,216,888 72.66 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจํายเงินปันผลในแตํละปี ในอัตราไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแตํ
ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได๎นิติบุคคลและเงินส ารองตํางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยการจํายเงินปัน
ผลดังกลําวจะต๎องไมํขัดตํอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้การจํายเงินปันผลดังกลําวจะขึ้นอยูํกับกระแส
เงินสด แผนการลงทุนในโครงการตํางๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด๎วย 

ส าหรับการจํายเงินปันผลของบริษัทยํอย และ/หรือบริษัทรํวมให๎แกํบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) จะ
ขึ้นอยูํกับกระแสเงินสดและสภาพคลํอง รวมถึงความเหมาะสมและความต๎องการในการใช๎เงินของแตํละบริษัท  
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การจัดการ 
 

   โครงสร้างการจัดการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล 

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

เลขานุการบริษัท 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายแก๎วขวัญ  วัชโรทัย* ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายสมโภชน ์ อินทรานุกูล* กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางจิตรา  ถาวระ* กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์* กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์** กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

6. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 

7. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล** กรรมการ กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท*** 

8. นางอินทิรา  สุขะนินทร์** กรรมการ 

9. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์** กรรมการ 

10. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

*   กรรมการอิสระ เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได๎เป็นลูกจ๎าง หรือ พนักงานที่ได๎รับเงินเดือนจาก 
บริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข๎อง มีอิสระจากผู๎ถือหุ๎นรายใหญํและถือหุ๎นในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข๎องไมํเกินร๎อยละ 
0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล๎ว และจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นรายยํอยได๎ รายละเอียดปรากฏใน
หน๎า 64 

** กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย  นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล         
นางอินทิรา สุขะนินทร์ และ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อรํวมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

***เลขานุการบริษัท ท าหน๎าที่ให๎ข๎อมูลและค าแนะน า ข๎อกฎหมายและกฎเกณฑ์ตํางๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องทราบ
และปฏิบัติ ฯลฯ รายละเอียดปรากฏในหน๎า 67 

  



 

33 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด๎วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่งตามที่ผู๎ถือหุ๎นเสนอเพ่ือให๎
เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล๎วต๎องไมํน๎อยกวํา 5 คน 
และไมํควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไมํเป็น
ผู๎บริหารไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอยํางแท๎จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  หรือ
ความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตํอการใช๎ดุลยพินิจอยํางเป็นอิสระไมํน๎อยกวํา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

การเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทให๎กระท าโดยที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น หรือคณะกรรมการ
บริษัท ตามข๎อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ ์และวิธีการดังตํอไปนี้ 

1. ผู๎ถือหุ๎นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทํากับหนึ่งหุ๎นตํอหนึ่งเสียง 

2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช๎วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด๎วยวิธีการอ่ืนใดก็ได๎ ตามแตํที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นจะเห็นสมควร แตํในการลงมติ  
แตํละครั้ง ผู๎ถือหุ๎นต๎องออกเสียงด๎วยคะแนนที่มีตาม ข๎อ 1 ทั้งหมด จะแบํงคะแนนเสียงแกํคนใด หรือคณะใดมากน๎อย
เพียงใดไมํได ๎

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให๎ใช๎เสียงข๎างมาก หากมีคะแนนเสียงเทํากัน ให๎ประธานที่
ประชุมเป็นผู๎ออกเสียงชี้ขาด 

4. กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหนํงอาจได๎รับการเสนอชื่อให๎กลับเข๎าด ารงต าแหนํงและอาจได๎รับการแตํงตั้งกลับเข๎าด ารงต าแหนํงเดิมอีกได๎      
หากผู๎ถือหุ๎นพิจารณาแล๎วเห็นชอบด๎วย 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลและจัดการด าเนินการของบริษัทให๎เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข๎อบังคับของ
บริษัท และมติของที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และข๎อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. ปฏิบัติหน๎าที่ของตนและบริหารงานอยํางเต็มความสามารถด๎วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอบริษัท และผู๎มีผลประโยชน์รํวมกัน (Stakeholders) 

3. ไมํแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม 
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4. บริหารงานด๎วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย๎งผลประโยชน์สํวนตนตํอผลประโยชน์ของ
บริษัท เพ่ือให๎การบริหารเป็นไปอยํางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
- ไมํหาผลประโยชน์สํวนตัวจากการเป็นกรรมการ 
- ไมใํช๎ความลับของบริษัทในทางที่ผิด 
- ไมํเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยํางเดียวกันหรือเป็นคูํแขํงขันทางการค๎าของ

บริษัท 
- ไมํมีผลประโยชน์ในการท าสัญญาของบริษัท 

5. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท 

6. ติดตามและก ากับดูแลให๎ฝุายบริหารจัดการด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอยํางยั่งยืนให๎แกํกิจการ
และความม่ันคงสูงสุดให๎แกํผู๎ถือหุ๎น 

7. จัดให๎มีและก ากับดูแลให๎มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการด าเนินการอยําง
สม่ าเสมอ ครอบคลุมทุกด๎านทั้งด๎านการเงิน การปฏิบัติงาน การด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมาย 
ข๎อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง และจัดให๎มีกลไกการตรวจสอบและถํวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปูองกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู๎ถือหุ๎นและทรัพย์สินของบริษัทอยูํเสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีหนํวยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตํอคณะกรรมการตรวจสอบ 
และท าหน๎าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนํวยงานให๎เป็นไปตามระเบียบที่วางไว๎ 

8. จัดให๎มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องทุกด๎าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องกับวิสัยทัศน์ 
เปูาหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการด๎านอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการปูองกันแก๎ไขและผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน 
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให๎มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน๎าที่น าเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนตํอคณะกรรมการบริหารเป็น
ประจ า 

9. จัดให๎มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนําเชื่อถือได๎ รวมทั้งดูแลให๎มี
กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหาร
จัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล  

10. ดูแลและจัดการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งทางผลประโยชน์รวมทั้งการใช๎ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบ
และการกระท าที่ไมํถูกต๎องในรายการระหวํางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยํางรอบคอบ โดยผู๎มีสํวนได๎เสียต๎อง
ไมํมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ 

11. แตํงตั้งมอบหมายให๎กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให๎ปฏิบัติการอยํางใดอยํางหนึ่งแทน
คณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบให๎ชัดเจน เพ่ือชํวยดูแลรายงานทางการ
เงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการก ากับดูแลกิจการให๎เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว๎ 
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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

ล าดับ ชื่อ ต าแหนํง  

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
มีความรู๎ด๎านบัญชีการเงิน 

2. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
มีความรู๎ด๎านบัญชีการเงิน 

3. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการที่เป็นอิสระ และ 
มีความรู๎ด๎านบัญชีการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด๎วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศและหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก าหนดอยํางน๎อย 3 คน และอยํางน๎อย 1 คนต๎องมีความรู๎ด๎านบัญชี/การเงิน โดยมีวาระการด ารงต าแหนํง 
คราวละ 3 ป ีกรรมการตรวจสอบที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนํงอาจได๎รับการแตํงตั้งกลับเข๎าด ารงต าแหนํงอีกได๎
หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน๎าที่ และความรับผิดชอบตํอ
คณะกรรมการบริษัทดังตํอไปนี้ 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล 

1. สอบทานให๎บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยํางถูกต๎องและเพียงพอ 

2. สอบทานให๎บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนํวยงานตรวจสอบ
ภายในตลอดจนให๎ความเห็นชอบในการพิจารณาแตํงตั้ง โยกย๎าย เลิกจ๎างหัวหน๎าหนํวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนํวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให๎บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตํงตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน๎าที่เป็นผู๎สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคําตอบแทนของบุคคลดังกลําว รวมทั้งเข๎ารํวมประชุมกับผู๎สอบบัญชีโดยไมํมีฝุายจัดการเข๎ารํวม
ประชุมด๎วยอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ให๎เป็นไปตามกฎหมาย
และข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือให๎มั่นใจวํารายการดังกลําวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดตํอบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว๎ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลําวต๎องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต๎องประกอบด๎วยข๎อมูลอยํางน๎อย
ดังตํอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นที่เชื่อถือได๎ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับธุรกิจของบริษัท 
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(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู๎สอบอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย๎งผลประโยชน์  
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตํละทําน  
(ช) ความเห็นหรือข๎อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได๎รับจากการปฏิบัติหน๎าที่ตาม

กฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวําผู๎ถือหุ๎นและผู๎ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต๎ขอบเขตหน๎าที่และความ

รับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด๎วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานตํอคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข๎อสงสัยวํามีรายการหรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบ
อยํางมีนัยส าคัญตํอฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได๎แกํ รายการที่เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ 
การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรํองที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน การฝุาฝืนกฎหมายวํา
ด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจ
ของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทไมํด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให๎
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานตํอส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

 
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได๎มีมติให๎ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท าหน๎าที่เป็นผู๎ดูแลให๎บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายด๎านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และได๎เปลี่ยนเป็น 
“คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล” โดยมีหน๎าที่เพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน๎ม การปฏิบัติด๎านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท 

2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร๎อมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจตํอ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให๎มีความเหมาะสมอยํางสม่ าเสมอ 

3. ติดตามดูแลให๎มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท พร๎อมทั้งรายงานผลการประเมินให๎คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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คณะกรรมการบริหาร   

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด๎วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไมํน๎อยกวํา 2 คน มีอ านาจ
หน๎าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได๎มอบหมายดังนี้  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให๎เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
พร๎อมประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหมํ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส าหรับธุรกรรมที่
จะจัดตั้งข้ึนใหมํ รวมถึงก าหนดแนวทางการปูองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารตํางๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให๎คณะกรรมการบริษัท
อนุมัต ิ

3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด๎านตํางๆ ของบริษัทตามที่
ก าหนด ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเอ้ือตํอสภาพการด าเนินธุรกิจ 

4. พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญํของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท  โดยท าการ
วิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับน าเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัต ิ

5. พิจารณากลั่นกรองข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงในเรื่องที่จะน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณาอยําง
ละเอียดและถูกต๎อง 

6. รายงานตํอคณะกรรมการบริษัทอยํางสม่ าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเสี่ยง
ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตํางๆ รวมถึงเรื่องที่ต๎องด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนด โดยจัดให๎มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตํ
ละฝุาย และเชื่อมโยงรวมเป็นความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือก าหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการปูองกันกับ
ความเสี่ยงที่ระบุไว๎ พร๎อมติดตามและประเมินผลตํอไปอยํางตํอเนื่อง 

7. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 
- อนุมัติรายจํายที่ถือเป็นคําใช๎จํายไมํเกินมูลคํา 10.00 ล๎านบาท 
- อนุมัติรายจํายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไมํเกินมูลคํา 50.00 ล๎านบาท 
- อนุมัติการรับจ าน าสินค๎าตํอรายไมํเกินมูลคํา 100.00 ล๎านบาท  

8. มีอ านาจแตํงตั้ง ถอดถอน เจ๎าหน๎าที่ระดับบริหารที่ต่ ากวําต าแหนํงกรรมการผู๎จัดการ 

9. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารจะต๎องจัดให๎มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร 

2. มติของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข๎างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม  ทั้งนี้
กรรมการที่มีสํวนได๎เสียในเรื่องใดจะต๎องไมํเข๎ารํวมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารต๎องมีกรรมการมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงเป็นองค์ประชุม 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารได๎จัดให๎มีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานของฝุายจัดการของบริษัทรวม 
4 ครั้ง โดยได๎รายงานตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติแล๎ว 

นอกจากการประชุมอยํางเป็นทางการดังกลําวข๎างต๎นแล๎วนั้น คณะกรรมการบริหารได๎มีการนัดหมายประชุม
พิเศษนอกรอบเพ่ือปรึกษาหารือในการบริหารงานในด๎านตํางๆ อยํางสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน และได๎เข๎ารํวม
ประชุมหารือพร๎อมให๎ค าแนะน าในการท างานกับเจ๎าหน๎าที่ฝุายบริหารของบริษัทยํอยเป็นประจ าอยํางน๎อยเดือนละ  1 
ครั้ง เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงประกอบด๎วย กรรมการผู๎จัดการ ผู๎จัดการฝุาย รองผู๎จัดการฝุาย และผู๎ชํวยผู๎จัดการ
ฝุาย  เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตํละฝุาย จากนั้นให๎พิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหวํางความเสี่ยงของแตํละ
ฝุาย เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและให๎สอดคล๎องกับนโยบายและ
เปูาประสงค์ของบริษัท พร๎อมติดตามรายงานตํอคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุก 6 เดือน และให๎จัดท าคูํมือการ
บริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ๎วน สามารถเผยแพรํให๎กรรมการ ผู๎บริหาร พนักงานทุกระดับได๎รับทราบและ
น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได ๎

องค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีคือ 

 ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการด าเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการด าเนินการ 
รวมถึงการก าหนดผู๎รับผิดชอบในการด าเนินงานให๎สอดคล๎องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาวํามีความเสี่ยงใดบ๎างที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินกิจการขององค์กร  เชํน ด๎าน
การเงิน ด๎านการด าเนินงาน ด๎านการจัดการ ด๎านการตลาด รวมถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบตํอชื่อเสียงของ
กิจการ เป็นต๎น 

 ระบุถึงระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได๎จากความเสี่ยงแตํละประเภท (ระดับความเสี่ยง = ระดับของ
ความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) และมีการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ข๎างต๎น 

 ก าหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการตํอความเสี่ยงที่ระบุไว๎ 
 การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 ติดตามทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงให๎มีประสิทธิผลของระบบและ

การปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดอยํางตํอเนื่อง  
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กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล กรรมการผู๎จัดการ 

2. นายนพดล  ลีลาอารยสกุล ผู๎จัดการอาวุโสฝุายคลังเอกสาร 

3. นายปัญญา  ซุํนทรัพย์  (แตํงตั้ง 1 ม.ค.57)   
แทนนายธนยศ  เถกิงเกียรต ิซ่ึงเกษียณอายุ 31 ธ.ค.56 ผู๎จัดการฝุายคลังสินค๎า 

4. นางพัชรี  บุนนาค ผู๎จัดการอาวุโสฝุายปฏิบัติการ 

5. นางสาวจีรวัลย์ ธนันทา (แตํงตั้ง 16 ต.ค. 56)    
แทนนายเจริญ  บุญมโนทรัพย์  ซ่ึงลาออก 15 ต.ต.56 

ผู๎จัดการฝุายบัญชีและการเงิน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดให๎กรรมการผู๎จัดการมีอ านาจหน๎าที่ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจปกติของ
บริษัท และด าเนินการในเรื่องตํางๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอ านาจหน๎าที่
ดังตํอไปนี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทให๎เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

2. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 
- อนุมัติรายจํายที่ถือเป็นคําใช๎จํายไมํเกินมูลคํา   2.00 ล๎านบาท 
- อนุมัติรายจํายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไมํเกินมูลคํา  10.00 ล๎านบาท 
- อนุมัติการรับจ าน าสินค๎าตํอรายไมํเกินมูลคํา  20.00 ล๎านบาท 

3. สร๎างวิสัยทัศน์และก าหนดพันธกิจ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและพัฒนาองค์กรในระยะยาว 

4. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให๎ครบวงจร เพ่ือให๎ได๎ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ในอัตราที่เหมาะสม   

5. ตอบสนองความต๎องการของตลาดและลูกค๎า โดยการพัฒนาคุณภาพสินค๎าและบริการอยํางตํอเนื่อง 
เพียงพอ ทันตํอเวลาในทุกสถานการณ์ ในราคาที่เป็นธรรม 

6. พัฒนาบริษัทให๎ประกอบธุรกิจอยํางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 

7. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถเต็มศักยภาพ สร๎างวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

8. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหมํๆ กระบวนการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาธุรกิจอยํางตํอเนื่อง โดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางเต็มศักยภาพ 

9. อ่ืนๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ด๎วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได๎มีมติให๎แตํงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคําตอบแทนกรรมการเพ่ือท าหน๎าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหนํงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยํอย และน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าชื่อเสนอตํอที่ประชุมถือหุ๎น 
หรือน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนกรรมการประกอบด๎วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ต๎องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ๎น
จากต าแหนํงตามวาระอาจได๎รับการแตํงตั้งใหมํอีกได๎ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีหน๎าที่ดังนี้  

1. พิจาณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนํง
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยํอย และน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าชื่อเสนอตํอที่ประชุม        
ผู๎ถือหุ๎น หรือน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตํงตั้ง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหนํงกรรมการผู๎จัดการ และน าเสนอตํอคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาแตํงตั้ง 

3. พิจารณาก าหนดแนวทางและหัวข๎อในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท  และกรรมการ
ผู๎จัดการ เป็นประจ าทุกปี โดยค านึงถึงหน๎าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

4. เสนอนโยบายการจํายคําตอบแทน และผลประโยชน์อื่นส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยํอย 
และกรรมการผู๎จัดการ พร๎อมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราคําตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุด
ยํอย และกรรมการผู๎จัดการ ให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของ
บริษัท เสนอตํอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู๎อนุมัติคําตอบแทนของกรรมการ
ผู๎จัดการ ส าหรับคําตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยํอย คณะกรรมการบริษัทจะต๎อง
น าเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นให๎พิจารณาอนุมัติตํอไป 

5. ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมโภชน์  อินทรานุกูล ประธานกรรมการสรรหาฯ 
2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการสรรหาฯ 
3. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์ กรรมการสรรหาฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 

 

 

 

 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ สถาบนัเทคโนโลยีแมโํจ๎ 
 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวชิาสงํเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาครุศาสตร์ดษุฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ๎าคุณทหารลาดกระบงั 
 ปริญญาปรชัญาดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวชิาการจัดการ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
 ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
 ปริญญาเทคโนโลยบีัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาการถํายภาพและภาพยนตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี 2521 – 2529 รองเลขาธิการพระราชวัง ส านักพระราชวัง 
ปี 2530 – ปัจจบุัน เลขาธิการพระราชวงั ส านักพระราชวัง / ประธานพระคลังข๎างที่ / ผู๎อ านวยการโครงการ    

สํวนพระองค์เก่ียวกับการเกษตรสวนจิตรลดา  
ปี 2539 ผู๎อ านายการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ปี 2552 ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส 
ปี 2554 รองประธานมูลนิธิ "อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 

(อพ.สธ.) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมํม-ี 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไมํม-ี 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) 
-ไมํมี- 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 583,045 หุ๎น ร๎อยละ 0.26  
  

นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย     
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
อายุ 85 ปี 
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาบัตรวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรํวมเอกชน รุํนที่ 6 / 2536 
 Senior Executive Program รุํนที่ 1 สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมินนิสเทรทิฟ แมเนจเม๎นท์ 
ปี 2542 – 2552  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามพาณชิย ์ลิสซิ่ง 
ปี 2542 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย 
ปี 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด ์
ปี 2546 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี 
ปี 2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย 
ปี 2556 – ปัจจบุัน ประธานกรรมการ บจ. มัดแมน* 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท  

- ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด ์

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 5 บริษัท  
- ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมินนิสเทรทิฟ แมเนจเม๎นท์  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย  
- ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย  
- ประธานกรรมการ บจ. มัดแมน*    

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสตูร Effective Audit Committees & Best Practices   
 หลักสตูร Director Certification Program ( DCP) รุํนที่ 24/2002 
 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที ่63/2007 
 หลักสตูร Chartered Director Class (CDC) รุํนที ่ 3/2008 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 132,565 หุ๎น ร๎อยละ 0.06 

 

 (* บริษัทยํอยของบริษัท)   

นายสมโภชน์  อินทรานุกูล     
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อายุ 75 ปี 



 

43 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 พาณิชยศาสตร์การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Senior Executive Program รุํนที่ 12/2541 สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แหํงจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2548 – 2553 กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ 

ปี 2549 - 2552 ผู๎จัดการใหญํ บจ.น้ ามันไออาร์พีซี / ผู๎จัดการใหญํ บจ. ไออาร์พีซี โพลิออล 

ปี 2549 – 2553 ที่ปรึกษากรรมการผู๎จัดการใหญํ ปฏิบัติหน๎าที่รักษาการผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ สาย
งานวางแผนจัดหาและค๎าวัตถุดิบ บมจ.ไออาร์พีซี / ผู๎จัดการใหญํ บจ. ไทย เอ บี เอส 

ปี 2553 - 2556 ที่ปรึกษากรรมการผู๎จัดการใหญํ สังกัดกรรมการผู๎จัดการใหญํ ชํวยปฏิบัติงาน         
สายพาณิชยกิจและการตลาด บมจ.ไออาร์พีซี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท 
- ที่ปรึกษากรรมการผู๎จัดการใหญํ สังกัดกรรมการผู๎จัดการใหญํ ชํวยปฏิบัติงานสายพาณิชยกิจและ

การตลาด บมจ.ไออาร์พีซี ถึง 31 ธันวาคม 2556 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไมํมี- 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP ) รุํนที ่56/2006 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 145,080 หุ๎น ร๎อยละ 0.06 
  

นางจิตรา  ถาวระ     
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อายุ 73 ปี 



 

44 รายงานประจ าปี 2556  

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 การบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
 มาตรฐานการบัญชีใหมํ สภาวิชาชีพบัญชี 
 โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสมัยใหมํเพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส ์และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแรํ 
 โลจิสติกส-์สินค๎าคงคลัง อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรํ 
 ผู๎ตรวจสอบบญัชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
 Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร-์มติชน 
 รัฐศาสตร์ประยุกต์ สมาคมรัฐศาสตร์แหํงประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2534 – ปัจจุบนั โฆษกกลุํมอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
ปี 2541 – ปัจจุบนั กรรมการสายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
ปี 2545 – 2551 กรรมการสถาบันเสริมสร๎างขีดความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
ปี 2548 – ปัจจบุัน ที่ปรึกษา บจ. กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ปี 2549 – 2551 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
ปี 2549 – ปัจจุบนั กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
ปี 2552 – ปัจจุบนั กรรมการสํงเสริมการสํงออก สภาผู๎สํงออกทางเรือ 
ปี 2553 – ปัจจบุัน กรรมการสายงานสํงเสริมการค๎าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
ปี 2555 – ปัจจุบนั รองประธานกลุํมอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมํมี – 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไมํมี – 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Certification Program ( DCP) รุํนที่ 142/2554 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 145,065 ห๎ุน ร๎อยละ 0.06 
  

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์     
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อายุ 73 ปี 



 

45 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจระหวํางประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2543 – ปัจจุบนั กรรมการผู๎จัดการ บมจ. สยามเวบ 
ปี 2544 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจ. สรกิจ / กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ   
ปี 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.  เอส เอส ที คลังสินค๎า *  
ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์ * 
ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจ. มัดแมน * / กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) * / 
 กรรมการ บจ. โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) * / กรรมการ บจ. สํงเสริมปศุสัตวไ์ทย * / 
 กรรมการ บจ. โกลเด๎น สกู๏ป * 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมํมี- 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 10 บริษัท 

- กรรมการผู๎จัดการ บมจ. สยามเวบ 
- กรรมการบริหาร บจ. สรกิจ 
- กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ   
- กรรมการ บจ.  เอส เอส ที คลังสินค๎า *  
- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์* 
- กรรมการบริหาร บจ. มัดแมน * 
- กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) * 
- กรรมการ บจ. โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) * 
- กรรมการ บจ. สํงเสริมปศุสตัว์ไทย * 
- กรรมการ บจ. โกลเด๎น สกู๏ป *  

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุํนที่ 50/2006 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 46,245,108 หุ๎น ร๎อยละ 20.46  
 
 
 (* บริษัทยํอยของบริษัท)   

นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ์    
กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร 
อายุ 38 ปี 



 

46 รายงานประจ าปี 2556  

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 ประกาศนียบัตรชัน้สูงทางบริหารธุรกิจ สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สยามเวบ 

ปี 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค๎า * 

ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์ * 

ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สํงเสริมปศุสัตวไ์ทย * 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมํมี- 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 4 บริษัท 

- กรรมการ บมจ. สยามเวบ 
- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค๎า *  
- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์* 
- กรรมการ บจ. สํงเสริมปศุสัตวไ์ทย *  

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที่ 49/2005 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 45,486 หุ๎น ร๎อยละ 0.02 
 
 

 

 

(* บริษัทยํอยของบริษัท)   

 นายปิลัญชัย  ประดับพงศ ์    
 กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร 

อายุ 58 ปี 

 



 

47 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บัญชบีัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2546 – 2552 อนุกรรมการด๎านสินคา๎เกษตรลวํงหน๎าประเภทข๎าว ตลาดสนิคา๎เกษตรลํวงหน๎า              
แหํงประเทศไทย 

ปี 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค๎า  * 
ปี 2554 – ปัจจบุัน กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์  * 
ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สํงเสริมปศุสัตว์ไทย * 
ปี 2556 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจ. มัดแมน * / กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) * /  
  กรรมการ บจ. โกลเด๎น โดนทั (ประเทศไทย) * / กรรมการ บจ. โกลเด๎น สกู๏ป * . 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมํมี- 
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 7 บริษัท 

- กรรมการ บจ.  เอส เอส ที คลังสินค๎า *  
- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน ์* 
- กรรมการบริหาร บจ. มัดแมน * 
- กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) * 
- กรรมการ บจ. โกลเด๎น โดนัท (ประเทศไทย) * 
- กรรมการ บจ. สํงเสริมปศุสตัว์ไทย * 
- กรรมการ บจ. โกลเด๎น สกู๏ป *  

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที่  8/2004 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุํนที่ 51/2004 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุํนที่ 15/2012 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 114,963 หุ๎น ร๎อยละ 0.05  
 

(* บริษัทยํอยของบริษัท)   

นายสัมฤทธิ์  ตันตดิิลกกุล     
กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท / 
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท 
อายุ 61 ปี 



 

48 รายงานประจ าปี 2556  

 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2511 – 2553 รองกรรมการผู๎จัดการใหญํสายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /  
  รองกรรมการผู๎จัดการใหญํสายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. น้ าตาลนิวกว๎างสุ๎นหลี /  
  รองกรรมการผู๎จัดการใหญํสายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. น้ าตาลทํามะกา 

ปี 2519 – 2553 รองกรรมการผู๎จัดการใหญํสายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. น้ าตาลขอนแกํน 
ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แชมป์เปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น 
ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ราชาชูรส 
ปี 2553 – 2554 กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บมจ. น้ าตาลขอนแกํน /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลนิวกว๎างสุ๎นหลี /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลทํามะกา 
ปี 2553 – ปัจจุบัน ผู๎จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง /  
  กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง /  
  กรรมการ บจ. โรงไฟฟูาน้ าตาลขอนแกํน 
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํอาวุโส บมจ. น้ าตาลขอนแกํน /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํอาวุโส บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํอาวุโส บจ. น้ าตาลนิวกว๎างสุ๎นหลี /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํอาวุโส บจ. น้ าตาลทํามะกา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท 
- กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํอาวุโส บมจ. น้ าตาลขอนแกํน 

  

นางอินทิรา  สุขะนินทร ์    
กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
อายุ 66 ปี 



 

49 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 7 บริษัท 
- กรรมการ บจ. แชมป์เปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น 
- กรรมการ บจ. ราชาชูรส 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 
- กรรมการ บจ. โรงไฟฟูาน้ าตาลขอนแกํน 
- กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํอาวุโส บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย 
- กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํอาวุโส บจ. น้ าตาลนิวกว๎างสุ๎นหลี   
- กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํอาวุโส บจ. น้ าตาลทํามะกา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที่ 50/2006 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 23,369,957 หุ๎น ร๎อยละ 10.34  
 
  



 

50 รายงานประจ าปี 2556  

 
 
 
 
 
 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 Master of Science, Agricultural Economics, University of  Saskatchewan, Canada 
 Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA. 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2539 – ปัจจบุัน กรรมการ บจ. อํอนนุชกํอสร๎าง 
ปี 2542 – ปัจจบุัน กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 
ปี 2547 – ปัจจบุัน กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บมจ. น้ าตาลขอนแกํน /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลนิวกวา๎งสุน๎หลี /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /  
  กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลทํามะกา /  
ปี 2549 – ปัจจบุัน กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ 
ปี 2550 – ปัจจบุัน กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท 
- กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บมจ. น้ าตาลขอนแกํน 

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 7 บริษัท 
- กรรมการ บจ. อํอนนุชกํอสร๎าง 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 
- กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลนิวกวา๎งสุน๎หลี 
- กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย 
- กรรมการและรองกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลทํามะกา 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที่ 17/2004 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุํนที่ 71/2006 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 12,311,316 หุ๎น ร๎อยละ 5.45  
  

นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมติร์   
กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
อายุ 55 ปี  



 

51 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 Diploma from KATINKA School, England 

 หลักสูตร MMP รุํนที ่3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บมจ. น้ าตาลขอนแกํน /  

  กรรมการและผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลนิวกว๎างสุ๎นหลี /  

  กรรมการและผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย / 

  กรรมการและผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลทํามะกา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 1 บริษัท 
- กรรมการและผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บมจ. น้ าตาลขอนแกํน  

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจ านวน 3 บริษัท 
- กรรมการและผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลนิวกว๎างสุ๎นหลี 
- กรรมการและผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย  
- กรรมการและผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการใหญํ บจ. น้ าตาลทํามะกา 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที ่17/2004  

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 : 12,569,107 หุ๎น ร๎อยละ 5.56  
 
 
 

นางสาวดวงแข  ชินธรรมมติร์   
กรรมการบริษัท  
อายุ 58 ปี 



 

52 รายงานประจ าปี 2556  

 
 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร         

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบนับัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด๎า) 

 นิติศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 โครงการพัฒนาผูป๎ระกอบการธรุกิจอุตสาหกรรม 

(คพอ.) ขั้นสูง หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเพื่อ    
ความยั่งยืน ส านักพัฒนาผู๎ประกอบการ กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม 

 หลักสูตรผู๎บริหารงานขายยุคใหมํ รุํนที่ 3 ศูนย์การศึกษา
ตํอเนื่องแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Mini - MBA การตลาดยุคดิจิตอลส าหรับผูบ๎ริหาร 
Nation University 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2535 – 2542 รองผู๎จัดการฝุายคลงัสนิค๎า          
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

ปี 2543 – 2546 รองผู๎จัดการอาวุโสฝุายคลงัสนิค๎า  
บมจ.ทรัพย์ศรีไทย 

ปี 2547 – 2550 ผู๎จัดการฝุายคลังเอกสาร            
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น       52,227 หุ๎น ร๎อยละ 0.02  
  ณ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 บัญชบีัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2545 – 2546 ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ        
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

ปี 2551 – 2553 กรรมการ สมาคมธุรกิจคลังสินค๎า 
ไซโล และห๎องเย็น 

ปี 2554 – 2556 อุปนายก สมาคมธุรกิจคลังสนิคา๎ 
ไซโล และห๎องเย็น 

ปี 2556 – ปัจจบุัน กรรมการที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจ
คลังสินคา๎ ไซโล และห๎องเย็น 

สัดส่วนการถือหุ้น       43,681 หุ๎น ร๎อยละ 0.02 % 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

  

นายนพดล  ลีลาอารยสกุล   
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคลังเอกสาร   
อายุ 54 ปี 

นายธนยศ  เถกิงเกียรติ   
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า  
อายุ 60 ปี 
* เกษียณ ณ 31 ธันวาคม 2556 

 



 

53 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 นิติศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิยาลัยรามค าแหง 
 หลักสูตร Corporate Secretary Development 

Program คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 หลักสูตร Organnizational Risk Management 
Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 โครงการพัฒนาผูป๎ระกอบการธรุกิจอุตสาหกรรม 
(คพอ.) ขั้นสูง หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเพื่อ
ความยั่งยืน ส านักพัฒนาผู๎ประกอบการ กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม 

 หลักสูตร "การบริหารความรับผดิชอบตํอสังคม   
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน" รุํน 2 

 หลักสูตร "workshop การเสริมทักษะนักปฏบิัติ 
CSR" สถาบันพัฒนาธุรกิจอยํางยั่งยืน และตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2537 - 2542 ผู๎ชํวยผูจ๎ัดการฝาุยปฏบิัติการ       
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

ปี 2543 - 2546 รองผู๎จัดการฝุายปฏิบัติการ         
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 

ปี 2547 - 2552 ผู๎จัดการฝุายปฏิบตัิการ บมจ.      
ทรัพย์ศรีไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น 39,876 หุ๎น ร๎อยละ 0.02  
ณ 31 ธันวาคม 2556 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัย 

หอการค๎าไทย 

 บัญชบีัณฑิต มหาวยิาลยัเชียงใหมํ 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2544 – 2552 ผู๎จัดการบัญชีบริหาร         
บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง 

ปี 2552 – 2553 รองผู๎จัดการฝุายบัญชี          
บจ. โตโยตา๎ลสิซิ่ง  

ปี 2553 – 2555 ผู๎จัดการบัญชี                   
บจ สแตนดาร์ดแคน  

สัดส่วนการถือหุ้น -  
ณ 31 ธันวาคม 2556 
 

 

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 นิติศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 หลักสูตรการแก๎ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
 หลักสูตรการเจรจาตํอรองทางธรุกิจภาคอังกฤษ 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2545 – 2552 ผู๎จัดการสาขา ธนาคารยูโอบี 
จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2552 – 2556 ผู๎อ านวยการ ฝุายทีป่รึกษาการ
ลงทุน บจ. หลักทรัพย์ ทรีนี้ตี้  

สัดส่วนการถือหุ้น  -  
ณ 31 ธันวาคม 2556 

นางพัชรี  บุนนาค   
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ   
อายุ 56 ปี 

นางสาวจีรวัลย์  ธนันทา   
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   
อายุ 47 ปี 
 

นายปัญญา  ซุ่นทรัพย์   
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า   
อายุ 55 ปี 
* ด ารงต าแหน่งปัจจบุัน เริ่ม 1 ม.ค. 2557 
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รายชื่อการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย 

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

ชื่อกรรมการ 

ชื่อบริษัทย่อย 

บร
ิษัท

 เอ
ส 

เอ
ส 

ที 
คล

ังส
นิค

๎า จ
 าก

ัด 

บร
ิษัท

 อ
ุตส

าห
กร

รม
วิว

ัฒน
์ จ

 าก
ดั 

บร
ิษัท

 ส
ํงเส

ริม
ปศ

ุสัต
วไ์

ทย
 จ

 าก
ัด 

บร
ิษัท

 ม
ัดแ

มน
 จ

 าก
ัด 

 บ
ริษ

ัท 
เอ

บีพ
ี ค

าเฟ
 (ป

ระ
เท

ศไ
ทย

) จ
 าก

ัด 

 บ
ริษ

ัท 
โก

ลเ
ด๎น

 โด
นัท

 (ป
ระ

เท
ศไ

ทย
) จ

 าก
ัด 

 บ
ริษ

ัท 
โก

ลเ
ด๎น

 ส
กู๏ป

 จ
 าก

ัด 

1. นายแก๎วขวัญ  วัชโรทัย        

2. นายสมโภชน ์ อินทรานุกูล        

3. นางจิตรา  ถาวระ        

4. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์        

5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์        

6. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์        

7. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล        

8. นางอินทิรา  สุขะนินทร์        

9. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์        

10. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์        

 
หมายเหตุ  = ประธานกรรมการ      = กรรมการ       = กรรมการบริหาร 
 

  
  



 

55 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุํงม่ันที่จะพัฒนาองค์กรให๎เติบโตอยํางยั่งยืน เป็นองค์กรโปรํงใสและมีธรรมภิบาล
ที่แท๎จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนได๎เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให๎เป็นคนดี     
มีคุณธรรม มีความรู๎ความสามารถ เพ่ือพัฒนาสร๎างรากฐานของความรับผิดชอบอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน  โดยมีนโยบาย
ความรับผิดชอบตํอสังคม รายละเอียดดังนี้ 

1. การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงได๎ก าหนดนโยบายให๎ครอบคลุมถึง
หลักการในเรื่องสิทธิและความเทําเทียมของผู๎ถือหุ๎นและผู๎มีสํวนได๎เสีย  บทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบและความเป็น
อิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข๎อมูลและความโปรํงใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ 
โดยดูแลให๎กรรมการ ผู๎บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกลําวคือ 

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู๎ถือหุ๎นอยํางยุติธรรมและเทําเทียมกัน 
2. คณะกรรมการจะค านึงถึงสิทธิของผู๎มีสํวนได๎เสียในกลุํมตํางๆ และสนับสนุนให๎มีความเข๎าใจและรํวมมือ  

อันดีตํอบริษัท 
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน๎าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู๎ถือหุ๎นเป็นส าคัญ  และจัดให๎มี

โครงสร๎างและกระบวนการในการก าหนดบทบาทและหน๎าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะ
ที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู๎ถือหุ๎นและฝุายจัดการ 

4. คณะกรรมการจะด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือสร๎างความมั่นใจวําฝุายจัดการได๎ด าเนินการเปิดเผย
ข๎อมูลและรายงานของบริษัทอยํางถูกต๎อง ตรงเวลา โปรํงใส และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของทางราชการ  

5. คณะกรรมการมีหน๎าที่รับผิดชอบในการก าหนดให๎มีโครงสร๎างการพิจารณาความสามารถของฝุายจัดการทั้ง
ในด๎านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม 

6. คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการท าธุรกิจส าหรับ  กรรมการ ฝุายจัดการ และ
พนักงานทั่วไป เพ่ือให๎ถือปฏิบัติและใช๎เป็นแนวในการท างานให๎สอดคล๎องกับกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ 

ในปี 2556 บริษัทได๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด๎านการก ากับดูแลกิจการที่ดี กับตลาดหลักทรัพย์
แหํงประเทศไทย เพ่ือปรับปรุงระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี บทบาทคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน ให๎เป็นมาตรฐานในระดับที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันเพ่ือน าไปสูํความ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืน 
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คณะกรรมการบริษัทจึงได๎ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท พร๎อมคูํมือจริยธรรม ในปี 2556 ซึ่ง
เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 2 เพ่ือน าไปปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับเวลาและสถานการณ์ และแนวทางของ ส านักงาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1. หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให๎ความส าคัญถึงสิทธิของผู๎ถือหุ๎น  ไมํวําจะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมาย ได๎แกํ การซื้อขายหรือโอนหุ๎น การมีสํวนแบํงก าไรของกิจการ การได๎รับข๎อมูลของกิจการอยํางเพียงพอ การ
เข๎ารํวมประชุมเพื่อใช๎สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นเพื่อแตํงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตํงตั้งผู๎สอบบัญชีและเรื่องที่
มีผลกระทบตํอบริษัท เชํน การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก๎ไขข๎อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพ่ิมทุน การอนุมัติรายการพิเศษ สิทธิในการมอบฉันทะให๎ผู๎อ่ืนเข๎าประชุม สิทธิในความเป็นเจ๎าของผํานการแตํงตั้ง
คณะกรรมการให๎ท าหน๎าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท เป็นต๎น 

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2556 บริษัทได๎จัดประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา  
10.00 น. ณ มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ แขวง 
บางกะปิ เขตห๎วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาวาระตามกฎหมายก าหนด และตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และเพ่ิมทุนแบบ General Mandate มีกรรมการเข๎ารํวมประชุม 9 ทําน และมอบฉันทะ
ให๎ผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม 1 ทําน รวมผู๎ถือหุ๎นและผู๎รับมอบฉันทะจากผู๎ถือหุ๎นเข๎ารํวมประชุม รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 96 
ทําน และนับหุ๎นรวมกันได๎จ านวนทั้งสิ้น 111,924,347 หุ๎น หรือร๎อยละ 61.90 ของจ านวนหุ๎นทั้งหมด 

การด าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1) เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
เข๎ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทลํวงหน๎า ระหวํางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 
ส าหรับการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2557 โดยแจ๎งให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบผํานระบบขําวของ
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย พร๎อมประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว๎ใน
เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.subsrithai.co.th  

2) การเชิญประชุมผู๎ถือหุ๎นนั้นบริษัทมอบหมายให๎บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่ งเป็นนายทะเบียนหุ๎นของบริษัทเป็นผู๎จัดสํงหนังสือเชิญประชุมพร๎อมเอกสาร
ประกอบการประชุมให๎แกํผู๎ถือหุ๎นกํอนหน๎าวันประชุม 14 วัน และเผยแพรํในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.subsrithai.co.th ลํวงหน๎า 30 วันกํอนวันประชุม และได๎ท าการเผยแพรํหนังสือเชิญ
ประชุมผํานทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วัน ลํวงหน๎ากํอนวันประชุม 17 วัน เพ่ือให๎    
ผู๎ถือหุ๎นมีเวลาในการศึกษาข๎อมูลประกอบการประชุมลํวงหน๎าอยํางเพียงพอ  

3) หนังสือเชิญประชุมของบริษัทมีการให๎ข๎อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน
ข๎อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องที่ต๎องตัดสินใจในที่ประชุมแกํผู๎ถือหุ๎น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ ข. ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด ข๎อบังคับของบริษัทในสํวน
ที่เกี่ยวข๎องกับการประชุมผู๎ถือหุ๎น หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแตํละวาระตามข๎อบังคับ
ของบริษัท และรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือให๎ผู๎ถือหุ๎นน ามาอยํางครบถ๎วนในวัน
ประชุม นอกจากนี้ยังได๎ระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพ่ือให๎ผู๎ถือหุ๎นสามารถเลือกที่จะ
มอบฉันทะให๎เข๎าประชุมแทนได๎ 

http://www.subsrithai.co.th/
http://www.subsrithai.co.th/
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4) หนังสือเชิญประชุมผู๎ถือหุ๎นของบริษัทในแตํละวาระมีการระบุอยํางชัดเจนวําเป็นเรื่องเสนอเพ่ือ
ทราบหรือพิจารณา รวมทั้งข๎อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ 
ตลอดจนจ านวนคะแนนเสียงในการผํานมติอนุมัติ เชํน มติพิเศษที่ต๎องการคะแนนเสียง 3 ใน 4 
เป็นต๎น 

5) วาระแตํงตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร๎อมประวัติของกรรมการผู๎ได๎รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2556 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข๎าด ารงต าแหนํงใหมํ จึงได๎ให๎
ข๎อมูลเกี่ยวกับการเข๎ารํวมประชุมในปีที่ผํานมา และจ านวนปีที่ด ารงต าแหนํงในบริษัทด๎วยรวมถึง
สัดสํวนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท  

6) ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทได๎เพ่ิมข๎อมูลกรรมการผู๎ได๎รับการเสนอชื่อ
เกี่ยวกับความเป็นอิสระในการท าหน๎าที่ของกรรมการ เชํน การมีสํวนได๎เสียกับบริษัท บริษัทยํอย 
หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย๎ง เป็นต๎น 

7) ก าหนดให๎มีวาระเกี่ยวกับคําตอบแทนของกรรมการเพ่ือให๎ผู๎ถือหุ๎นพิจารณาอนุมัติคําตอบแทน
ของกรรมการเป็นประจ าทุกปีและบริษัทได๎มีการชี้แจงอยํางละเอียดไว๎ในแบบแสดงรายการข๎อมูล
ประจ าปี (56-1) รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

8) วาระแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู๎สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ 
และความเป็นอิสระของผู๎สอบบัญชี รวมทั้งคําบริการของผู๎สอบบัญชี 

9) วาระอนุมัติจํายเงินปันผล ได๎มีการแจ๎งนโยบายการจํายเงินปันผล อัตราเงินปันผล พร๎อมเหตุผล
และข๎อมูลประกอบ 

การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

1) ในการประชุมผู๎ถือหุ๎นทุกครั้ง ประธานที่ประชุมได๎แจ๎งเกณฑ์ที่ใช๎ในการประชุม วิธีการออกเสียง
ลงมติและนับคะแนนให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบ และให๎มีการใช๎บัตรลงคะแนน 

2) ประธานที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นซักถามและแสดงความคิดเห็นได๎  และได๎มีการ
บันทึกประเด็นค าถามค าตอบไว๎ในรายงานการประชุมเพ่ือให๎ผู๎ถือหุ๎นที่ไมํได๎เข๎าประชุมได๎  
รับทราบ 

3) ในวาระแตํงตั้งกรรมการ บริษัทได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎ใช๎สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล 

4) มีการใช๎บัตรลงคะแนนให๎ผู๎ถือหุ๎นกรอกในกรณีที่ไมํเห็นด๎วย และงดออกเสียงเพ่ือค านวณหักออก
จากผู๎ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 

5) ในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี  2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู๎จัดการเข๎ารํวมประชุม และบริษัทได๎มีการเชิญผู๎สอบบัญชีและ
คณะเจ๎าหน๎าที่บริหารของบริษัทที่มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมด๎วย เพ่ือให๎ข๎อมูลหรือตอบข๎อ
ซักถามของผู๎ถือหุ๎นอยํางเต็มท่ี  
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6) ในแตํละวาระของการประชุม บริษัทได๎จัดให๎มีการลงมติและบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได๎รับ    
ในแตํละวาระอยํางชัดเจนวําเห็นชอบ ไมํเห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเทําใด 

7) บริษัทให๎สิทธิผู๎ถือหุ๎นที่มารํวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล๎ว โดยผู๎ถือหุ๎นมีสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูํระหวํางการพิจารณาและยังไมํได๎ลงมติ 

8) บริษัทไมํเพ่ิมวาระการประชุมและไมํมีการแจกเอกสารที่มีข๎อมูลส าคัญเพ่ิมเติมอยํางกะทันหัน 
หรือเปลี่ยนแปลงข๎อมูลส าคัญ 

การด าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู๎ถือหุ๎น บริษัทได๎จัดท ารายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎น ซึ่งประกอบด๎วยรายละเอียดตํางๆ 
ได๎แกํ การแจ๎งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได๎รับใน แตํละวาระ
อยํางชัดเจนวําเห็นชอบ ไมํเห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเทําใด รวมถึงมีค าชี้แจงที่เป็นสาระส าคัญ มีค าถามและ
ค าตอบหรือข๎อคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทได๎จัดสํงรายงานการประชุมให๎ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยภายใน 14 
วันตามก าหนด และน าขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วันจากวันประชุมเพ่ือให๎ผู๎ถือหุ๎นที่สนใจสามารถเข๎าไปศึกษาได๎   

จากการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี  2556 ที่จัดขึ้นโดย
สมาคมสํงเสริมผู๎ลงทุนไทย บริษัทได๎รับคะแนน 95 ซึ่งจัดอยูํในเกณฑ ์“ดเียี่ยม”  

1.2 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ 

1) แยกการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ๎น เพ่ือสิทธิในการเข๎ารํวมประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี
เพ่ือให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจํายเงินปันผลประจ าปี  กํอนที่จะมีการ
ปิดสมุดพักการโอนหุ๎นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของผู๎ถือหุ๎นใน
การเลือกที่จะถือหุ๎นเพื่อรับเงินปันผลหรือไมํ  

2) การก าหนดสถานที่ประชุมให๎สะดวกตํอผู๎ถือหุ๎น ซึ่งบริษัทจัดประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นที่อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ แขวงบางกะปิ เขตห๎วยขวาง ซึ่งอยูํบริเวณ
ใกล๎เคียงส านักงานใหญํของบริษัท และสะดวกในการเดินทาง ขนาดห๎องเหมาะสม สามารถ
รองรับผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎อยํางเพียงพอ และอ านวยความสะดวกให๎ผู๎ถือหุ๎นสามารถลงทะเบียน
เข๎าประชุมลํวงหน๎าอยํางน๎อย 1 ชั่วโมงกํอนเริ่มการประชุม 

3) ในกรณีผู๎ถือหุ๎นไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเองให๎สามารถมอบฉันทะให๎ผู๎อ่ืน  หรือมอบ
ฉันทะให๎กรรมการอิสระของบริษัท เข๎ารํวมประชุมและลงมติแทนได๎ โดยอ านวยความสะดวกให๎
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และข๎อมูลตํางๆ ของบริษัท เชํน ข๎อมูลทางการ
เงิน ข๎อมูลการประชุม ได๎จากเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท 

คณะกรรมการให๎ความส าคัญตํอการเปิดเผยข๎อมูลที่มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน โปรํงใส และทั่วถึงทั้ง
รายงานข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลทั่วไป ตลอดจนข๎อมูลส าคัญที่มีผลกระทบตํอราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได๎
เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆ ดังกลําวเพ่ือให๎ผู๎ลงทุนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ ทั้งโดยผํานชํองทางและสื่อการเผยแพรํ
ข๎อมูลตํางๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท 
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2. หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทต๎องสร๎างความม่ันใจให๎กับผู๎ถือหุ๎นในการที่จะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรต๎องดูแล
การใช๎เงินของบริษัทให๎เหมาะสมเพื่อสร๎างประโยชน์สูงสุดตํอบริษัทและผู๎ถือหุ๎น และก ากับดูแลให๎ผู๎ถือหุ๎น ทุกรายได๎รับ
การปฏิบัติและปกปูองการใช๎สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ได๎ก าหนดนโยบายไว๎แล๎วข๎างต๎น 

คณะกรรมการมีนโยบายจัดกระบวนการประชุมผู๎ถือหุ๎นในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให๎มีการปฏิบัติตํอ    
ผู๎ถือหุ๎นทุกรายอยํางเทําเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลํวงหน๎ากํอนวัน
ประชุมผู๎ถือหุ๎นประจ าป ีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการลํวงหน๎าในเวลาอันสมควร พร๎อมทั้งก าหนด
มาตรการปูองกันกรรมการและผู๎บริหารใช๎ข๎อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให๎แกํตนเองหรือผู๎ อ่ืนในทางมิชอบ 
(Abusive self-dealing) เชํน การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช๎ข๎อมูลภายใน (Insider trading) การน าข๎อมูลภายในไป
เปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับกรรมการและผู๎บริหาร ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจกํอให๎เกิดวามเสียหายตํอ       
ผู๎ถือหุ๎นโดยรวมได๎ รวมถึงก าหนดให๎คณะกรรมการและผู๎บริหารของบริษัทต๎องเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนได๎สํวนเสีย
ของตนและผู๎เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย๎งของผลประโยชน์  
และเพ่ือให๎สามารถตัดสินใจถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู๎บริหารที่มีสํวนได๎เสียกับธุรกรรมที่ท ากับ
บริษัทไมํควรมีสํวนรํวมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกลําว ดังนั้นจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญไว๎ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดหลักเกณฑ์ให๎ผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข๎ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทลํวงหน๎ากํอนการประชุม       
ผู๎ถือหุ๎นประจ าปี พร๎อมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนและโปรํงใสให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎รับทราบ เชํน 
การก าหนดคุณสมบัติของผู๎ถือหุ๎นที่จะน าเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อ
กรรมการ ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อกรรมการ          
การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต๎องห๎ามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การให๎ความ
ยินยอมของผู๎ได๎รับการเสนอชื่อ การจัดสํงเอกสารที่เกี่ยวข๎องในการน าเสนอ และขั้นตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการ เป็นต๎น โดยเผยแพรํผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทลํวงหน๎า 3-4 เดือน
กํอนวันประชุมผู๎ถือหุ๎นประจ าปี ซึ่งเรื่องที่ผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได๎บรรจุเป็น
ระเบียบวาระในการประชุมผู๎ถือหุ๎นประจ าปีตํอไป  

2. คณะกรรมการต๎องให๎ข๎อมูลและเวลาแกํผู๎ถือหุ๎นอยํางเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจในแตํละ
วาระกํอนการประชุม จึงไมํควรเพ่ิมวาระการประชุมที่ไมํได๎แจ๎งเป็นการลํวงหน๎าโดยไมํจ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีส าคัญที่ผู๎ถือหุ๎นต๎องใช๎เวลาในการศึกษาข๎อมูลกํอนการตัดสินใจ  

3. ก าหนดให๎กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู๎ดูแลผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อย โดยผู๎ถือหุ๎น 
สํวนน๎อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นข๎อร๎องเรียนไปยังกรรมการอิสระผํานอีเมล์ 
sompoch@subsrithai.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู๎ พิจารณาด าเนินการให๎ตาม         
ความเหมาะสมในแตํละเรื่อง และกรณีที่เห็นวําเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลกระทบตํอผู๎มีสํวนได๎เสีย
โดยรวม หรือมีผลตํอการด าเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องตํอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมผู๎ถือหุ๎นตํอไป 

4. ก าหนดให๎มีนโยบายและมาตรการปูองกันการใช๎ข๎อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข๎องคือ คณะกรรมการบริษัท ฝุายจัดการ และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูล 
รวมถึงคูํสมรส และบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะให๎ชัดเจน โดยมอบหมายให๎เลขานุการบริษัทแจ๎งให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องดังกลําวได๎ทราบถึงแนวทางปฏิบัติภาระหน๎าที่และบทก าหนดโทษ และให๎มีการ



 

60 รายงานประจ าปี 2556  

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่ได๎ก าหนดไว๎อยํางสม่ าเสมอ พร๎อมสรุปรายงานตํอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาตํอไป  

5. ก าหนดให๎กรรมการที่มีสํวนได๎เสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ต๎องรายงานการมีสํวน
ได๎เสียกํอนการพิจารณาในวาระหรือการท าธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีสํวนได๎เสีย
อยํางเป็นนัยส าคัญ กรรมการรายดังกลําวต๎องงดการรํวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือ
การท าธุรกรรมนั้นด๎วย  

3. หมวด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู๎มีสํวนได๎เสีย อันได๎แก ํผู๎ถือหุ๎น หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค๎า คูํค๎า เจ๎าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยูํ สังคม 
หรือภาครัฐ รวมถึงคูํแขํง และผู๎สอบบัญชีอิสระ ควรได๎รับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง และตามข๎อตกลงที่มีกับบริษัท คณะกรรมการจึงสํงเสริมให๎เกิดมีความรํวมมือระหวํางบริษัทกับ ผู๎มีสํวนได๎เสีย
ในการสร๎างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือสร๎างความมั่นคงอยํางยั่งยืนให๎กับกิจการ และควรเปิดเผยข๎อมูลที่
ส าคัญที่เกี่ยวข๎องให๎กับผู๎มีสํวนได๎เสียเหลํานั้นได๎รับทราบอยํางเพียงพอ จึงให๎ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
โดยจัดท าเป็นเอกสาร “คูํมือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือให๎เกิดความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง และ
เพ่ือสํงเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ จึงเห็นควรก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให๎ชัดเจน 
ซึ่งคณะกรรมการจะได๎ติดตามให๎มีการน าไปปฏิบัติอยํางจริงจังตํอไปดังนี้ 

1. แยกกลุํมของผู๎มีสํวนได๎เสียวํามีกลุํมใดบ๎างตามสิทธิและความรับผิดชอบที่บริษัทต๎องปฏิบัติและ
ดูแล เชํน ผู๎ถือหุ๎น พนักงาน ลูกค๎า คูํค๎าและ/เจ๎าหนี้  คูํแขํงทางการค๎า ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือให๎เป็นไปตามนโยบาย
ที่บริษัทก าหนด 

2. ก าหนดให๎มีการเข๎มงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล๎อมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ
โดยตรงอยํางครบถ๎วน เพ่ือให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมั่นใจวําการประกอบธุรกิจของบริษัทได๎ค านึงถึงปัจจัย
ด๎านสิ่งแวดล๎อมและสังคม เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน พร๎อมจัดท ารายงานความรับผิดชอบทาง
สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดไว๎เป็นแนวทางปฏิบัติ  พร๎อมเผยแพรํไว๎ในรายงาน
ประจ าปี หรือเอกสารเผยแพรํขององค์กร หรือในเว็บไซต์รวมทั้งชํองทางตํางๆ 

3. ก าหนดให๎มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให๎มี
ความเป็นอยูํที่ดีข้ึนและมีความปลอดภัยในการท างาน 

4. ก าหนดให๎มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคําตอบแทนและสวัสดิการแกํพนักงาน 

5. ก าหนดให๎มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู๎และศักยภาพของพนักงาน  
โดยเปิดเผยตัวเลขจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานตํอปี 

6. ก าหนดให๎มีนโยบายที่จะไมํเกี่ยวข๎องและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยวิธีการปฏิบัติให๎
เป็นที่ทราบทั่วกัน 

7. ก าหนดให๎มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบตํอลูกค๎า คูํค๎าและเจ๎าหนี้ 
คูํแขํง ไว๎อยํางชัดเจนเป็นรูปธรรมและให๎เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว๎ให๎เป็นที่ทราบทั่วกัน 
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8. ก าหนดให๎มีนโยบายการตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห๎ามให๎หรือรับสินบนเพ่ือผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบาย 

9. ก าหนดให๎มีนโยบายหรือแนวทางปูองกันพนักงานหรือผู๎แจ๎งเบาะแสในการกระท าผิด  และ
ก าหนดชํองทางในการแจ๎งเบาะแส และก าหนดผู๎รับผิดชอบเพ่ือสั่งการให๎มีการตรวจสอบข๎อมูล
อยํางชัดเจนไว๎ใน “คูํมือจรรยาบรรณธุรกิจ” 

10. ก าหนดให๎มีกลไกการติดตามดูแลให๎มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว๎ใน “คูํมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ” เพ่ือสร๎างความมั่นคงอยํางยั่งยืนให๎กับกิจการ และเปิดโอกาสให๎พนักงาน ผู๎มีสํวนได๎เสีย
และผู๎เกี่ยวข๎องมีชํองทางการแจ๎งข๎อร๎องเรียน และข๎อเสนอแนะตํอกรรมการตรวจสอบและ/หรือ
กรรมการอิสระ  

4. หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยข๎อมูลที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลา โปรํงใส รวมถึงการเข๎าถึงข๎อมูลที่ทันตํอสถานการณ์อยําง 
เทําเทียมกันนั้นเป็นหลักที่บริษัทต๎องถือปฏิบัติ ด๎วยเชื่อมั่นวําการได๎รับความไว๎วางใจจากผู๎ถือหุ๎นนักลงทุน รวมถึงทุก
ฝุายที่เกี่ยวข๎องเป็นปัจจัยสนับสนุนมูลคําเพ่ิมให๎กับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวคณะกรรมการจึงต๎องดูแลและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให๎สื่อสารและน าเสนอขําวและข๎อมูลได๎งําย มีความเทําเทียมกันและนําเชื่อถือดังนี้ 

1. นอกจากการให๎เผยแพรํข๎อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผํานชํองทางของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย ทั้งแบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) แล๎ว 
ก าหนดให๎มีการเผยแพรํข๎อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษผํานชํองทางเว็บไซต์ของบริษัท  และต๎อง
ปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันอยํางสม่ าเสมอ 

2. จัดให๎มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตํอรายงานทางการเงิน แสดงควบคูํไปกับ
รายงานของผู๎สอบบัญชี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี  และมีรายงานทาง
การเงินที่มีข๎อมูลถูกต๎องครบถ๎วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยให๎ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู๎จัดการเป็นผู๎ลงนามรับรอง 

3. ให๎จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝุายจัดการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือให๎นักลงทุนได๎รับทราบข๎อมูล
และเข๎าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
นอกเหนือจากข๎อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยํางเดียว 

4. ให๎จัดท าผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม รวมทั้งกรณีที่ไมํ
สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลําวได๎พร๎อมด๎วยเหตุผล เผยแพรํให๎ผู๎เกี่ยวข๎องได๎รับทราบโดย
ผํานชํองทางตํางๆ เชํน ในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต๎น  

5. ให๎เปิดเผยบทบาทและหน๎าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยํอย จ านวนครั้งของการ
ประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแตํละทํานเข๎ารํวมประชุมในปีที่ผํานมา และความเห็นจากการ
ท าหน๎าที่  
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6. ก าหนดเป็นนโยบายให๎กรรมการและผู๎บริหาร ที่ต๎องรายงานการถือหลักทรัพย์และการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ต๎องจัดท าส าเนาแจ๎งให๎บริษัททราบด๎วยโดยผํานเลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกัน
หรือภายในวันท าการถัดไป นับแตํมีการรายงานดังกลําว เพ่ือน าเสนอให๎ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ และจัดเก็บตํอไป ทั้งนี้ให๎เลขานุการบริษัทมีหน๎าที่ต๎อง
จัดท าสรุปรายงานการซื้อ-ขายหุ๎น/การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู๎บริหารหากมีการ
เปลี่ยนแปลงให๎ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

7. ก าหนดเป็นนโยบายให๎กรรมการและผู๎บริหารต๎องรายงานการมีสํวนได๎เสียของตน และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นสํวนได๎เสียที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท  หรือ    
บริษัทยํอย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขข๎อก าหนด พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ให๎บริษัททราบโดยผํานเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมเสนอให๎ประธานกรรมการ
บริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับแตํวันที่บริษัทได๎รับรายงาน
นั้น และเพ่ือท าการเก็บรักษาตํอไป ทั้งนี้ให๎เลขานุการบริษัทมีหน๎าที่ต๎องจัดท าสรุปรายงาน        
การมีสํวนได๎เสียของกรรมการและผู๎บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให๎ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครั้ง  

8. ให๎รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  รวมถึงนโยบายการ
ดูแลสิ่งแวดล๎อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายด๎วย โดยให๎ท าการเปิดเผยผํานชํองทาง
ตํางๆ เชํน ในแบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
และเว็บไซต์ของบริษัท 

9. ให๎เปิดเผยนโยบายการจํายคําตอบแทนกรรมการและผู๎บริหารระดับสูงที่สะท๎อนภาระหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคําตอบแทน รวมถึงคําตอบแทนที่ได๎รับจากการ
เป็นกรรมการของบริษัทยํอยด๎วย และน าเสนอให๎ผู๎ถือหุ๎นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี หากปี
ใดไมํมี ควรระบุวําไมํมี 

10. ก าหนดให๎มีบุคคลในการประสานงานให๎ข๎อมูลในการเปิดเผยข๎อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact 
Person) ดังนี้ 
(1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ได๎แกํ งบการเงินประจ าปี และงบการเงินรายไตรมาส 

แบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) โดยผู๎จัดการ
ฝุายบัญชีและการเงิน  

(2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได๎แกํ รายการได๎มา/จ าหนํายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการ
ที่เกี่ยวโยง ก าหนดวันประชุมผู๎ถือหุ๎น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู๎สอบบัญชี มติที่ประชุม 
คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น รายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎น โครงการลงทุน เป็นต๎น 
โดยผู๎จัดการฝุายปฏิบัติการ หรือผู๎จัดการฝุายบัญชีและการเงิน  
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5. หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด๎วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจ านวนหนึ่งตามที่ผู๎ถือหุ๎นเสนอ
เพ่ือให๎เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล๎วต๎อง            
ไมํน๎อยกวํา 5 คน และไมํควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมี
กรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหารไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอยํางแท๎จริงปราศจากความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตํอการใช๎ดุลยพินิจอยํางเป็นอิสระไมํน๎อยกวํา 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหนํงอาจได๎รับการเสนอชื่อให๎กลับเข๎าด ารงต าแหนํงและอาจได๎รับการแตํงตั้งกลับเข๎าด ารงต าแหนํงเดิมอีกได๎     
หากผู๎ถือหุ๎นพิจารณาแล๎วเห็นชอบด๎วย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน๎าที่กรรมการบริษัทไมํควรด ารงต าแหนํงในบริษัทจดทะเบียน
รวมถึงบริษัทยํอยที่ไมํได๎จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนเกินกวํา 5 บริษัท และให๎เปิดเผยข๎อมูลการด ารงต าแหนํงของ
กรรมการแตํละคนให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบด๎วย  

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทจัดให๎มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ทําน 
วาระการด ารงต าแหนํงของกรรมการ คือ คราวละ 3 ปี ประกอบด๎วย  

- กรรมการอิสระจ านวน 4 ทําน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. คิดเป็น    
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และหนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไมํเป็น
บุคคลเดียวกับกรรมการผู๎จัดการเพ่ือเป็นการแบํงแยกหน๎าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
และการบริหารงานประจ า 

- กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร (Executive Director) 3 ทําน 

- กรรมการที่มิได๎เป็นผู๎บริหาร (Non- Executive Director) 7 ทําน 

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

รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุ๎น ดูได๎จากหัวข๎อเรื่องรายละเอี ยดเกี่ยวกับ     
กรรมการบริษัทและผู๎บริหาร ในหน๎า 41 

รายละเอียดบทบาท หน๎าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได๎เปิดเผยไว๎ในแบบแสดงรายการข๎อมูล
ประจ าปีหัวข๎อ การจัดการ “บทบาทอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท” หน๎าที่ 33 
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กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระที่ไมํเป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และไมํได๎เป็น

พนักงานหรือเจ๎าหน๎าที่บริหารของบริษัท 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผู๎น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว๎ 

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู๎ถือหุ๎นของบริษัท 

3. เป็นผู๎ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ฝุายเทํากัน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระจากผู๎ถือหุ๎นใหญํหรือกลุํมของผู๎ถือหุ๎นใหญํและผู๎บริหารของบริษัท
และไมํมีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝุายบริหาร 

โดยกรรมการอิสระที่ได๎รับการแตํงตั้งนั้นจะต๎องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ทั้งนี้ บริษัทได๎ปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให๎เข๎มงวดกวํานิยามที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย (ก.ล.ต.) ก าหนด  

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ๎นไมํเกินร๎อยละ 0.5 ของทุนช าระแล๎วของบริษัท บริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือนิติบุคคลที่อาจ   
มีความขัดแย๎ง โดยให๎นับรวมหุ๎นที่ถือโดยผู๎ที่เกี่ยวข๎องด๎วย และก าหนดคุณสมบัติอ่ืนตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2. ไมํมีสํวนรํวมบริหารงานไมํเป็นพนักงาน/ลูกจ๎าง/ที่ปรึกษาที่ ได๎รับเงินเดือนประจ า  หรือ             
เป็นผู๎มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งใน
ปัจจุบันและชํวง 2 ปีกํอนได๎รับการแตํงตั้ง 

3. ไมํมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คูํสมรส พ่ีน๎อง 
และบุตร รวมทั้งคูํสมรสของบุตรกับผู๎บริหาร ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ ผู๎มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได๎รับการเสนอชื่อเป็นผู๎บริหารหรือผู๎มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยํอย 

4. ไมํมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งใน
ปัจจุบันและชํวง 2 ปีกํอนได๎รับการแตํงตั้งในลักษณะดังนี้ 
ก) ไมํมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให๎บริการทางวิชาชีพ เชํน ผู๎สอบบัญชี ผู๎ให๎บริการทาง

วิชาชีพอ่ืนซึ่งได๎รับคําบริการเกินกวํา 2 ล๎านบาทตํอปี เชํน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
การเงิน ผู๎ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต๎น 
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ข) ไมํมีความสัมพันธ์ทางการค๎า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลคํารายการตั้งแตํ 20 ล๎านบาทขึ้นไปหรือตั้งแตํ
ร๎อยละ 3 ของมูลคําสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล๎วแตํจ านวนใดจะต่ ากวํา ทั้งนี้   
ในการพิจารณามูลคํารายการให๎รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหวําง 6 เดือนกํอนวันที่มีการท า
รายการในครั้งลําสุด 

5. ไมํเป็นกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ หรือ   
ผู๎ถือหุ๎นซึ่งเกี่ยวข๎องกับผู๎ถือหุ๎นรายใหญํของบริษัท 

6. ไมํมีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยํางเป็นอิสระได๎ 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยูํในเกณฑ์ที่เข๎มงวดกวําข๎อก าหนดขั้นต่ าของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยในเรื่องการถือหุ๎นของบริษัทซึ่งได๎ก าหนดไว๎ไมํเกิน 1% 
 
ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

ชื่อ - นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 

ตัวแทน 
ผู้ถือหุ้น 

กรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร 

กรรมการอิสระ กรรมการที ่
เป็นผู้บริหาร 

1.  นายแก๎วขวัญ  วัชโรทัย     

2.  นายสมโภชน ์ อินทรานุกูล     

3.  นางจิตรา  ถาวระ     

4.  นายสุรพงษ ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์     

5.  นายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์     

6.  นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์     

7.  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล     

8.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์     

9.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์     

10. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์     

รวม 10 7 4 3 
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ความรู๎ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการยํอยที่คณะกรรมการบริษัทได๎จัดตั้งขึ้น  เพ่ือให๎ท า
หน๎าที่กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องส าคัญและเกิดขึ้นเป็นประจ า ซึ่งต๎องดูแลอยํางใกล๎ชิด สม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการด าเนินงานให๎คณะกรรมการบริษัท  อันได๎แกํ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 

ส าหรับรายละเอียดบทบาท หน๎าที่ ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการรายงานตํอ
คณะกรรมการ อยูํ ในหัวข๎อการจัดการ, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทน 

5.3 การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการก าหนดให๎มีการประชุมอยํางน๎อยทุกๆ 3 เดือน และให๎มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความ
จ าเป็น 

การนัดหมายประชุมให๎เลขานุการบริษัทท าหน๎าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกทํานลํวงหน๎า
อยํางน๎อย 1 เดือน และให๎จัดท าเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยก าหนดวาระ วัน เวลา และสถานที่ประชุมพร๎อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให๎ชัดเจน และแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎ากํอนการประชุมอยํางน๎อย 7 วัน เพ่ือให๎กรรมการได๎มีเวลาใน
การพิจารณาศึกษาข๎อมูลอยํางเพียงพอ เว๎นแตํในกรณีเรํงดํวนให๎สามารถแจ๎งโดยวิธีอ่ืนได๎ตามที่กรรมการจะสามารถ
รับทราบได ๎

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทคือต๎องมีกรรมการเข๎ารํวมประชุมไมํน๎อยกวําครึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

ในที่ประชุม ประธานท าหน๎าที่ด าเนินการประชุมตามวาระที่แจ๎งไว๎ และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการ
ประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ พร๎อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม โดยเปิดโอกาสให๎กรรมการแตํละคน 
แสดงความคิดเห็นได๎อยํางเต็มที่ เว๎นแตํกรรมการผู๎มีสํวนได๎เสียในเรื่องที่พิจารณา ประธานต๎องเชิญออกจากที่ประชุม
ระหวํางการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ  

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมทั้งขอให๎ฝุายบริหาร
ชี้แจงรายละเอียดข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ 

การลงมติให๎ใช๎คะแนนเสียงข๎างมาก และหากมีกรรมการคัดค๎านมติดังกลําวให๎บันทึกค าคัดค๎านนั้น   
ไว๎ในรายงานการประชุมด๎วย อนึ่งกรรมการผู๎มีสํวนได๎เสียในเรื่องนั้นๆ ให๎งดออกเสียง 

โดยในปี 2556 ที่ผํานมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน 4 ครั้ง ในแตํละครั้ง
มีกรรมการเข๎ารํวมประชุมเกินกวํา 75% ทุกครั้ง เพ่ือรํวมพิจารณาและติดตามการท างานของฝุายบริหาร ให๎ด าเนินการ
ตามที่ได๎ให๎นโยบายไว๎ ติดตามแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งได๎รํวมพิจารณาและ
พัฒนาปรับปรุงโครงการส าคัญๆ ที่ฝุายบริหารน าเสนอ โดยรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการแตํละทําน 
สรุปได๎ดังนี้  
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคณะ ในป ี2556 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ ในป ี2556 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 4 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 4 คร้ัง 

1.  นายแก๎วขวัญ  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัท 3/4   

2.  นายสมโภชน ์ อินทรานุกูล 
กรรมการบริษัทและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4/4  4/4 

3.  นางจิตรา  ถาวระ 
กรรมการบริษัทและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4  3/4 

4.  นายสุรพงษ ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ 
กรรมการบริษัทและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4/4  4/4 

5.  นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร ์
กรรมการบริษัทและ 
ประธานกรรมการบริหาร 

4/4 4/4  

6.  นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ 
กรรมการบริษัทและ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

4/4 4/4  

7.  นายสัมฤทธ์ิ  ตันติดลิกกุล 
กรรมการผู๎จดัการและ
กรรมการบริหาร 

4/4 4/4  

8.  นางอินทิรา  สุขะนินทร ์ กรรมการบริษัท 4/4   

9.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท 4/4   

10. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์ กรรมการบริษัท 4/4   

5.4 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีเลขานุการบริษัท ท าหน๎าที่ให๎ข๎อมูลและค าแนะน าข๎อกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ตํางๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดท า
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จัดท าหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจ๎งลํวงหน๎ากํอนการประชุมเป็นเวลา
เพียงพอส าหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องที่จะประชุม เพ่ือให๎ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการ
ประชุมให๎ด าเนินการได๎ด๎วยดี และเป็นไปตามข๎อกฎหมายและข๎อบังคับของบริษัท จดรายงานการประชุม จัดเก็บ
รายงานการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม รายงานประจ าปี และรายงานการมีสํวนได๎เสียที่รายงานโดย
กรรมการและผู๎บริหาร โดยส าเนาสํงให๎ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน 
ท าการนับแตํวันที่บริษัทได๎รับรายงานนั้น ประสานงานให๎มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่บริษัท
ประกาศใช๎พร๎อมทั้งด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  
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ทั้งนี้เลขานุการบริษัทต๎องปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ 
รวมทั้งต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข๎อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม    
ผู๎ถือหุ๎น 

5.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

5.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ :   

ด๎วยคําตอบแทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไมํสามารถ
อนุมัติคําตอบแทนของตนเองได๎ คณะกรรมการต๎องจัดให๎มีกระบวนการก าหนดคําตอบแทนที่โปรํงใสในระดับที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต๎องการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผู๎ถือหุ๎นทุกปี 
การพิจารณาคําตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูํใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประกอบการของบริษัท และหน๎าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจาณาก าหนด
คําตอบแทนของกรรมการอยูํในอ านาจอนุมัติของการประชุมผู๎ถือหุ๎น  และกรรมการที่เป็นกรรมการชุดยํอยจะได๎รับ
คําตอบแทนตามบทบาทและหน๎าที่ที่รับผิดชอบ 

นอกจากนี้คําตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัท
ต๎องการด๎วย 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2556  

กรรมการ 
ปี 2556 ปี 2555 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 
คณะกรรมการบริษัท (คําตอบแทน) 10 2,986,000 10 2,238,000 

คณะกรรมการบริหาร (คําตอบแทน) 3 5,428,500 3 3,444,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ (คําตอบแทน) 3 630,000 3 570,000 

เงินสะสมเข๎าโครงการ EJIP 10 2,880,000 10 2,145,000 

โบนัส 10 - 10 - 

อ่ืนๆ 10 - 10 - 

รวม 10 11,924,500 10 8,397,000 

5.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร :   

คําตอบแทนผู๎บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  โดย
คณะกรรมการบริหารเป็นผู๎พิจารณาและน าเสนอจ านวนคําตอบแทนที่เหมาะสมตํอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา
และอนุมัติขั้นสุดท๎ายโดยพิจารณาคําตอบแทนให๎อยูํในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู๎จัดการและผู๎บริหาร     
ที่มีความรู๎ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให๎กับบริษัทซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู๎จัดการและผู๎บริหารแตํละคนด๎วย  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2556 ซึ่งรวมต าแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย 

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 
ปี 2556 ปี 2555 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน 
เงินเดือน 5 8,784,290 5 7,807,800 

โบนัส 5 3,764,810 5 3,549,000 

เงินสะสมเข๎าโครงการ EJIP 5 556,030 5 537,096 

อ่ืนๆ เชํน เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

5 1,612,320 5 2,672,014 

รวม 5 14,717,450 5 14,565,910 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)  

ชื่อ - นามสกุล 

หุ้นสามัญ 
31 ธ.ค. 2556 
ทุนช าระแล้ว 
226,022,192 

ร้อยละ 25 ธ.ค. 2555 
ทุนช าระแล้ว 
180,817,904 

ร้อยละ ซ้ือ 
ระหว่างปี 

ขาย 
ระหว่างปี 

1.  นายแก๎วขวัญ  วัชโรทัย 583,045 0.26 436,082 0.24 - - 

2.  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล 132,565 0.06 115,698 0.06 - 50,000 

3.  นางจิตรา  ถาวระ 145,080 0.06 85,710 0.05 - - 

4.  นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ 145,065 0.06 85,698 0.05 - - 

5.  นายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์  46,245,108 20.46 36,965,733 20.44 - - 

6.  นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์  45,486 0.02 64,275 0.04 - 65,300 

7.  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล 114,963 0.05 199,504 0.11 - 
170,000 

(โอนให๎คํูสมรส) 
8.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์  23,369,957 10.34 18,185,712 10.06 479,900  

9.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 12,311,316 5.45 9,818,699 5.43 - - 

10. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 12,569,107 5.56 9,963,572 5.51 66,700 - 

11. นายนพดล  ลีลาอารยสกุล 52,227 0.02 33,162 0.02 - - 

12. นายธนยศ  เถกิงเกียรติ 43,681 0.02 27,678 0.02 - - 

13. นางพัชรี  บุนนาค 39,876 0.02 24,930 0.01 - - 

14. นายเจริญ  บุญมโนทรัพย์ 35,068 0.02 22,976 0.01 - - 

15. นางสาวจีรวัลย์  ธนันทา - - - - - - 
16. นายปัญญา  ซํุนทรัพย์ - - - - - - 

หมายเหตุ - จ านวนหุ๎นข๎างต๎นได๎รวมจ านวนหุ๎นท่ีกรรมการและผู๎บริหารไดร๎ับจากโครงการ EJIP  
 - การค านวณสัดสํวนของการถือหุน๎ ค านวณจากจ านวนหุ๎นที่ออกและเรียกช าระแล๎ว 

- นายเจริญ บญุมโนทรัพย์ ต าแหนํงผู๎จัดการฝุายบญัชีและการเงิน ลาออกเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2556 และนางสาวจรีวัลย์ 
ธนันทา ด ารงต าแหนํงแทน ตั้งแตวํันท่ี 16 ตุลาคม 2556 

- นายธนยศ เถกิงเกียรติ ต าแหนํงผู๎จัดการฝุายคลังสินค๎า เกษียณอายุ เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และนายปัญญา ซุํนทรัพย์ 
ด ารงต าแหนํงแทน ตั้งแตํวันท่ี 1 มกราคม 2557 
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5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู้ 

5.6.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได๎มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให๎เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพ่ือทบทวนวําได๎มีการก ากับดูแลให๎มีการก าหนด 
และ/หรือ ด าเนินการตํางๆ ได๎อยํางเพียงพอ และใช๎เป็นข๎อมูลสนับสนุนฝุายบริหารน าไปปรับปรุง/พัฒนาการบริหาร
จัดการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยน าแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทยเป็นเกณฑ ์ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข๎อการประเมินและผลการประเมินได๎ดังนี้ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด๎วยหัวข๎อการประเมิน 6 หัวข๎อ คือ 

1. โครงสร๎างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ    

2. บทบาท หน๎าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ   

4. การท าหน๎าที่ของกรรมการ  

5. ความสัมพันธ์กับฝุายจัดการ  

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู๎บริหาร  

คณะกรรมการได๎ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล๎วมีความเห็นวําอยูํในเกณฑ์ “ดีเลิศ”     
มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับร๎อยละ 93.50 ในปี 2556 

 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ 

3.48 87% 3.75 93.75% 3.74 93.50% 
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5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการของบริษัทก าหนดให๎มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู๎จัดการเป็นประจ า
ทุกปี เนื่องจากกรรมการผู๎จัดการเป็นผู๎รับผิดชอบในการบริหารงานให๎เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดย
ให๎กรรมการแตํละทํานท าการประเมิน โดยใช๎เปูาหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ของบริษัท เพ่ือพิจารณาก าหนดคําตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดยน าแบบประเมินของ     
ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดของ
หัวข๎อการประเมินและผลการประเมินได๎ดังนี้ 

การประเมินผลงานของกรรมการผู๎จัดการ ประกอบด๎วยหัวข๎อการประเมิน 10 หัวข๎อ คือ 

1. ความเป็นผู๎น า 

2. การก าหนดกลยุทธ์ 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน  

5. ความสัมพนัธ์กับคณะกรรมการ 

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 

7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร  

8. การสืบทอดต าแหนํง 

9. ความรู๎ด๎านผลิตภัณฑ์และบริการ  

10. คุณลักษณะสํวนตัว 

คณะกรรมการได๎ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู๎จัดการแล๎วมีความเห็นวําอยูํในเกณฑ์     
“ดีเลิศ” มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับร๎อยละ 96 ในปี 2556 

 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 
คะแนน 
เฉลี่ย 

% 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู๎จัดการ 

3.75 93.75% 3.83 95.75% 3.84 96.00% 

หมายเหตุ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู๎จัดการ มีเกณฑ์การ
ประเมินดังน้ี 
90-100 %  = “ดีเลิศ” 
80-89 %  = “ดีมาก” 
70-79 % = “ด”ี 
60-69 % = “คํอนข๎างดี” 
50-59% = “ผําน หรือ พอใช๎” 
ต่ ากวํา 50 %  = “ควรปรับปรุง”  
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5.6.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

ในการเข๎ารับต าแหนํงกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแตํละคนจะได๎รับข๎อมูล
ส าคัญเกี่ยวกับบริษัท ข๎อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  การได๎รับ
ค าแนะน าด๎านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขตํางๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์     
รวมไปถึงการได๎รับการท าความเข๎าใจถึงธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจะจัดให๎กรรมการใหมํมีการปฐมนิเทศโดยการเข๎าอบรมในหลักสูตรของสมาคมสํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเพ่ือให๎ได๎รับทราบข๎อมูล โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู๎ประสานงานในเรื่องตํางๆ ดังนี้ 

(1) ความส าคัญของคณะกรรมการ 
(2) บทบาทหน๎าที่ของกรรมการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) หน๎าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย 
(4) แนวทางส าหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและข๎อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แหํง

ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ส าหรับกรรมการที่เข๎ารับต าแหนํงใหมํในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได๎จัดเตรียมเอกสารให๎
กรรมการใหมํได๎รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เชํน โครงสร๎างทุน ผู๎ถือหุ๎น ผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ตํางๆ พร๎อมทั้งสํงมอบคูํมือส าหรับกรรมการซึ่งเป็นข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการ
บริษัทให๎กับกรรมการ ทั้งนี ้คูํมือกรรมการประกอบด๎วย 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง) 

2. ข๎อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

3. จรรยาบรรณธุรกิจ 

4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์และข๎อบังคับ 

5. คูํมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 

6. หนังสือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

7. หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 

8. รายงานการเปิดเผยข๎อมูลประจ าปีของบริษัทฉบับลําสุด (แบบ 56-1) 

ในกรณีกรรมการที่ยังไมํผํานการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท  บริษัทจะด าเนินการสํงเข๎ารับ       
การอบรม โดยสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หมายเหตุ ในปี 2556 บริษัทไมํมีกรรมการเข๎าใหมํ 
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การพัฒนาความรู้ 

คณะกรรมการบริษัท สํงเสริมสนับสนุนให๎กรรมการ ผู๎บริหาร และเลขานุการบริษัท เข๎ารับการอบรม
สัมมนาจากหลักสูตรตํางๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แหํง  
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระตํางๆ เพ่ือเสริมสร๎า งความรู๎ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
และประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันกรรมการทุกทํานได๎เข๎าอบรมในหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคม
สํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในปี 2556 บริษัทได๎สํงเสริมความรู๎ให๎กรรมการและผู๎บริหาร ซึ่งบริษัท
ได๎ให๎ความส าคัญในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอยํายั่งยืน โดยได๎ จัดอบรมให๎แกํ
ผู๎บริหาร กรรมการทั้งบริษัทและบริษัทยํอย รวมถึงการเข๎าถึงการเข๎ารํวมโครงการของตลาดหลักทรัพย์ เชํน จัดอบรม
หลักสูตร Enterprise Risk Management (ERM) ให๎กับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู๎บริหารของบริษัทและบริษัท
ยํอย จัดให๎กรรมการตรวจสอบและผู๎บริหารเข๎าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Internal Control, Updated COSO’s 
2013 และ การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร CSR เชิงกลยุทธ์ และการเชื่อมโยง ผู๎มีสํวนได๎เสีย เป็นต๎น 

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

1. การแขํงขันที่เป็นธรรม 

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขํงขันทางการค๎าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็น
ธรรม ภายใต๎กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไมํมีการกระท าในทางทุจริตอันเป็นผลร๎ายตํอกัน และไมํ
แสวงหาความลับทางการค๎าของคูํแขํงหรือข๎อมูลจ าเพาะของคูํแขํงโดยวิธีการอันมิชอบด๎วยกฎหมายหรือละเมิดข๎อตกลง
ที่จะไมํเปิดเผยข๎อมูลของคูํแขํง ไมํวําจะได๎จากลูกค๎าหรือบุคคลอ่ืน โดยในปีที่ผํานมาบริษัทไมํมีข๎อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับคูํแขํงทางการค๎า 

2. สํงเสริมความรับผิดชอบตํอสังคมในคูํค๎าและ/หรือเจ๎าหนี้ 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบตํอคูํค๎าและ/หรือเจ๎าหนี้ทุกรายอยํางเทําเทียม เสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยูํบนพื้นฐานของการได๎ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตํอทั้งสองฝุาย 
ดังนี้ 

2.1 บริษัทมีการปฏิบัติตํอคูํค๎าอยํางเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไมํเรียก หรือไมํรับ หรือจําย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมํสุจริตในทางการค๎ากับคูํค๎า และไมํใช๎วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์สํวนตัวเข๎า
มาตัดสิน เพ่ือให๎มั่นใจวําคูํค๎าทุกรายของบริษัทได๎รับความเป็นธรรมอยํางเทําเทียมกัน  ปฏิบัติตาม
สัญญา หรือเงื่อนไขตํางๆ ที่ตกลงกันไว๎อยํางเครํงครัด 

2.2 มีการปฏิบัติตํอเจ๎าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข๎อตกลงทางการค๎า และหน๎าที่ที่พึงมีตํอเจ๎าหนี้ สร๎างความ
ไว๎วางใจให๎กับเจ๎าหนี้ผํานการบริหารงานอยํางมีจรรยาบรรณ อ านวยความสะดวกด๎านข๎อมูล ขําวสาร 
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท 
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3. การเคารพตํอสิทธิในทรัพย์สิน 

3.1 มีการก าหนดนโยบายไว๎ในคูํมือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข๎อ การไมํละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือให๎
พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อยํางเครํงครัด 

3.2 สํงเสริมให๎ผู๎บริหาร พนักงาน ใช๎ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอยํางมีประสิทธิภาพ ใช๎สินค๎าและ
บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต๎องและไมํสนับสนุนสินค๎าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให๎มีนโยบายวําด๎วยการตํอต๎านการทุจริต โดยก าหนดไว๎ในคูํมือจรรยาบรรณธุรกิจ 

หัวข๎อ การตํอต๎านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

1. ห๎ามมิให๎พนักงานให๎ หรือเสนอที่จะให๎สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดแกํบุคคลภายนอก อาทิเจ๎าหน๎าที่  
ของรัฐ นายหน๎า ตัวแทน คูํค๎า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักน าให๎บุคคลนั้นกระท าหรือละเว๎นการกระท าใด     
อันเป็นการผิดตํอกฎหมาย 

2. ห๎ามมิให๎รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู๎อ่ืนที่สํอไปในทางจูงใจให๎ปฏิบัติ หรือละเว๎น
การปฏิบัติหน๎าที่ในทางมิชอบ 

3. ด าเนินธุรกิจรํวมกับหนํวยงานตํางๆ ไมํวําจะเป็นหนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน             
ทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ ต๎องด าเนินไปอยํางโปรํงใส เป็นธรรม และถูกต๎องตามกฎหมาย
ของประเทศไทย และกฎหมายของตํางประเทศที่บริษัทติดตํอธุรกิจด๎วย 

ในปี 2556 ที่ผํานมาบริษัทได๎สํงพนักงานระดับบริหารเข๎าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการตํอต๎านการทุจริต   
เพ่ือสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจ และศึกษาแนวทางจัดท าให๎เป็นนโยบายตํอต๎านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) 
เพ่ือน ามาปฏิบัติและประกาศใช๎ตํอไป 

บริษัทถือปฏิบัติอยํางเครํงครัดตํอกฎหมายที่เกี่ยวข๎องในด๎านตํางๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล๎อม ความปลอดภัย 
แรงงาน การจัดการด๎านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา การปูองกันจากการทุจริต รวมทั้ง
ประกาศตํางๆ ทางราชการที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เชํน ประกาศของคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจํายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 เริ่มบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2555  

เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย สามารถแจ๎งเบาะแส ผําน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง และก าหนดมาตรการ
คุ๎มครองผู๎แจ๎งเบาะแส โดยได๎ก าหนดไว๎ในคูํมือจรรยาบรรณของบริษัท 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษัทให๎ความส าคัญและถือเป็นนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพใน

ศักดิ์ศรีสํวนบุคคล ความเป็นสํวนตัว และสิทธิของแตํละบุคคลที่ได๎มีปฏิสัมพันธ์ด๎วยในระหวํางการปฏิบัติหน๎าที่ และไมํ
กระท าการใดๆ หรือสํงเสริมให๎มีการละเมิดหรือลํวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

นอกจากนี้บริษัทให๎ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไมํเข๎าไปมีสํวนรํวมและไมํฝักใฝุพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู๎มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสํงเสริมให๎พนักงาน  
ใช๎สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทได๎ก าหนดไว๎ในคูํมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
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5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนักดีวํา “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งที่จะน าพาไปสูํความส าเร็จในการประกอบกิจการของ

บริษัทและบรรลุผลตามเปูาหมายที่ได๎ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุํงมั่นที่จะให๎พนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร รวมถึงคําตอบแทนที่เป็นธรรมตํอพนักงาน โดยได๎ก าหนดเป็นนโยบายไว๎ในคูํมือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. สํงเสริมความเทําเทียมกันในการจ๎างแรงงาน ไมํสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรง หรือทางอ๎อม   
ไมํวําจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน๎มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดง
ความเห็นด๎านการเมืองที่ไมํผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด 

2. จัดให๎มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการตํางๆ ที่พนักงานพึงจะได๎รับ เชํน วันหยุดพักผํอน การจําย       
คําลํวงเวลา คํารักษาพยาบาล เป็นต๎น 

3. จัดให๎มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข๎อร๎องทุกข์ และพิจารณายุติข๎อร๎องทุกข์ที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม 

4. กรณีมีการท าผิดระเบียบหรือวินัยและต๎องด าเนินการเพ่ือให๎มีการพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษอยําง
เป็นธรรมแล๎วแตํกรณี  

5. สนับสนุนด๎านสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดสุขอนามัยที่ดี และ
สภาพแวดล๎อมการท างานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายตํางๆ และด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให๎
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างานตํางๆ 

6. เปิดโอกาสให๎พนักงาน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํม สามารถแจ๎งข๎อร๎องเรียน หรือแสดงความ
คิดเห็นหรือซักถามข๎อสงสัย ผําน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
อิสระ 

เพ่ือให๎เป็นไปตามนโยบายบริษัทได๎จัดท าโครงการตํางๆ เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร๎างบรรยากาศการท างาน
รํวมกันตลอดจนเสริมสร๎างขวัญและก าลังใจในการท างาน เชํน 

- บริษัทได๎จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแตํปี 2529 กํอนที่จะมีประกาศใช๎
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด๎วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและเป็นสวัสดิการ
ให๎กับพนักงานในการออมและสร๎างหลักประกันในอนาคต ท าให๎พนักงานมีเงินก๎อนเมื่อต๎องออกจาก
งานหรือเมื่อเกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว
ด๎วย ปัจจุบันบริษัทได๎ก าหนดจํายเงินสมทบให๎พนักงานในอัตรา 3-15% ของคําจ๎างตามอายุงานของ
พนักงาน 

- บริษัทได๎จัดให๎มีโครงการสะสมหุ๎นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) 
ตํอเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให๎ผลตอบแทนแกํพนักงาน สร๎างความรู๎สึกมีสํวนรํวม
ในความเป็นเจ๎าของบริษัท (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให๎เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและรํวม
ท างานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจํายเงินในอัตราร๎อยละ 5     
ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจํายสมทบให๎พนักงานในอัตราร๎อยละ  7 ของเงินเดือนเพ่ือน าเข๎า
โครงการ (รายละเอียดของโครงการปรากฏในหน๎า 84 สรุปข๎อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ๎นส าหรับ
พนักงาน) 
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- บริษัทได๎จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็นเสมือนสื่อกลางในการ
ถํายทอดความต๎องการด๎านสวัสดิการของลูกจ๎างให๎นายจ๎างทราบ  และรํวมปรึกษาหารือให๎
ข๎อเสนอแนะตลอดจนดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นวําพนักงาน
จะได๎รับผลประโยชน์ และมีขวัญก าลังใจในการท างานตํอไป บริษัทจึงได๎สนับสนุนจัดให๎มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช๎ เครื่องอ านวยความสะดวกในการท างาน และสร๎างสิ่งแวดล๎อมในการท างานที่ดี
ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการน าเสนอ 

- บริษัทได๎จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และก าหนดนโยบายความปลอดภัย ในสถานประกอบ
กิจการ ซึ่งในปีที่ผํานมาไมํมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในการท างาน 

- บริษัทจัดให๎มีการท าประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให๎กับพนักงานทุกคนทุก
ระดับชั้น เมื่อเข๎ารํวมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต๎องเดินทางไปให๎บริการลูกค๎าตํางจังหวัด 
บริษัทได๎ให๎ความใสํใจและให๎ความส าคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดท าประกันภัยการ
เดินทางเพ่ิมให๎กับทุกคนที่ออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพ่ือเพ่ิม
ความคุ๎มครองให๎สอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจ และคําครองชีพปัจจุบันอยํางตํอเนื่อง รวมถึงได๎จัดให๎มี
การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปีส าหรับพนักงานทุกทํานด๎วย 

- บริษัทให๎ความส าคัญในในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให๎มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบ
ปูองกันอัคคีภัย และซ๎อมหนีไฟให๎กับพนักงานเป็นประจ าทุกปีอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังได๎
วําจ๎างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผํานการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ตรวจสอบอาคารและ
อุปกรณ์ให๎มาด าเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็นประจ าทุกปี 

- บริษัทยังมุํงพัฒนาสร๎างเสริมความรู๎ความสามารถของพนักงานอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎พร๎อมที่จะรองรับ
การเติบโตของบริษัท ในปีที่ผํานมาบริษัทได๎จัดให๎มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให๎กับพนักงานของ
บริษัท เพ่ือเพ่ิมความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตํอการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของทาง
ภาครัฐด๎วย 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทให๎ความส าคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค๎าตํอการให๎บริการด๎านธุรกิจของบริษัท จึงมุํงมั่นที่จะพัฒนา

ระบบการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น
ตลอดเวลา โดยบริษัทได๎ก าหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอลูกค๎าไว๎อยํางชัดเจนใน
คูํมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. สํงมอบสินค๎าและให๎บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกวําความคาดหมายของ
ลูกค๎าภายใต๎เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม พร๎อมทั้งให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช๎สินค๎าและบริการของ
บริษัทอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดตํอลูกค๎า 

2. ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับสินค๎าและการบริการที่ถูกต๎อง เพียงพอ และทันตํอเหตุการณ์แกํลูกค๎า เพ่ือให๎ลูกค๎ามี
ข๎อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งข๎อมูลที่ให๎ต๎องไมํ เกินความเป็นจริงจนเป็นเหตุให๎ลูกค๎าเข๎าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค๎าหรือบริการ 

3. ปฏิบัติตามข๎อตกลงที่ได๎ท าไว๎กับลูกค๎าอยํางถูกต๎องครบถ๎วน ภายใต๎ข๎อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมํกระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกค๎า 
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4. มีระบบการจัดเก็บรักษาข๎อมูลของลูกค๎าอยํางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค๎า ไมํสํงตํอ
ข๎อมูลโดยไมํได๎รับความยินยอมจากลูกค๎า และไมํน าข๎อมูลของลูกค๎าไปเผยแพรํ หรือใช๎เพ่ือประโยชน์
เพ่ือตนเองหรือผู๎อื่น 

5. จัดให๎มีระบบและกระบวนการที่ให๎ลูกค๎าร๎องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค๎า
และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสํงมอบ และด าเนินการอยํางถึงที่สุดเพ่ือให๎
ลูกค๎าได๎รับการตอบสนองอยํางรวดเร็ว 

6. จัดให๎มีการส ารวจความพึงพอใจด๎านการบริการลูกค๎าอยํางตํอเนื่องทุกปี เพ่ือทราบความต๎องการของ
ลูกค๎าอยํางแท๎จริง และน ามาปรับปรุงเพื่อการให๎บริการที่ดียิ่งขึ้น 

7. ปฏิบัติกับลูกค๎าด๎วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได๎ของลูกค๎า ด๎วยยึดมั่นในคติพจน์
ของบริษัท คือ “บริการด๎วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต๎อง สุภาพ มีน้ าใจ และมุํงมั่นพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง” ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการให๎บริการ 

8. ไมํเรียก ไมํรับ หรือไมํให๎ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมํสุจริตกับลูกค๎า 

ในระยะกวํา 10 ปีที่ผํานมาลูกค๎าเกําของบริษัทสํวนใหญํยังคงใช๎บริการตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
บริษัทสํงมอบสินค๎าและให๎บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซื่อสัตย์ มีความยืดหยุํนในการ
ให๎บริการ ภายใต๎เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข๎อตกลงที่ได๎ท าไว๎กับลูกค๎าอยํางถูกต๎องครบถ๎วน ภายใต๎
ข๎อบังคับและกฎหมายอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมํกระท าการใดๆ อันเป็นการละ เมิดหรือผิด
สัญญากับลูกค๎าของบริษัท นอกจากสิทธิของลูกค๎าตามสัญญาที่ได๎ท าข๎อตกลงกันแล๎ว บริษัทยังค านึงถึงความพึงพอใจ
ของลูกค๎าด๎วย โดยได๎จัดให๎มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค๎าเป็นประจ าทุกปี ปรับปรุงบริการ และพัฒนาบริการ
ตํางๆ เพ่ือให๎เชื่อมโยงสอดคล๎องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่บริษัทได๎รับ รวมทั้งได๎จัดให๎มีระบบและ
กระบวนการที่ให๎ลูกค๎าร๎องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค๎าและบริการ  

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทมีนโยบายที่จะท าให๎บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) 

ด๎วยการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่มีการค านึงถึงผลกระทบตํอสังคม โดยการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ     
ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให๎อยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางเป็นปกติสุข บริษัทจึงได๎ก าหนด
นโยบายในเรื่องการปฏิบัติตํอสังคมและชุมชนไว๎ในคูํมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. รํวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งชุมชนที่บริษัทตั้งอยูํ เพ่ือสนับสนุนและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตํอ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน อันเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัท 

2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่นที่
องค์กรตั้งอยูํให๎เกิดข้ึนในหมูํพนักงานทุกระดับอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
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3. ให๎ความส าคัญในการมีสํวนรํวม และสร๎างความสัมพันธ์อันดีให๎เกิดขึ้นระหวํางองค์กรกับชุมชนที่ตั้งอยูํ
ทั้งท่ีด าเนินการเองและรํวมมือกับรัฐและชุมชน อยํางสม่ าเสมอ 

ในปี 2556 ที่ผํานมาบริษัทได๎จัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ดังนี้ 

การบริจาค 

ในปี 2556 บริษัทได๎มีโครงการชํวยเหลือบริจาคสิ่งของเครื่องใช๎ส าหรับคนพิการและทุพพลภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 
กรกฎาคม โดยได๎ไปมอบสิ่งของและบริจาคเงินที่พนักงานได๎รํวมการบริจาค ซึ่งประกอบไปด๎วยผลิตภัณฑ์ผ๎าอ๎อมผู๎ใหญํ 
น้ ายาฆําเชื้อโรค และเครื่องใช๎ประจ าวันอ่ืนๆ ให๎กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งมีผู๎พิการในความดูแลตั้งแตํอายุ 18 ปีขึ้นไปถึงวัยชรา โดยผู๎พิการและคนชราดังกลําวเป็นผู๎ที่ด๎อย
โอกาส ขาดผู๎อุปการะเลี้ยงดูหรือถูกทอดทิ้ง เพ่ือให๎ผู๎พิการเหลํานั้นได๎รับการคุ๎มครอง ฟ้ืนฟูสภาพ และพัฒนาศักยภาพ
ทั้งทางรํางกายและสังคม 

ในด๎านสังคมและชุมชนบริเวณใกล๎เคียงกับบริษัท บริษัทได๎มอบทุนเพ่ือการศึกษา และทุนในการจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติให๎กับโรงเรียนตํางๆ ในเขตอ าเภอพระประแดงและอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประจ าตํอเนื่องกันทุกปี 
นอกจากนี้บริษัทได๎จัดงบเป็นเงินบริจาคเพ่ือชํวยเหลือสังคม และพุทธศาสนาเป็นประจ าตํอเนื่องกันทุกปีด๎วยเชํนกัน 
ส าหรับปี 2556 บริษัทได๎ใช๎เงินบริจาคชํวยเหลือวัด โรงเรียน และมูลนิธิ/สมาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,000.00 บาท 

การบ าเพ็ญประโยชน์ 

โครงการบริจาคโลหิตเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา  
5 ธันวาคม 2556 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล (ปีที่ 2) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 

การเข๎ารํวมโครงการกับหนํวยงานตํางๆ 

บริษัทให๎ความรํวมมือในการสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ของสํวนราชการ โดยการเข๎ารํวมสัมมนา และเสนอ
ความเห็นในฐานะผู๎ประกอบการธุรกิจคลังสินค๎า ทําเทียบเรือ กับ สมาคมธุรกิจคลังสินค๎า ไซโล และห๎องเย็น เพ่ือ
ประโยชน์ตํอสํวนราชการเพ่ือน าไปปรับปรุงกฎ ระเบียบ การบริหารจัดการตํางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 

สํงเสริมการศึกษาโดยการให๎ความรู๎ 

ให๎ความรู๎แกํสถาบันการศึกษาตํางๆ รวมถึงหนํวยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค๎าอัตโนมัติ  
โดยได๎ให๎เข๎าเยี่ยมชมดูงานกิจการด๎านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท ซึ่งระบบ Automated Storage and Retrieval 
System เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นแหํงแรกและแหํงเดียวในประเทศไทย ส าหรับในปี  2556  
มีหนํวยงานที่สนใจเข๎าเยี่ยมชมดูงานคลังเอกสารอัตโนมัติระบบ AS/RS เชํน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาการ
จัดการการผลิต วิทยาลัยเทคนิคระยอง และวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน เป็นต๎น 

การให๎ความรํวมมือกับหนํวยราชการหรือองค์กรในท๎องถิ่น 

บริษัทได๎ให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานราชการในการด าเนินงานของราชการ เชํน ให๎เทศบาลเมืองลัดหลวงใช๎
สถานที่ของคลังสินค๎า 2 เพ่ือการเลือกตั้งทั้งระดับท๎องถิ่น และการเลือกตั้งทั่วไป 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน  
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8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจโดยให๎ความส าคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมตํางๆ อันเป็นธุรกิจของบริษัท รวมถึงการด าเนินกิจกรรมที่รํวมสร๎างสรรค์สังคม 
ชุมชน เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดเป็นนโยบายไว๎ในคูํมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. ให๎ความรํวมมือ และควบคุมให๎มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับ
สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมในการท างานให๎มีความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค๎า
และบุคคลผู๎มาติดตํองานอยูํเสมอ 

3. จดัให๎มีการปูองกันอุบัติเหตุและควบคุมการปลํอยของเสียให๎อยูํในระดับต่ ากวําคํามาตรฐานที่ยอมรับได๎ 

4. ผู๎บริหารและพนักงานจะต๎องเอาใจใสํอยํางยิ่งตํอกิจกรรมทั้งปวงที่จะสํงเสริมถึงความปลอดภัย 
คุณภาพอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล๎อม 

5. สํงเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมในลักษณะการสร๎างจิตส านึกในการใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา เชํน น้ า ไฟฟูา กระดาษ ฯลฯ และให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องแกํพนักงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 

6. เปิดเผยข๎อมูลอยํางตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของการด าเนินงานตํอความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล๎อม 

7. สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
และพลังงาน 

จากนโยบายดังกลําวข๎างต๎น บริษัทจึงได๎ดูแลการปลํอยน้ าเสียลงในแมํน้ าของธุรกิจทําเทียบเรือและคลังสินค๎า  
ที่ตั้งอยูํริมแมํน้ าเจ๎าพระยา โดยจัดท าบํอพักเพ่ือดักไขมันและบ าบัดน้ าเสีย มีการน าตัวอยํางน้ าจากจุดตํางๆ สํงไป
ตรวจสอบคุณภาพให๎อยูํในมาตรฐานโดยตรวจวัดคําความเป็นกรด-ดําง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) 
ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน 
(Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอ่ืนๆ เป็นประจ าทุก 3 เดือน และรายงานตํอหนํวยงาน
ราชการที่เก่ียวข๎อง 

และในด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทจึงดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมในการท างานให๎มีความปลอดภัยตํอ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค๎า และบุคคลผู๎มาติดตํองานอยูํเสมอ จึงได๎มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปูองกันภัย
ทั้งด๎านอัคคีภัยและภัยจากทางน้ าอยํางสม่ าเสมอ มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบปูองกั นอัคคีภัยให๎กับพนักงาน     
เป็นประจ าทุกปี รวมถึงวําจ๎างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผํานการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ตรวจสอบ
อาคารและอุปกรณ ์ให๎มาด าเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบลิฟต์ ระบบไฟฟูา ระบบ
ปรับอากาศ ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล๎อม ระบบปูองกันและระงับอัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ตํางๆ 
ของอาคาร ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร เป็นประจ าทุกปี ซึ่งบริษัทได๎รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
จากหนํวยงานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 
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9. นวัตกรรมและการเผยแพรน่วัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 “เป็นผู๎น าในธุรกิจคลังสินค๎า คลังเอกสาร มุํงมั่น

พัฒนาระบบคลังสินค๎า Automation และมํุงสูํธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม โดยด าเนินธุรกิจด๎วยความมีความรับผิดชอบ
ตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม” และเพ่ือน าไปสูํการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎องค์กรในระยะยาว ด๎วยการพัฒนาและตํอยอดความรู๎
ใหมํๆ เพ่ือน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการท างานให๎เจริญก๎าวหน๎า ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
มีต๎นทนุที่เหมาะสม และสร๎างความสามารถในการแขํงขันที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง 

ในปี 2556 บริษัทได๎การขยายคลัง Automation เพ่ือตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน ความรวดเร็ว และแมํนย า ชํวยให๎พนักงานท างานได๎สะดวกลดปัญหาการเจ็บปุวยของพนักงานจากการ
เคลื่อนย๎ายกลํองเอกสาร 

10. การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน 
เพ่ือให๎เป็นไปตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2556 

บริษัทได๎เปิดเผยการด าเนินงานด๎านความรับผิดชอบตํอสังคม ใน 8 หัวข๎อหลักการ ดังได๎กลําวไปแล๎วข๎างต๎นคือ 

1. การประกอบกิจการด๎วยความเป็นธรรม 

2. การตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติตํอแรงงานอยํางเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค 

6. การรํวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรํนวัตกรรมซึ่งได๎จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
สิ่งแวดล๎อม และผู๎มีสํวนได๎เสีย 

อนึ่ง ในปี 2556 บริษัทได๎เข๎ารํวมโครงการ CSR DAY Coaching Program ซึ่งเป็นการให๎ค าปรึกษาเชิงลึกด๎าน 
CSR Report โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งบริษัทคาดวําจะสามารถพัฒนาระดับจัดท ารายงานความยั่งยืน (Sustainability 
Development Report) ตามกรอบ GRI ได๎ในระดับ C ตํอไป โดยในปี 2557 บริษัทได๎เริ่มจัดเก็บข๎อมูลที่เกี่ยวกับ      
ผู๎มีสํวนได๎เสีย และก าหนดตัวชี้วัดตามกรอบการจัดท ารายงานความยั่งยืนของ GRI ที่สอดคล๎องกับการด าเนินธุรกิจ   
ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได๎สํงพนักงานเข๎าอบรมในหลักสูตรความรับผิดชอบตํอสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จัด
โดยตลาดหลักทรัพย์ สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI) และสถาบันพัฒนาธุรกิจอยํางยั่งยืน (SBDI) อยํางตํอเนื่องด๎วย 
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นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทก าหนดเป็นนโยบายอยํางเครํงครัด ให๎มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให๎มั่นใจวําบริษัทได๎ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง จึงให๎มีการจัดจ๎างผู๎ตรวจสอบภายในภายใต๎
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะ     
ทุกไตรมาส เพ่ือปรับปรุงมาตรการการควบคุมตํางๆ ให๎มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป 
ดังนั้นเพื่อให๎ระบบการควบคุมบรรลุเปูาหมายจึงก าหนดแนวปฏิบัติไว๎ดังนี้   

1. ผู๎บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน และควรสร๎างให๎มีการควบคุมภายในขึ้นใน
งานทุกระดับชั้นของบริษัท 

2. ก าหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให๎ครอบคลุมทุกด๎านตามมาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องและให๎เหมาะสมกับสภาวการณ์ของงานและสภาพแวดล๎อมตํางๆ ของงาน ระดับความเสี่ยง และ
การบริหารความเสี่ยงของงานอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดให๎ “คณะท างานบริหารความเสี่ยง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องประเมินและการบริหาร        
ความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และน าผลไป
ปรับปรุงมาตรการควบคุมให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล๎อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป   
โดยผู๎บริหารระดับสูง และผู๎บริหารระดับกลางต๎องให๎ความรํวมมือ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ต๎องสอบทานให๎มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบให๎คณะกรรมการบริษัท และผู๎ถือหุ๎นทราบ 

5. การรายงานทางการเงิน ผู๎บริหารมีหน๎าที่และความรับผิดชอบตํอการจัดท ารายงานที่มีความถูกต๎อง
ครบถ๎วน เชื่อถือได๎ ทันเวลา ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

6. พนักงานทุกระดับจะต๎องให๎ความส าคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการที่
บริษัทก าหนดขึ้นอยํางเครํงครัดและตํอเนื่อง  

7. พนักงานทุกคนมีหน๎าที่สนับสนุนการท างาน และให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องตามความเป็นจริงตํอหนํวยงาน
ตรวจสอบภายใน และผู๎สอบบัญชีภายนอก  

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

บริษัทเปิดโอกาสให๎พนักงาน ผู๎มีสํวนได๎เสีย และผู๎เกี่ยวข๎อง มีชํองทางในการร๎องเรียน การแสดงความเห็น
หรือซักถามข๎อสงสัย และรายงานในกรณีที่สงสัยวําจะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือร๎องเรียนการกระท าผิด
จรรยาบรรณได๎โดยตรงตํอผู๎บังคับบัญชาตามล าดับ ส าหรับพนักงานบริษัท หรือ โดยจัดสํงค าร๎องเรียนถึงเลขานุการ
บริษัท เพ่ือน าเสนอรายงานตํอคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจ๎งโดยตรงตํอกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 
ดังนี้ 
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1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

1.1 กรรมการอิสระที่อีเมล์ 

1)  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  อีเมล์ที ่sompoch@subsrithai.co.th  หรือ 
2)  นางจิตรา  ถาวระ  อีเมล์ที ่chitra_t@irpc.co.th  

1.2 เลขานุการบริษัท 

1)  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  อีเมล์ที่ sumrit@subsrithai.co.th 

1.3 สํงผํานไปรษณีย์ถึง 

1)  นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมและการอิสระ 
2)  นางจิตรา  ถาวระ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3)  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล   เลขานุการบริษัท 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ  
แขวงบางกะปิ เขตห๎วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

2. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกาสให๎พนักงานมีชํองทางการร๎องเรียนและแสดงความเห็นอยํางเป็นอิสระ เพ่ือเป็นแนวทาง  
สูํการพัฒนาและสร๎างความยั่งยืนให๎กับองค์กร ดังนี้ 

2.1 ผู๎รับข๎อร๎องเรียนรวบรวมข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องกับการฝุาฝืน หรือการไมํปฏิบัติตามจริยธรรม 
2.2 ผู๎รับข๎อร๎องเรียนรายงานข๎อเท็จจริงตํอกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหน๎าที่สอบสวน

ข๎อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการร๎องเรียนและก าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือระงับการฝุาฝืนหรือไมํ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

3.1 ผู๎ร๎องเรียนสามารถเลือกที่จะไมํเปิดเผยตนเองได๎ หากเห็นวําการเปิดเผยนั้นจะไมํปลอดภัย 
3.2 ผู๎รับข๎อร๎องเรียนจะเก็บข๎อมูลที่เก่ียวข๎องไว๎เป็นความลับ/ค านึงถึงความปลอดภัย โดยผู๎ร๎องเรียนจะ

ได๎รับความคุ๎มครองจากการปฏิบัติที่ไมํเป็นธรรม เชํน การเปลี่ยนต าแหนํงงาน ลักษณะงาน 
สถานที่ท างาน สั่งพักงาน ขํมขูํ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ๎าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแหํงการแจ๎ง
ข๎อร๎องเรียน 

mailto:sumrit@subsrithai.co.th
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สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน 
(Employee Joint Investment Program: “EJIP  ”)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นโครงการส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให๎พนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการของบริษัทมีการลงทุนแบบสะสมหุ๎นของบริษัทที่ตนท างาน
อยูํเป็นรายงวด (เชํน รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด๎วยหลักการเฉลี่ยต๎นทุน (Dollar Cost Average) 

EJIP เป็นรูปแบบหนึ่งของการให๎ผลตอบแทนให๎แกํพนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการของบริษัท สร๎างความรู๎สึกมีสํวน
รํวมในความเป็นเจ๎าของบริษัทที่ตนท างาน (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให๎เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและรํวม
ท างานกับองค์กรในระยะยาว (Long-term Incentives) 
  

เงินสมทบของบริษัท 

เงินสมทบให๎พนักงาน/ผูบ๎ริหาร/กรรมการ  
ซื้อหุ๎นของบริษัทเป็นประจ าทุกงวด 

ตัวแทนด าเนินการ 

บริษัทหลักทรัพย์เป็นตัวแทนด าเนินการ 

 ซื้อหุ๎นของบริษัทในแตํละงวด 
 จัดสรรหุ๎นที่ซื้อในแตํละงวดลงในบัญชีของ

พนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการ 

เงินลงทุนของพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ 

แบํงเงินเดือน/คําตอบแทนบางสํวนซื้อหุ๎นของ
บริษัทเป็นประจ าทุกงวด (ตามความสมัครใจ) 

EJIP 
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บริษทัได้จัดท าโครงการ EJIP 2 ครั้ง โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ 

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

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

รายละเอียดของโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน ครั้งที ่2 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ปี 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงาน ผู๎บริหาร (เปน็พนักงานประจ าและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) และกรรมการบริษัท โดย
เป็นไปตามความสมัครใจของผูท๎ี่มีสิทธิเข๎ารํวมโครงการ 

รูปแบบโครงการ - พนักงาน/ผูบ๎ริหาร จํายเงินในอัตราร๎อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนเพื่อน าเข๎าโครงการ 
- บริษัทจํายสมทบให๎พนักงาน/ผูบ๎ริหาร ในอัตราร๎อยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อน าเข๎าโครงการ 
- กรรมการจํายเงินจ านวน 16,000.- บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อเข๎ารํวมโครงการ 
- บริษัทจํายเงนิสมทบให๎กรรมการจ านวน 24,000.-บาทเปน็ประจ าทุกเดือนเพื่อเข๎ารํวม

โครงการ 
ก าหนดการซื้อหุ้น ทุกเดือนตามวันทีบ่ริษัทก าหนดไว๎ 

(สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษทัหลกัทรัพย์คูํสัญญาเปน็ไปโดยอัตโนมัติตามสัญญาที่พนักงาน/
ผู๎บริหาร/กรรมการ ท าไว๎กบับรษิัทหลักทรัพย์นั้นๆ) 

ตัวแทนด าเนินการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ในชื่อของพนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการ ที่เข๎า
รํวมโครงการ หลังจากการซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล๎ว หลกัทรัพย์จะถูกโอนเข๎าบัญชีของ
พนักงาน/ผูบ๎ริหาร/กรรมการนั้นๆ) 

เงื่อนไขการถือครอง เมื่อครบโครงการและขายได๎ทัง้จ านวนที่ถือครองตั้งแตํวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นต๎นไป 

ผลประโยชน์ใน
หลักทรัพย ์

- เงินปันผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการ ในฐานะเจ๎าของ
หลักทรัพย์โดยตรง  

- ผลประโยชน์ในด๎านราคา (Capital Gain) จะตกแกํพนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการ เมื่อ
พนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการ มีสิทธิในการขายหลักทรัพย์ 

- พนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการ สามารถใช๎สิทธิอื่นๆ ในหุ๎นที่ถือครอง อาทิ สิทธิในการจองหุ๎น
เพิ่มทุน (rights Issue) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเข๎ารํวมประชุมผู๎ถือหุ๎น 
(Shareholders’ Meeting) 

ภาษีที่เกี่ยวข้อง - พนักงาน/ผู๎บริหาร/กรรมการ ที่เข๎ารํวมโครงการต๎องเสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาส าหรับ
จ านวนที่บริษัทสมทบให๎  

- บริษัทสามารถหักลดหยํอนภาษีเงินได๎นิติบุคคลจากจ านวนเงินที่สมทบให๎กับพนักงาน /
ผู๎บริหาร/กรรมการ ได๎ 

 

  



 

86 รายงานประจ าปี 2556  

รายการระหว่างกัน 
ในระหวํางปีที่ผํานมา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยํอยมีรายการระหวํางกัน ซึ่งเป็นรายการ

ที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจของบริษัท ลักษณะของรายการสํวนใหญํเป็นรายการซื้อขายสินค๎า คําบริการ เงินกู๎ยืมและเงินให๎
กู๎ยืมระหวํางกัน โดยเงินกู๎ยืมจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ๎างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์  ณ ชํวงเวลาใดเวลา
หนึ่งที่เกิดรายการนั้น 

1. รายการระหวํางกันในปี 2556   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข๎องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข๎อ 6 
 

2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหวํางกัน 
ในการด าเนินธุรกิจที่มีการแขํงขันสูง  การมีพันธมิตรหรือเครือขํายทางธุรกิจจะชํวยให๎เกิด          

ความคลํองตัวในการด าเนินธุรกิจมากกวําการที่ต๎องพ่ึงพิงบุคคลภายนอก 
 

3. ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหวํางกัน 
ในการท ารายการระหวํางกันที่มิใชํการซื้อขายหรือให๎บริการตามปกติทั่วไป จะต๎องได๎รับการพิจารณา

จากคณะกรรมการบริหารกํอน และหากขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นไมํอยูํในอ านาจที่คณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติได๎ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเพ่ือเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตํอไป 

 

4. นโยบายและแนวโน๎มการท ารายการระหวํางกันในอนาคต 
รายการระหวํางกันระหวํางบริษัทและบริษัทยํอยเป็นรายการตามปกติของธุรกิจทั่วไป ดังนั้นในอนาคต

รายการซื้อขาย หรือให๎บริการตํางๆ ระหวํางกันจะยังคงมีอยูํ บริษัทจะด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นส าคัญและราคาที่คิดจะต๎องเป็นไปตามราคาตลาด สํวนเงินกู๎ยืมหรือเงินให๎กู๎ยืมระหวํางกันนั้น 
บริษัทจะกระท าเทําที่มีเหตุจ าเป็นและเหมาะสม โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญเชํนกัน 
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ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
  

ภาพรวม 
ในปี 2556 รายได๎ของธุรกิจคลังสินค๎าและทําเทียบเรือ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ยังคงมีการเติบโตอยําง

ตํอเนื่อง แม๎จะได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์ตํางๆ ภายในประเทศอยูํบ๎าง ในขณะที่รายได๎ของธุรกิจน้ ามันพืชและ
อาหารสัตว์ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 ธุรกิจน้ ามันพืชท าการผลิตด๎วยสต๏อควัตถุดิบเดิมที่
คงเหลือจากสิ้นปี 2555 เทํานั้น ไมํได๎น าเข๎าวัตถุดิบใหมํเนื่องจากราคาที่เพ่ิมสูงขึ้น และสภาพการแขํงขันที่มีน้ ามันพืช
ชนิดอ่ืนๆ ทดแทนได๎หลากหลายทั้งชนิดและราคา สํงผลให๎การแขํงขันสูงขึ้นมากและไมํได๎มีการประกอบธุรกรรมของ
กิจการน าเข๎า และค๎ากากถั่วเหลือง 

ผลการด าเนินงาน 
พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผํานมาจากข๎อมูลงบการเงินดังตํอไปนี้ 

1.  ส่วนของรายได้ 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยํอยมีรายได๎รวมทั้งสิ้น 2,187 ล๎านบาท ลดลง 0.75 % จากงวดเดียวกัน
ของปีกํอนซึ่งมีรายได๎รวม 2,204 ล๎านบาท โดยแยกพิจารณาตามกลุํมธุรกิจได๎ดังนี้ 

ธุรกิจคลังสินค๎าและทําเทียบเรือ มีรายได๎คําบริการ 242 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้น 9.01% จากงวดเดียวกัน
ของปีกํอนทีม่ีรายได๎คําบริการ 222 ล๎านบาท เนื่องจากมีลูกค๎ารายใหมํเพิ่มมากขึ้น 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได๎จากการขาย 1,829 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้น 12.48% จากงวดเดียวกัน
ของปีกํอนที่มีรายได๎จากการขาย 1,626 ล๎านบาท เนื่องจากการขยายสาขาของทั้ง 3 แบรนด์ 

ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ มีรายได๎จากการขาย 60 ล๎านบาท ลดลง 79.93% จากงวดเดียวกัน
ของปีกํอนทีม่ีรายได๎จากการขาย 299 ล๎านบาท เนื่องจากในปี 2556 มีการผลิตและจ าหนํายน้ ามันพืชที่ผลิตจากวัตถุดิบ
เดิมที่คงเหลือจากปี 2555 และไมํได๎มีการน าเข๎าวัตถุดิบใหมํเพ่ิมเติม จากเหตุผลเรื่องราคาต๎นทุนเพ่ิมขึ้นและการแขํงขัน
ของตลาดที่เพ่ิมสูงขึ้นตามท่ีกลําวไว๎ในภาพรวม ข๎างต๎น และในปี 2556 นี้ ไมํมีการน าเข๎ากากถ่ัวเหลืองมาจ าหนําย 

2. ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยํอยมีต๎นทุนขายและการให๎บริการรวม 947 ล๎านบาท เทียบกับปี 2555 
ซึ่งมีต๎นทุนขายและการให๎บริการรวม 1,067 ล๎านบาท ลดลง 120 ล๎านบาท เนื่องจากต๎นทุนขายของธุรกิจน้ ามันพืชและ
อาหารสัตว์ที่มีการผลิตและจ าหนํายน๎อยลงจากปี 2555 

คําใช๎จํายขายประจ าปี 2556 ของบริษัทและบริษัทยํอยมียอดรวม 987 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้น 126 ล๎าน
บาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจ านวน 861 ล๎านบาท เนื่องจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้ง          
3 แบรนด์  

คําใช๎จํายในการบริหารประจ าปี 2556 ของบริษัทและบริษัทยํอยมีจ านวน 201 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้น 21 
ล๎านบาทเมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจ านวน 180 ล๎านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินเดือน คําแรงและผลประโยชน์อ่ืนๆ    
ที่เก่ียวข๎องซึ่งเพ่ิมสูงขึ้น 
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ในระหวํางปี 2556 บริษัทได๎จัดให๎มีการประเมินมูลคํายุติธรรมของเครื่องหมายการค๎า โดยผู๎ประเมิน
อิสระ ผลการประเมินพบวํามีมูลคํายุติธรรมต่ ากวํามูลคําตามบัญชีอยูํเป็นจ านวน 51 ล๎านบาท จึงเกิดรายการขาดทุน
จากการด๎อยคําเครื่องหมายการค๎าดังกลําวจ านวน 51 ล๎านบาท และบันทึกขาดทุนจากการด๎อยคําความนิยมจากการ
ซื้อกิจการน้ ามันพืชและอาหารสัตว์เป็นจ านวน 3 ล๎านบาท และในสํวนของธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์มีการบันทึก
รับรู๎ขาดทุนจากการด๎อยคํา จ านวน 9 ล๎านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบันทึกผลตํางของคําเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้นจากการซื้อธุรกิจระหวํางราคาทุน 
กับราคายุติธรรมของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 32 ล๎านบาท ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ จ านวน 42 ล๎านบาท 

3. ก าไรส าหรับปี 

ในปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 107 ล๎านบาท เทียบกับปี 2555 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี  
181 ล๎านบาท มีผลตําง 74 ล๎านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร๎อยละ 41 เนื่องจากการลดลงของผลกระทบจากการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่องการด๎อยคําของสินทรัพย์และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจของธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
เปรียบเทียบระหวํางปี 2556 กับปี 2555 ดังตํอไปนี้ 
 
 ปี 2556 ปี 2555   (ล๎านบาท) 

- คําใช๎จํายในการซื้อธุรกิจ - 46 
- ขาดทุนจากการด๎อยคําเครื่องหมายการค๎า 51 - 
- ขาดทุนจากการด๎อยคําที่ดินและอุปกรณ์ 9 37 
- ขาดทุนจากการด๎อยคําความนิยมจากการซื้อธุรกิจ 3 66 

รวม 63 149 

จากข๎างต๎น ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีของปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 จ านวน        
86 ล๎านบาท สํงผลให๎ผลขาดทุนลดต่ าลง 

ฐานะการเงิน 
พิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท จากการเปลี่ยนแปลงของข๎อมูลในงบการเงิน จากด๎านตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 273 ล๎านบาท เทียบกับปี 2555 ซึ่งมีสินทรัพย์ หมุนเวียน  
418 ล๎านบาท ลดลง 145 ล๎านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทยํอยแหํงหนึ่งได๎รับช าระเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยซึ่ง
บันทึกบัญชีลูกหนี้ไว๎ในปี 2555 จ านวน 76 ล๎านบาทครบถ๎วนแล๎วในปี 2556 และการลดลงของสินค๎าคงเหลือจากในปี 
2555 มีจ านวนสุทธิ 139 ล๎านบาท เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจ านวน 67 ล๎านบาท ลดลง 72 ล๎านบาท เนื่องจากบริษัทใน
กลุํมน้ ามันพืชและอาหารสัตว์มีการผลิตสินค๎าจากสต๏อคสินค๎าคงเหลือในปี 2555 โดยไมํได๎มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ิมเติม
ใหมํในปี 2556 จึงท าใหย๎อดสินค๎าคงเหลือลดต่ าลง และได๎น าเงินที่ได๎รับทั้งหมดไปจํายช าระหนี้และคําใช๎จํายของบริษัท 
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2. คุณภาพของสินทรัพย์ 

2.1 สินทรัพย์ 

ในระหวํางปี 2556 บริษัทได๎จัดให๎มีการประเมินมูลคํายุติธรรมของเครื่องหมายการค๎าโดยผู๎ประเมิน
อิสระ โดยใช๎หลักเกณฑ์การประเมินด๎วยวิธี Relief-from-royalty method ผลการประเมินพบวํามีมูลคํายุติธรรม    
ต่ ากวํามูลคําตามบัญชีอยูํเป็นจ านวน 51 ล๎านบาท และบริษัทยํอยแหํงหนึ่ง ในระหวํางปี 2556 พบวําเกิดการด๎อยคํา
ของเครื่องจักรเป็นจ านวน 9 ล๎านบาท ดังนั้น บริษัทจึงได๎บันทึกขาดทุนจากการด๎อยคําของสินทรัพย์ในปี 2556 จ านวน
รวม 60 ล๎านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทยังได๎ทดสอบการด๎อยคําของคําความนิยมซึ่งเกิดจากการซื้ อธุรกิจน้ ามันพืชและ
อาหารสัตว์ พบวํามีมูลคํายุติธรรมต่ ากวํามูลคําตามบัญชีเป็นจ านวน 3 ล๎านบาท จึงได๎บันทึกรับรู๎ขาดทุนจากการด๎อยคํา
ของคําความนิยมในปี 2556 จ านวน 3 ล๎านบาท 

เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ พบวําในปี 2556 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (2.41%) ลดลงจากปี 2555 ที่มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (4.73%) 

2.2 ลูกหนี้ 

หากพิจารณาจากงบการเงินรวมจะเห็นวําจ านวนเทําของอัตราสํวนการหมุนเวียนของลูกหนี้ลดลงจาก
เดิมในปี 2555 จ านวน 38.58 เป็น 31.15 เทําในปี 2556 และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิมเล็กน๎อยโดย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2556 และ 2555 เทํากับ 11.72 และ 9.33 ตามล าดับ สาเหตุเนื่องมาจากธุรกิจคลังสินค๎า
และทําเทียบเรือมีปริมาณลูกค๎าเพ่ิมมากขึ้นในชํวงปี 2556 ซึ่งธุรกิจได๎ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ลูกหนี้ให๎รวดเร็วมากขึ้นในปี 2557 เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของลูกค๎าดังกลําว  

 
3. สภาพคล่อง 

3.1 กระแสเงินสด 

ในปี 2556 เงินสดใช๎ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 268 ล๎านบาท ลดลงจากปี 2555 ซึ่งมีจ านวน 
1,586 ล๎านบาท เนื่องจากในปี 2556 นี้ไมํมีการลงทุนในกิจการใหมํมีผลให๎เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากปี 2555 
จ านวน 1,224 ล๎านบาท เหลือเพียงเงินใช๎ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 9 ล๎านบาท   

3.2 อัตราสํวนสภาพคลํอง 

อัตราสํวนสภาพคลํองในปี 2556 เป็นจ านวน 0.33 เทํากับปี 2555 ซึ่งมีจ านวน 0.33 เชํนเดียวกัน 
สํวนอัตราสํวนสภาพคลํองหมุนเร็วปี 2556 มีจ านวน 0.25 สูงขึ้นกวําปี 2555 ซึ่งมีจ านวน 0.22 เนื่องจากจ านวนหนี้สิน
ที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปีของปี 2556 ลดลงจากปี 2555    

3.3 รายจํายลงทุน 

ในปี 2556 ธุรกิจคลังสินค๎าและทําเทียบเรือมีรายจํายลงทุนในเครื่องจักรส าหรับคลังเอกสาร 
(Automation) และการปรับปรุงคลังสินค๎าและคลังเอกสารให๎รองรับความต๎องการของลูกค๎าที่มีมากขึ้น สํวนธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มมีรายจํายลงทุนหลักเพ่ือการขยายสาขา 
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3.4 แหลํงที่มาของเงินทุน 

3.4.1 ความเหมาะสมของโครงสร๎างเงินทุน 

เมื่อพิจารณาจากอัตราสํวนหนี้สินตํอสํวนของผู๎ถือหุ๎นในปี 2556 มีอัตราสํวน 2.02     
สูงกวําในปี 2555 ซึ่งมีอัตราสํวน 1.90 ซึ่งแสดงถึงหนี้สินที่มีปริมาณคํอนข๎างสูง แตํอยูํใน
อัตราสํวนที่สามารถยอมรับได๎ 

3.4.2 หนี้สิน 

บริษัทและบริษัทยํอยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 1,269 ล๎านบาทในปี 2555 เป็น 832 
ล๎านบาทในปี 2556 ลดลง 437 ล๎านบาท เนื่องจากหุ๎นกู๎ระยะยาวสํวนที่ครบก าหนด
ช าระในหนึ่งปีมีจ านวนลดลง 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1.  คําตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทยํอยจํายคําตอบแทนจากการสอบบัญชีให๎แกํ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) โดยแบํงเป็นคําสอบบัญชีส าหรับบริษัทเป็นจ านวนเงิน 1,400,000 
บาท คําสอบบัญชีส าหรับบริษัทยํอยจ านวนเงิน 3,545,000 บาท  

2.  คําบริการอื่น (non-audit fee) 

ปี 2556 บริษัทมีคําบริการอ่ืนจํายให๎แกํ บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด  
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุํม Ernst & Young เป็นเงิน 
320,000 บาท  

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะมีผลตํอการด าเนินงาน รายได๎ และก าไรของบริษัท คือ ความต๎องการของผู๎บริโภคที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ซึ่งบริษัทและบริษัทยํอยได๎มีการพัฒนาสินค๎าและบริการให๎รองรับความต๎องการของ
ลูกค๎าให๎ได๎มากที่สุด รวมถึงความพยายามในการสร๎างความแตกตํางของสินค๎าและบริการให๎โดดเดํน ตํางจากคูํแขํงขัน 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับบริษัทและการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

นอกจากนี้ทางด๎านแรงงานที่ใช๎ในธุรกิจไมํวําจะเป็นการบรรจุและขนถํายสินค๎า หรือแรงงานในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มซึ่งต๎องใช๎พนักงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะหาได๎ยากมากขึ้นทุกทียังเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการด าเนินงานของ
บริษัทในอนาคตได๎เชํนกัน อยํางไรก็ตาม ทางบริษัทได๎เตรียมการแก๎ปัญหาโดยการให๎ความส าคัญในการพัฒนาความรู๎ 
ความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือให๎พนักงานสามารถเติบโตไปพร๎อมกับการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งยัง
พยายามที่จะน าเอาระบบขนถํายอัตโนมัติ (Automation) มาประยุกต์ใช๎ เพ่ือลดการพึ่งพาแรงงานอีกด๎วย 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ให๎ความส าคัญอยํางยิ่งตํอหน๎าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติให๎เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู๎รับผิดชอบตํองบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทยํอย รวมถึงข๎อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได๎มีการเลือกใช๎
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยํางสม่ าเสมอมีการใช๎ดุลยพินิจอยํางระมัดระวัง  และประมาณการที่
สมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได๎ผํานการ
ตรวจสอบจากผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ เพ่ือให๎เกิดความโปรํงใสและเป็นประโยชน์ตํอผู๎ถือหุ๎นและนักลงทุน
ทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด๎วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู๎ก ากับดูแล
คุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตํางๆ 
เพ่ือให๎มีความมั่นใจได๎วํามีการบันทึกข๎อมูลทางบัญชีที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน และทันเวลา ซึ่งได๎รายงานความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว๎ในรายงานประจ าปีฉบับนี้แล๎ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวํา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูํในระดับที่นําพอใจและสามารถให๎
ความมั่นใจอยํางมีเหตุผลตํอความเชื่อถือได๎ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยํอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 
  

……………………………….......... 

(นายแก๎วขวัญ วัชโรทัย) 
ประธานกรรมการบริษัท 

……………………………….......... 

(นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล) 
กรรมการผู๎จัดการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอ่ผูถ้ือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 

ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยํอยซึ ่ง
ประกอบด๎วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสํวนของผู๎ถือหุ๎นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 
การบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได๎ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด 
(มหาชน) ด๎วยเชํนกัน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารตอ่งบการเงิน 

ผู๎บริหารเป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหลํานี้โดยถูกต๎องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู๎บริหารพิจารณาวําจ าเป็นเพ่ือให๎สามารถจัดท า        
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตํองบการเงินดังกลําวจากผลการตรวจสอบของข๎าพเจ๎า ข๎าพเจ๎า
ได๎ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให๎ข๎าพเจ๎าปฏิบัติตามข๎อก าหนดด๎านจรรยาบรรณรวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให๎ได๎ความเชื่อมั่นอยํางสมเหตุสมผลวํา งบการเงินปราศจากการแสดงข๎อมูลที่ขัด
ตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไมํ การตรวจสอบรวมถึงการใช๎วิธีการตรวจสอบเพื่อให๎ได๎มาซึ่งหลักฐานการสอบ
บัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข๎อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช๎ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของผู๎สอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไมํวําจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลําว ผู๎สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข๎อง
กับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต๎องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสม
กับสถานการณ์ แตํไมํใชํเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตํอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ       
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู๎บริหารใช๎และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู๎บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน โดยรวมข๎าพเจ๎าเชื่อวํา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข๎าพเจ๎าได๎รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช๎เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข๎าพเจ๎า 
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ความเห็น 

ข๎าพเจ๎าเห็นวํางบการเงินข๎างต๎นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยํอยและเฉพาะของบริษัท     
ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต๎องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 สุพรรณี ตริยานันทกุล 

  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 
  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
  (เดิมชื่อบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) 

กรุงเทพฯ : 26 กุมภาพันธ์ 2557 
 



 

94 รายงานประจ าปี 2556   

งบการเงินรวม 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          (หน่วย: บาท) 

    งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 

สินทรัพย์  
         

สินทรัพย์หมุนเวียน  
        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 
 

99,594,516 
 

110,408,109 
 

12,339,455 
 

10,273,810 

เงินลงทุนชั่วคราว 
  

2,316 
 

3,011,628 
 

2,316 
 

3,011,628 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 8 
 

69,965,625 
 

66,843,494 
 

52,281,483 
 

38,749,248 

ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภยั 9 
 

- 
 

76,129,442 
 

- 
 

- 

สินค้าคงเหลือ 10 
 

67,285,173 
 

139,675,758 
 

- 
 

- 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการ 
       

ที่เกี่ยวขอ้งกันโดยมีสินค้าเป็นประกัน 6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

83,731,122 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจาก
กิจการที่เกีย่วข้องกัน 6 

 
- 

 
- 

 
28,815,368 

 
243,000,711 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
  

36,283,869 
 

21,689,501 
 

22,028,825 
 

6,936,588 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   
273,131,499 

 
417,757,932 

 
115,467,447 

 
385,703,107 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 11 

 
3,726,136 

 
6,460,870 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.1 
 

237,599,510 
 

239,581,069 
 

225,000,000 
 

225,000,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 
 

- 
 

- 
 

833,962,253 
 

708,535,329 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14 
 

454,379,569 
 

547,178,495 
 

454,379,569 
 

547,178,495 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 
 

1,835,179,969 
 

1,702,817,095 
 

721,557,339 
 

570,805,326 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 
 

452,690,816 
 

539,777,800 
 

17,571,930 
 

75,213,723 

ค่าความนิยม 
 

18 
 

949,204,167 
 

951,857,579 
 

- 
 

- 

สิทธิการเช่า 
 

19 
 

76,091,591 
 

50,186,318 
 

22,708,352 
 

24,600,715 

เงินมัดจ าค่าเช่า 
  

52,295,568 
 

49,846,691 
 

- 
 

- 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 28.3 
 

16,838,955 
 

5,698,021 
 

64,665,733 
 

31,213,612 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
  

9,558,229 
 

5,482,239 
 

148,359 
 

208,562 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
4,087,564,510 

 
4,098,886,177 

 
2,339,993,535 

 
2,182,755,762 

รวมสินทรัพย์   
4,360,696,009 

 
4,516,644,109 

 
2,455,460,982 

 
2,568,458,869 

           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          (หน่วย: บาท) 

    งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

หนี้สินหมุนเวียน          

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20  356,000,149 
 

334,070,808 
 

63,000,149 
 

50,000,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 21  300,877,250 
 

323,109,875 
 

57,448,929 
 

76,758,459 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก าหนดช าระ 
 

 
       

ภายในหนึ่งป ี 22  143,889,232 
 

87,000,000 
 

52,000,000 
 

29,500,000 

หุ้นกู้ระยะยาวส่วนทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23  - 
 

489,406,820 
 

- 
 

489,406,820 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
 

 9,502,689 
 

15,893,157 
 

- 
 

- 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

 21,761,082 
 

19,660,208 
 

6,630,151 
 

5,578,212 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  
 832,030,402 

 
1,269,140,868 

 
179,079,229 

 
651,243,491 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
 

       
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสว่นที่ถึงก าหนด 

       
ช าระภายในหนึ่งป ี 22  1,172,470,155 

 
1,253,125,000 

 
184,000,000 

 
195,000,000 

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23  488,353,655 
 

- 
 

488,353,655 
 

- 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24  28,385,181 
 

31,252,575 
 

8,179,326 
 

10,645,073 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 28.3  390,868,272 
 

402,603,669 
 

134,276,489 
 

132,645,326 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
 

 4,993,600 
 

4,853,763 
 

- 
 

- 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  
 2,085,070,863 

 
1,691,835,007 

 
814,809,470 

 
338,290,399 

รวมหนี้สิน  
  2,917,101,265 

 
2,960,975,875 

 
993,888,699 

 
989,533,890 

           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้          

 

  



 

96 รายงานประจ าปี 2556   

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          (หน่วย: บาท) 

    
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
       

ทุนเรือนหุ้น 
 

25  
       

  ทุนจดทะเบียน 
 

 
       

    หุ้นสามัญ 334,513,122 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 

 
       

    (2555: หุ้นสามัญ 271,227,395 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
 

 334,513,122 
 

271,227,395 
 

334,513,122 
 

271,227,395 

  ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว  
 

 
       

    หุ้นสามัญ 226,022,192 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 

 
       

    (2555: หุ้นสามัญ 180,817,904 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
 

 226,022,192 
 

180,817,904 
 

226,022,192 
 

180,817,904 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

 
       

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
 

 337,773,202 
 

337,773,202 
 

337,773,202 
 

337,773,202 

  ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซ้ือคืน 
 

 37,006,907 
 

37,006,907 
 

37,006,907 
 

37,006,907 

ก าไรสะสม 
  

 
       

  จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 26  18,081,790 
 

18,081,790 
 

18,081,790 
 

18,081,790 

  ยังไม่ได้จัดสรร 
 

 615,983,498 
 

773,913,463 
 

637,088,877 
 

799,645,861 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 
       

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 16  205,599,315 
 

205,599,315 
 

205,599,315 
 

205,599,315 

  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

 1,440,466,904 
 

1,553,192,581 
 

1,461,572,283 
 

1,578,924,979 

  ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย  3,127,840 
 

2,475,653 
 

- 
 

- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 1,443,594,744 
 

1,555,668,234 
 

1,461,572,283 
 

1,578,924,979 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 4,360,696,009 
 

4,516,644,109 
 

2,455,460,982 
 

2,568,458,869 
  

 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

 
       

  
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 



 

97 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 
ก าไรขาดทุน: 

  
        

รายได ้
   

       
รายได้จากการขาย 

  
1,888,603,962 

 
1,924,823,436 

 
- 

 
- 

รายได้จากการให้บริการ 
  

241,912,138 
 

222,128,028 
 

237,657,268 
 

218,867,942 
รายได้อื่น 

          
   เงินปันผลรับ 12.2 

 
- 

 
- 

 
15,444,000 

 
17,451,000 

   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 
  

- 
 

- 
 

- 
 

68,648,491 
   ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  14 

 
- 

 
7,371,857 

 
- 

 
7,371,857 

   ดอกเบี้ยรับ 
   

701,321 
 

954,503 
 

4,288,049 
 

19,162,377 
   อื่นๆ 

   
56,439,763 

 
48,900,283 

 
12,296,497 

 
17,317,684 

รวมรายได ้
   

2,187,657,184 
 

2,204,178,107 
 

269,685,814 
 

348,819,351 
ค่าใช้จ่าย 

          
ต้นทุนขาย 

   
780,862,446 

 
925,409,703 

 
- 

 
- 

ต้นทุนการให้บริการ 
  

166,367,293 
 

140,751,172 
 

166,567,667 
 

140,667,864 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  
986,904,137 

 
860,699,821 

 
- 

 
- 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  

200,840,109 
 

180,100,489 
 

58,805,936 
 

53,893,462 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ้ือธุรกิจ 

  
- 

 
45,894,004 

 
- 

 
45,894,004 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 
 

- 
 

- 
 

99,573,076 
 

145,220,792 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์

  
60,000,000 

 
36,636,914 

 
51,000,000 

 
- 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 18 
 

2,653,411 
 

66,353,663 
 

- 
 

- 
รวมค่าใช้จา่ย 

   
2,197,627,396 

 
2,255,845,766 

 
375,946,679 

 
385,676,122 

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  
         

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 
  

(9,970,212) 
 

(51,667,659) 
 

(106,260,865) 
 

(36,856,771) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.2 

 
13,462,441 

 
18,774,078 

 
- 

 
- 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 
  

3,492,229 
 

(32,893,581) 
 

(106,260,865) 
 

(36,856,771) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

  
(110,555,474) 

 
(122,659,522) 

 
(37,889,983) 

 
(57,077,405) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้
  

(107,063,245) 
 

(155,553,103) 
 

(144,150,848) 
 

(93,934,176) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 28.1 

 
(22,863,770) 

 
(41,378,651) 

 
- 

 
(8,455,441) 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 28.2 
 

22,876,331 
 

15,694,072 
 

31,820,958 
 

26,572,115 
ขาดทุนส าหรบัป ี

  
(107,050,684) 

 
(181,237,682) 

 
(112,329,890) 

 
(75,817,502) 

           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น: 

         
   ก าไรจากการตีราคาที่ดิน 

  
- 

 
12,671,175 

 
- 

 
12,671,175 

   ผลกระทบของภาษีเงินได้ 
  

- 
 

(2,534,235) 
 

- 
 

(2,534,235) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรบัปี 

  
- 

 
10,136,940 

 
- 

 
10,136,940 

           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี 

  
(107,050,684) 

 
(171,100,742) 

 
(112,329,890) 

 
(65,680,562) 

  
  

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้         

 
  



 

98 รายงานประจ าปี 2556   

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          (หน่วย: บาท) 

    งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ  2556  2555  2556  2555 

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) 
 

 
       

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

 (107,702,871) 
 

(181,712,395) 
 

(112,329,890) 
 

(75,817,502) 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
 

 652,187 
 

474,713 
    

   
 (107,050,684) 

 
(181,237,682) 

    
การแบง่ปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 
 

       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
 (107,702,871) 

 
(171,575,455) 

 
(112,329,890) 

 
(65,680,562) 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
 

 652,187 
 

474,713 
    

   
 (107,050,684) 

 
(171,100,742) 

    
ก าไรต่อหุ้น  

 
30  

  
(ปรับปรุงใหม่) 

   
(ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

 
       

   ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัท 
 

 (0.48) 
 

(0.81) 
 

(0.50) 
 

(0.34) 

   
 

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้   

       
 

  



 

99 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2556  2555  2556  2555 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 
        

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 
 

 (107,063,245) 
 

(155,553,103) 
 

(144,150,848) 
 

(93,934,176) 
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

 
 

       
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

 
 

       
   ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 
 150,279 

 
- 

 
135,620 

 
- 

   กลับรายการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 

 (7,546,318) 
 

(13,775,126) 
 

- 
 

- 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

 
 217,764,982 

 
202,523,550 

 
43,160,708 

 
42,372,827 

   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 
 

 6,834,554 
 

(777,183) 
 

(94,619) 
 

- 
   ขาดทุนจากการตัดจ าหนา่ยสินทรัพย ์

 
 8,684,704 

 
950,462 

 
- 

 
- 

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์
 

 60,000,000 
 

36,636,914 
 

51,000,000 
 

- 
   ค่าใช้จ่ายหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจา่ย 

 
 1,244,835 

 
1,121,049 

 
1,244,835 

 
1,121,049 

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนยิม (หมายเหตุ 18) 
 

 2,653,412 
 

66,353,663 
 

- 
 

- 
   ก าไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหต ุ14) 

 
 - 

 
(7,371,857) 

 
- 

 
(7,371,857) 

   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซ้ือธุรกิจ  
 

 - 
 

45,894,004 
 

- 
 

45,894,004 
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
(68,648,491) 

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13) 
 

 - 
 

- 
 

99,573,076 
 

145,220,792 
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12.2) 

 
 (13,462,441) 

 
(18,774,078) 

 
- 

 
- 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (หมายเหตุ 24) 
 

 1,689,510 
 

6,156,613 
 

1,435,253 
 

2,097,788 
   เงินปันผลรับ 

 
 - 

 
- 

 
(15,444,000) 

 
(17,451,000) 

   ดอกเบี้ยจา่ย 
  

 110,555,474 
 

122,659,522 
 

37,889,983 
 

57,077,405 
   ดอกเบี้ยรับ 

  
 (701,321) 

 
(954,503) 

 
(4,288,049) 

 
(19,162,377) 

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 280,804,425 
 

285,089,927 
 

70,461,959 
 

87,215,964 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

         
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

  
(3,323,943) 

 
(10,704,001) 

 
(13,667,855) 

 
(3,562,930) 

   ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภยั (หมายเหตุ 9) 
  

76,129,442 
 

151,866,235 
 

- 
 

- 
   สินค้าคงเหลือ 

  
79,936,903 

 
120,015,541 

 
- 

 
- 

   สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 
  

(3,996,258) 
 

(3,014,757) 
 

(6,080,150) 
 

1,285,045 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

  
(6,524,867) 

 
(15,333,412) 

 
60,203 

 
22,567 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
         

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
  

(4,909,542) 
 

98,446,340 
 

1,064,480 
 

(946,901) 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  
(4,556,904) 

 
(1,085,984) 

 
(3,901,000) 

 
- 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  

2,100,874 
 

(57,398,576) 
 

1,051,939 
 

1,259,874 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

  
139,837 

 
4,038,763 

 
- 

 
- 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  

415,799,967 
 

571,920,076 
 

48,989,576 
 

85,273,619 
   จ่ายดอกเบี้ย 

   
(109,809,489) 

 
(126,833,745) 

 
(37,683,575) 

 
(56,954,426) 

   จ่ายภาษีเงินได้ 
  

(39,852,348) 
 

(47,473,361) 
 

(9,012,087) 
 

(16,384,497) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

  
266,138,130 

 
397,612,970 

 
2,293,914 

 
11,934,696 

           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

         
  



 

100 รายงานประจ าปี 2556   

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

          (หน่วย: บาท) 
    งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2556  2555  2556  2555 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

       
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง   3,009,312 

 
4,759,272 

 
3,009,312 

 
4,759,272 

เงินฝากประจ ากบัธนาคารลดลง   - 
 

1,178,463 
 

- 
 

1,178,463 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึน้) ลดลง   2,734,734 

 
(105,132) 

 
- 

 
- 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย    - 
 

(1,327,503,941) 
 

- 
 

(1,454,536,616) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทยอ่ย (หมายเหต ุ13)   - 

 
- 

 
(225,000,000) 

 
(263,249,800) 

เงินสดจ่ายเพื่อใช้ในการด าเนินการซ้ือธรุกิจ   - 
 

(45,894,004) 
 

- 
 

(45,894,004) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   - 

 
- 

 
- 

 
927,636,595 

เงินสดรับจากการลดทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ในบริษัทย่อย   - 
 

- 
 

- 
 

38,249,800 
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาซ้ือธุรกจิ   (21,000,000) 

 
(42,000,000) 

 
(21,000,000) 

 
(42,000,000) 

ซ้ือสินทรัพย์ถาวร   (223,164,959) 
 

(176,841,472) 
 

(91,510,501) 
 

(54,949,946) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร   2,223,584 

 
1,704,167 

 
580,654 

 
- 

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   (12,609,460) 
 

(18,791,698) 
 

(1,135,591) 
 

(1,139,807) 
ซ้ือสิทธิการเช่า   (35,184,710) 

 
(1,319,500) 

 
- 

 
- 

เงินปันผลรับ 
 

  15,444,000 
 

17,451,000 
 

15,444,000 
 

17,451,000 
รับดอกเบี้ย 

 
  752,854 

 
1,026,087 

 
4,736,418 

 
22,006,606 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (267,794,645) 
 

(1,586,336,758) 
 

(314,875,708) 
 

(850,488,437) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

       
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น   21,929,341 

 
254,413,829 

 
13,000,149 

 
50,000,000 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัโดยมีสินค้าเป็นประกันลดลง - 
 

- 
 

83,401,573 
 

398,856,522 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกันลดลง   - 

 
- 

 
214,066,523 

 
5,968,566 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   65,166,800 
 

850,000,000 
 

41,000,000 
 

200,000,000 
จ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   (88,932,413) 

 
(62,875,000) 

 
(29,500,000) 

 
(28,500,000) 

เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว   490,000,000 
 

- 
 

490,000,000 
 

- 
จ่ายช าระหุ้นกู้ระยะยาว   (490,000,000) 

 
- 

 
(490,000,000) 

 
- 

ต้นทุนการท ารายการของการออกหุ้นกู ้   (2,298,000) 
 

- 
 

(2,298,000) 
 

- 
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญสิทธิ   - 

 
160,236,624 

 
- 

 
160,236,624 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญซ้ือคืน   - 
 

25,623,310 
 

- 
 

25,623,310 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)   (5,022,806) 

 
(3,348,539) 

 
(5,022,806) 

 
(3,348,539) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   (9,157,078) 
 

1,224,050,224 
 

314,647,439 
 

808,836,483 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธิ   (10,813,593) 

 
35,326,436 

 
2,065,645 

 
(29,717,258) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี   110,408,109 
 

75,081,673 
 

10,273,810 
 

39,991,068 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี   99,594,516 

 
110,408,109 

 
12,339,455 

 
10,273,810 

  
  - 

 
- 

 
- 

 
- 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปดิเผยเพิ่มเติม   
       

รายการที่มิใช่เงินสด   
       

   เจ้าหนี้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร   26,966,596 
 

24,035,664 
 

2,230,027 
 

1,810,445 

  
  

       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้   

       



 

101 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงนิรวม 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

   

               
องค์ประกอบอืน่ 

      
               

ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

               
ก าไรขาดทุน 

      
         

ก าไรสะสม 
 

เบ็ดเสรจ็อืน่ 
      

         
จัดสรรแล้ว 

   
ส่วนเกินทุน 

 
รวม 

 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย 

  

 
ทุนเรือนหุ้น 

   
ส่วนเกิน 

 
ส่วนเกินมูลค่า 

   
ส ารอง 

   
จากการตรีาคา 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
รวม 

 
ที่ออกและช าระแลว้ 

 
หุ้นสามัญซ้ือคืน 

 
มูลค่าหุ้นสามญั 

 
หุ้นสามัญซ้ือคืน 

 
ส ารองตามกฎหมาย 

 
หุ้นสามัญซ้ือคืน 

 
ยังไม่ได้จัดสรร 

 
ที่ดิน 

 
ของบริษัทฯ 

 
ของบริษัทย่อย 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 130,652,308 
 

(7,283,035) 
 

197,566,156 18,666,632 
 

15,125,000 
 

7,283,035 
 

984,784,170 
 

195,462,375 
 

1,542,256,641 
 

2,000,940 
 

1,544,257,581 
หุ้นสามัญเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ 

                     
ตามใบส าคัญแสดงสทิธ ิ 20,029,578 

 
- 

 
140,207,046 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
160,236,624 

 
- 

 
160,236,624 

หุ้นสามัญซ้ือคืนลดลง - 
 

7,283,035 
 

- 
 

18,340,275 
 

- 
 

(7,283,035) 
 

7,283,035 
 

- 
 

25,623,310 
 

- 
 

25,623,310 
ก าไรจากการตรีาคาที่ดนิ (หมายเหตุ 15) - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,136,940 

 
10,136,940 

 
- 

 
10,136,940 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(181,712,395) 
 

- 
 

(181,712,395) 
 

474,713 
 

(181,237,682) 
โอนก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไป 

                     
ส ารองตามกฎหมาย - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,956,790 

 
- 

 
(2,956,790) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(3,348,539) 
 

- 
 

(3,348,539) 
 

- 
 

(3,348,539) 
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) 30,136,018 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(30,136,018) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 180,817,904 
 

- 
 

337,773,202 
 

37,006,907 
 

18,081,790 
 

- 
 

773,913,463 
 

205,599,315 
 

1,553,192,581 
 

2,475,653 
 

1,555,668,234 

                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 180,817,904 

 
- 

 
337,773,202 

 
37,006,907 

 
18,081,790 

 
- 

 
773,913,463 

 
205,599,315 

 
1,553,192,581 

 
2,475,653 

 
1,555,668,234 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(107,702,871) 
 

- 
 

(107,702,871) 
 

652,187 
 

(107,050,684) 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(5,022,806) 

 
- 

 
(5,022,806) 

 
- 

 
(5,022,806) 

หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) 45,204,288 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(45,204,288) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 226,022,192 
 

- 
 

337,773,202 
 

37,006,907 
 

18,081,790 
 

- 
 

615,983,498 
 

205,599,315 
 

1,440,466,904 
 

3,127,840 
 

1,443,594,744 

             
- 

   
- 

   
- 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ 
                    

 



 

102 รายงานประจ าปี 2556   

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                องค์ประกอบอื่น   
                ของส่วนของผู้ถือหุ้น   

          ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุน   
  ทุนเรือนหุ้น        จัดสรรแล้ว    เบ็ดเสร็จอื่น   
  ที่ออกและ    ส่วนเกิน  ส่วนเกินมูลค่า  ส ารอง  ส ารอง    ส่วนเกินทุน  รวมส่วน 
  ช าระแล้ว  หุ้นสามัญซ้ือคืน  มูลค่าหุ้นสามัญ  หุ้นสามัญซ้ือคืน  ตามกฎหมาย  หุ้นสามัญซ้ือคืน  ยังไม่ได้จัดสรร  จากการตีราคาที่ดิน  ของผู้ถือหุ้น 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2555  130,652,308 
 

(7,283,035) 
 

197,566,156 
 

18,666,632 
 

15,125,000 
 

7,283,035 
 

904,621,675 
 

195,462,375 
 

1,462,094,146 
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธ ิ  

                 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  20,029,578 

 
- 

 
140,207,046 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
160,236,624 

หุ้นสามัญซ้ือคืนลดลง  - 
 

7,283,035 
 

- 
 

18,340,275 
 

- 
 

(7,283,035) 
 

7,283,035 
 

- 
 

25,623,310 
ก าไรจากการตีราคาที่ดิน (หมายเหตุ 15)  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,136,940 

 
10,136,940 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(75,817,502) 
 

- 
 

(75,817,502) 
โอนก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรไปส ารองตามกฎหมาย  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,956,790 

 
- 

 
(2,956,790) 

 
- 

 
- 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(3,348,539) 
 

- 
 

(3,348,539) 
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)  30,136,018 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(30,136,018) 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555  180,817,904 
 

- 
 

337,773,202 
 

37,006,907 
 

18,081,790 
 

- 
 

799,645,861 
 

205,599,315 
 

1,578,924,979 

                   ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556  180,817,904 
 

- 
 

337,773,202 
 

37,006,907 
 

18,081,790 
 

- 
 

799,645,861 
 

205,599,315 
 

1,578,924,979 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(112,329,890) 

 
- 

 
(112,329,890) 

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(5,022,806) 
 

- 
 

(5,022,806) 
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)  45,204,288 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(45,204,288) 

 
- 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556  226,022,192 
 

- 
 

337,773,202 
 

37,006,907 
 

18,081,790 
 

- 
 

637,088,877 
 

205,599,315 
 

1,461,572,283 

 
 

                
- 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้                 

 

 

 



 

103 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการให้เช่าคลังสินค้า รับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการท่าเทียบเรือ ให้กู้ยืมเงิน
โดยการจํานําสินค้าที่รับฝาก โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ     
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีคลังสินค้า คลังเอกสารและท่าเทียบเรืออยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

   2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง     
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จํากัด คลังสินค้า ไทย 80 80 
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จํากัด ผลิตน้ํามันพืชและอาหารสัตว์ ไทย 100 100 
บริษัท มัดแมน จํากัด ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น ไทย 100 100 
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม     

ถือหุ้นโดยบริษัท มัดแมน จ ากัด     

    บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 
    บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 
    บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จํากัด จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไทย 100 100 
ถือหุ้นโดยบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด     
    บริษัท น้ํามันพืชทิพ จํากัด  หยุดดําเนินกิจการ ไทย 100 100 
    บริษัท ส่งเสริมปศุสตัว์ไทย จํากัด  จําหน่ายอาหารสัตว์ ไทย 100 100 
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ข) บริษัทนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท 

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก  
งบการเงินรวมนี้แล้ว 

จ) ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อกิจการ ผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ซื้อตามราคา
ยุติธรรมและมูลค่าท่ีจ่ายซื้อได้แสดงไว้เป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและ
บริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

ก.  มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12  

 
ภาษีเงินได้ 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 8 ส่วนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ ไม่ได้คิด             

ค่าเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม ่
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผู้ถือหุ้น 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่ง
ฝ่ายบริหารของบริษัทเลือกที่จะนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2554  

ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วันที่มีผลบังคับใช้ 
 มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 
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  วันที่มีผลบังคับใช้ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ   
รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม ่

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 5 สิทธิ ในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื้อถอน    
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่  29 เรื่อง การรายงานทางการเงินใน 
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน      
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน
เมื่อนํามาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
สําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าบริการ 

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี      
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
และการวิเคราะห์อายุหนี้  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่าราคาทุนดังกล่าว หมายถึง ต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย 

วัตถุดิบและวัสดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ํากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  

ข) เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทํารายการ 
หลังจากนั้นบริษัทจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในปีที่
เกิดข้ึน 

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน
ส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 
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4.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ในระหว่างปี 2553 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของที่ดิน จากเดิมแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนโดยเปลี่ยนเป็นแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีนี้ได้ใช้วิธีการเปลี่ยนทันที
เป็นต้นไป  

บริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
รับรู้จํานวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการ
ประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพ่ือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้  

อาคารคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ - 20, 30 ปี 
อาคารโรงงาน  - 8, 13 ปี 
อาคารสํานักงาน - 8, 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ - 5, 10 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน - 8, 10 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ - 3 – 10 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สํานักงาน - 5 ปี 
ยานพาหนะ  - 5 ปี 

บริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาที่คํานวณได้ข้างต้นรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่าย
สินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทนุการกู้ยมืของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่
จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นท่ีเกิดข้ึนจากการกู้ยืมนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอ่ืน บริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์
นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 



 

109 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้น
เกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุก
สิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ประมาณอายุการให้ประโยชน์จํากัดมีดังนี้    

  อายุการให้ประโยชน์ 
เครื่องหมายการค้า - 10 ปี 
แฟรนไชส์ - 13, 15 ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - 5 ปี 

4.10 ค่าความนิยม  

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ 
บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกําไรในส่วนของกําไรหรือขาดทุนทันท ี

บริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทจะทําการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุน และบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต 

4.11 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิทธิการ
เช่าหารโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า 

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูก
บริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท 
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่า 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัท รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน     
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษัทรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้  มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้ วแต่
ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาด
ว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมิน
ความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลัง
พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ง
เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน
การจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 
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บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินที่ใช้วิธีการ 
ตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วน
ของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้ 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กําหนดมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนจาก
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้
ไปยังส่วนของกําไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม 

 
 
 
 

  



 

 

112 รายงานประจ าปี 2556 

4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสม
หุ้นสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีบ่ริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่
บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทและบริษัทย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไรหรือขาดทุน 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 
บริษัทเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดย
บันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554 

4.17 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.18 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวน
เงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
จํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากสินค้าเสื่อมสภาพ โดยคํานึงถึงประสบการณ์การขายในอดีตและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื่องจากไม่มี ราคาในตลาดที่สามารถใช้เทียบเคียงได้   
ข้อสมมติฐานที่สําคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

บริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี
เทียบเคียงราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้  
ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย์นั้น 
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ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่
ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต        
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนจากการยื่นอุทรณ์คําสั่งศาล เนื่องจากมีเจ้าหนี้ไม่เห็นด้วยกับจํานวนหนี้ที่ได้รับ
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทย่อย ซึ่งฝ่ายบริหารและทนายความได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่        
ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อม่ันว่าจะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญเกิดขึ้น ดังนั้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สิน
ดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายได้ค่าบริหารจัดการ - - 17,019 13,040 อัตราตามสัญญาต่างตอบแทน 
ดอกเบี้ยรับ - - 4,141 19,088 MOR, MMR, MLR - 1.25 และ

ร้อยละ 4.35 - 5.875 ต่อปี 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน - - - 68,648 ราคาตามสัญญา 
รายได้อื่น - - - 4,795 อัตราตามสัญญา 
ค่าเช่าอาคารโกดังจ่าย - - 45 120 อัตราตามสัญญา 
ดอกเบี้ยจ่าย - - - 4,491 ร้อยละ 2.20 และ 6.125 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ค่าเช่าอาคารโกดังจ่าย (หมายเหตุ 34.1)  49,400 49,400 49,400 49,400 อัตราตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษัทย่อย - - 1,091 451 
     
เงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีสินค้าเป็นประกัน 

    

บริษัทย่อย - - - 83,731 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ             
ที่เกี่ยวข้องกัน 

    

บริษัทย่อย - - 28,815 243,001 
     
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษัทย่อย - - - 5,273 
     
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)     
บริษัทร่วม 24,700 24,700 24,700 24,700 
     
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)     
บริษัทย่อย - - 6,042 6,145 
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สัญญาต่างตอบแทน 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทได้เข้าทําสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จํากัด (บริษัทย่อย) 
เพ่ือให้เช่าพ้ืนที่คลังสินค้าและให้บริการบริหารสต็อกสินค้าพร้อมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืน โดยคิดค่าตอบแทนเป็นจํานวน
เท่ากับร้อยละ 80 ของรายได้ค่ารับฝากสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าว (แก้ไขเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553) โดยสัญญานี้มี
ระยะเวลา 3 ปีและสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 บริษัทได้ลงนามต่ออายุ
สัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 บริษัทได้เข้าทําสัญญาอนุญาตให้บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จํากัด (บริษัทย่อย)      
ทําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทภายในราชอาณาจักรไทยรวมทั้งสิ้น 13 รายการ   
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ํามันพืชและอาหารสัตว์ โดยตกลงค่าตอบแทนกันในอัตราร้อยละ 
0.5 ของรายได้รวมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งค่าตอบแทนที่บริษัทย่อย
จะต้องจ่ายให้กับบริษัทนั้นต้องไม่ต่ํากว่า 4,725,000 บาทต่อปี ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทได้ทําบันทึกแนบท้ายสัญญา
เพ่ือยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้ว 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยมีสินค้าเป็นประกัน 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับโดยมีสินค้าเป็นประกัน เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จํากัด 
(บริษัทย่อย) โดยนําวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปมาค้ําประกันการกู้ยืมดังกล่าว มีวงเงินให้กู้ไม่เกิน 600 ล้านบาท      
มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MMR และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นภายใน 120 วันนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินสินเชื่อ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จํากัด และบริษัท  
มัดแมน จํากัด (บริษัทย่อย) ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 – 5.72 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืน
เมื่อทวงถาม 

การเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันดังที่กล่าวมาข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืม 
ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 
เพิ่มขึ้น 

ระหว่างป ี

 
ลดลง 

ระหว่างป ี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2556 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับโดยมีสินค้าเป็นประกัน 
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน ์จํากัด  บริษัทย่อย 83,731 10,539 94,270 - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบีย้ค้างรับ     
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน ์จํากัด บริษัทย่อย - 26,985 - 26,985 
บริษัท มัดแมน จาํกัด บริษัทย่อย 243,001 7,602 248,773 1,830 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 54,607 49,281 26,263 21,160 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,721 3,337 379 1,698 
รวม 56,328 52,618 26,642 22,858 

 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

เงินสด 32,968 22,433 3,984 1,924 
เงินฝากธนาคาร 66,627 87,975 8,355 8,350 
รวม 99,595 110,408 12,339 10,274 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.40 ถึง 
3.00 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.25 ถึง 3.65 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ยังไม่ถึงกําหนดชําระ - - 1,049 451 
   ค้างชําระ     
    ไม่เกิน 3 เดือน  - - 37 - 
    มากกว่า 3 เดือน - - 5 - 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,091 451 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 36,156 38,770 24,430 16,854 
   ค้างชําระ     
    ไม่เกิน 3 เดือน  25,403 23,361 18,423 11,711 
    3 - 6 เดือน 2,492 928 2,492 755 
    6 - 12 เดือน 2,106 143 2,046 143 
    มากกว่า 12 เดือน 2,772 2,569 529 340 
รวม 68,929 65,771 47,920 29,803 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,581) (2,431) (338) (202) 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุทธิ 66,348 63,340 47,582 29,601 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 66,348 63,340 48,673 30,052 
ลูกหนี้อ่ืน     
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 5,273 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 3,618 3,503 3,608 3,424 
รวมลูกหนี้อ่ืน 3,618 3,503 3,608 8,697 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 69,966 66,843 52,281 38,749 

 

 

9. ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย  

ลูกหนี้ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นค่าชดเชยความเสียหายค้างรับจาก
บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งสําหรับค่าความเสียหายจากน้ําท่วมในช่วงปลายปี 2554 ในส่วนของพ้ืนที่ตั้งโรงงานและ
อาคารสํานักงานของบริษัทย่อยที่ได้ทําประกันภัยไว้ ซึ่งบริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยครบทั้งจํานวนแล้วในระหว่าง       
ปีปัจจุบัน 
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10. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน            

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินค้าสําเร็จรูป 214 12,680 - (1,992) 214 10,688 
งานระหว่างทํา - 60,690 - (6,296) - 54,394 
วัตถุดิบ 37,618 45,000 - (119) 37,618 44,881 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 10,409 8,515 (860) - 9,549 8,515 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 19,904 21,198 - - 19,904 21,198 
รวม 68,145 148,083 (860) (8,407) 67,285 139,676 

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน 

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจําซึ่งบริษัทย่อยได้นําไปคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทุนรวมฯ”) ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นกองทุนรวมเม่ือวันที่ 
29 เมษายน 2554 

บริษัทได้จํานําหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯทั้งหมดไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

กองทุนรวม ลักษณะธรุกิจ 

จัดตั้งขึ้น 

ใน
ประเทศ 

สัดส่วนของ         
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย 

ระดมเงินไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 
โดยการซื้อและจัดหา
ผลประโยชน์จากการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

ไทย 33.33 33.33 237,600 239,581 225,000 225,000 
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12.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้ 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กองทุนรวม 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมในระหว่างป ี

เงินปันผลทีบ่ริษัทรับ 
ในระหว่างป ี

 2556 2555 2556 2555 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพยศ์รีไทย 13,462 18,774 15,444 17,451 

12.3 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คือจํานวน 220.5 ล้านบาท (2555: จํานวน 224 ล้าน
บาท) 

12.4 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้ 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

กองทุนรวม 

ทุนเรียกชําระ 
ณ วันท่ี                       

31 ธันวาคม 

สินทรัพย์รวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายได้รวม 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 

กําไรสําหรับปี 
สิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย 

 
675 

 
675 

 
716 

 
721 

 
3 

 
3 

 
54 

 
54 

 
40 

 
56 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนของเงินลงทุน ราคาทุน 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จํากดั 5,000 5,000 80 80 4,000 4,000 
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จํากัด 200,000 200,000 100 100 277,999 277,999 
บริษัท มัดแมน จํากัด 525,000 300,000 100 100 796,757 571,757 
รวม     1,078,756 853,756 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน     (244,794) (145,221) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     833,962 708,535 
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เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดของบริษัท มัดแมน จํากัด (บริษัทย่อย) 
รวมเป็นจํานวน 1,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวม 150,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าวเพ่ิมอีกเป็นจํานวน 750,000 หุ้น  
ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจํานวนเงินรวม 75,000,000 บาท 

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ 
จํากัด  

บริษัทได้จํานําหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท มัดแมน จํากัด ไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพ่ือค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารนั้น 

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(หน่วย: พันบาท) 
 

 
งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี 547,178 539,807 
กําไรสุทธิจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม - 7,371 
โอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี (92,799) - 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 454,379 547,178 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทเป็นอาคารโกดังให้เช่า บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)           
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพ้ืนที่ว่าง    
ระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทได้มีการโอนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนประเภทคลังสินค้าให้เช่าบางส่วนไปเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานสําหรับการบริการจัดเก็บและรับฝากเอกสาร ซึ่งในการโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนที่บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมเดิมนี้ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน บริษัทได้ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้งานไปเป็นราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ที่บันทึกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินค้า 
โรงงาน  

ท่าเทียบเรือและ  
ส่วนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน
และส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 

และติดตั้ง รวม 
ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม่         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 970,890 231,480 17,456 366,072 19,992 22,012 43,002 1,670,904 
ซ้ือเพิ่ม - 1,965 49,676 62,016 30,657 9,250 45,031 198,595 
จําหน่าย - - (1,786) (612) (508) (202) (68) (3,176) 
โอน - 38,565 5,405 6,379 492 - (50,841) - 
ตีราคา 12,671 - - - - - - 12,671 
ซ้ือบริษัทย่อยระหว่างปี - - 141,542 45,025 39,178 203 3,488 229,436 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 983,561 272,010 212,293 478,880 89,811 31,263 40,612 2,108,430 
ซ้ือเพิ่ม - 1,191 62,341 64,230 32,870 1,861 63,604 226,097 
จําหน่าย - - (10,759) (8,151) (2,764) (3,025) - (24,699) 
โอน - 3,321 3,320 19,908 373 (5,948) (20,974) - 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
(หมายเหตุ 14) 49,010 43,789 - - - - - 92,799 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 1,032,571 320,311 267,195 554,867 120,290 24,151 83,242 2,402,627 
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        (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินค้า 
โรงงาน  

ท่าเทียบเรือและ  
ส่วนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน
และ 

ส่วนปรับปรุง 
เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่ง 
และเครื่องใช้
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 

และติดตั้ง รวม 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 94,836 10,617 91,624 15,689 11,936 - 224,702 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 19,577 35,107 65,947 21,132 3,810 - 145,573 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย - - (738) (113) (246) (202) - (1,299) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 114,413 44,986 157,458 36,575 15,544 - 368,976 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 19,280 39,232 72,801 24,312 4,164 - 159,789 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย - - (2,755) (649) (1,879) (1,672) - (6,955) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 133,693 81,463 229,610 59,008 18,036 - 521,810 
ค่าเผื่อการด้อยค่า         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - - - - - - - - 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างป ี 34,367 - - 2,270 - - - 36,637 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 34,367 - - 2,270 - - - 36,637 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างป ี - - - - - - 9,000 9,000 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 34,367 - - 2,270 - - 9,000 45,637 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 970,890 136,644 6,839 274,448 4,303 10,076 43,002 1,446,202 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 949,194 157,597 167,307 319,152 53,236 15,719 40,612 1,702,817 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 998,204 186,618 185,732 322,987 61,282 6,115 74,242 1,835,180 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         
2555 (จํานวน 85 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและต้นทุนการผลิตส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 145,573 
2556 (จํานวน 85 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการและต้นทุนการผลิตส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 159,789 



 

125 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์ซึ่งแสดง 
มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

รวม  

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินค้า  
ท่าเทียบเรือและ  
ส่วนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน 
และส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 

และติดตั้ง 

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม่         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 351,863 162,588 14,684 161,236 19,186 19,812 16,124 745,493 
ซ้ือเพิ่ม - 1,965 - 21,405 1,916 2,037 27,155 54,478 
โอน - 38,565 - 1,440 - - (40,005) - 
ตีราคา 12,671 - - - - - - 12,671 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 364,534 203,118 14,684 184,081 21,102 21,849 3,274 812,642 
ซ้ือเพิ่ม - 1,191 - 25,897 2,174 1,861 60,808 91,931 
จําหน่าย - - - - (470) (2,022) - (2,492) 
โอน - - - 16,725 - - (16,725) - 
รับโอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(หมายเหตุ 14) 49,010 43,789 - - - - - 92,799 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 413,544 248,098 14,684 226,703 22,806 21,688 47,357 994,880 
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        (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพย์ซึ่งแสดง 

มูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลังสินค้า  

ท่าเทียบเรือและ  

ส่วนปรับปรุง 

อาคารสํานักงาน

และส่วนปรับปรุง 

เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 

เครื่องตกแต่งและ

เครื่องใช้สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง

ก่อสร้าง 

และติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 92,332 10,521 81,149 15,591 11,843 - 211,436 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 10,336 956 14,984 1,535 2,590 - 30,401 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 102,668 11,477 96,133 17,126 14,433 - 241,837 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี - 10,317 956 17,973 1,689 2,557 - 33,492 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย - - - - (470) (1,536) - (2,006) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 112,985 12,433 114,106 18,345 15,454 - 273,323 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 351,863 70,256 4,163 80,087 3,595 7,969 16,124 534,057 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 413,544 135,113 2,251 112,597 4,461 6,234 47,357 721,557 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี  

2555 (จํานวน 28 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 30,401 

2556 (จํานวน 31 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการส่วนท่ีเหลืออยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 33,492 
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ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ  145 ล้านบาท 
(2555: จํานวน 73 ล้านบาท) 

ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จดจํานอง/จํานําที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ โดยมีมูลค่าสุทธิตาม
บัญชีจํานวนประมาณ 756 ล้านบาท (2555: จํานวน 828 ล้านบาท) เพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง 

ค) ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทจัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินครั้งใหม่โดยผู้ประเมินราคา
อิสระ และเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินราคาที่ดิน คือ วีธีเทียบเคียงกับข้อมูลตลาด (Comparative Method of Valuation) 
ซึ่งผลของการประเมินราคาแสดงมูลค่าที่ดินเพ่ิมขึ้นจากมูลค่าที่ได้ประเมินไว้ในครั้งก่อนเป็นจํานวนประมาณ 13 
ล้านบาท (ยอดสุทธิจากภาษีเงินได้เท่ากับจํานวนประมาณ 10 ล้านบาท) บริษัทบันทึกส่วนที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ยุติธรรมของที่ดินดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555  

หากบริษัทและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จะเป็นดังนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 
ณ วันที่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2556 775,573 156,546 
31 ธันวาคม 2555 726,563 107,536 

ง) ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร 
เครื่องจักรและอุปกรณโ์ดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ประเมิน
อิสระใช้เป็นดังนี้ 

- ที่ดินประเมินโดยใช้วิธีเทียบเคียงกับข้อมูลตลาด (Comparative Method of Valuation) 

- อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ  (Depreciated Replacement 
Cost) 

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดินและเครื่องจักร
ต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่จํานวนประมาณ 37 ล้านบาท บริษัทจึงได้บันทึกการด้อยค่าของที่ดินและเครื่องจักร
จํานวนดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชี “ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ       
ปี 2555  
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16. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 

ยอดยกมาต้นป ี 256,998 244,327 
ตีราคาที่ดินเพ่ิมขึ้นในระหว่างปี (หมายเหตุ 15) - 12,671 
ยอดคงเหลือปลายปี 256,998 256,998 
หัก: หนี้สินภาษีเงินได้ (อัตราภาษ ี20%) (51,399) (51,399) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 205,599 205,599 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินดังกล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น        
เงินปันผลได้ 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เครื่องหมาย

การค้า แฟรนไชส์ 
ซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์ 
 

รวม 
เครื่องหมาย

การค้า 
ซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์ 
 

รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:        
ราคาทุน 90,000 492,859 31,503 614,362 90,000 8,313 98,313 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (24,682) (70,077) (15,912) (110,671) (24,682) (5,059) (29,741) 
 ขาดทุนจากการด้อยค่า (51,000) - - (51,000) (51,000) - (51,000) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 14,318 422,782 15,591 452,691 14,318 3,254 17,572 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:        
ราคาทุน 90,000 487,216 24,536 601,752 90,000 7,177 97,177 
หัก  ค่าตัดจําหนา่ยสะสม (18,000) (34,868) (9,106) (61,974) (18,000) (3,963) (21,963) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 72,000 452,348 15,430 539,778 72,000 3,214 75,214 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าตามบญัชีต้นป ี 539,778 87,057 75,214 84,153 
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพิม่ขึ้นจาก 
การซื้อบริษัทย่อย  

 
- 

 
5,133 

 
- 

 
- 

แฟรนไชส์เพิม่ขึ้นจากการซื้อบริษทัย่อย  - 476,950 - - 
ซื้อแฟรนไชสร์ะหว่างป ี 5,642 10,266 - - 
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอรร์ะหว่างปี 6,967 8,526 1,135 1,140 
ค่าตัดจําหน่ายสาํหรับป ี (48,696) (48,154) (7,777) (10,079) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า (51,000) - (51,000) - 
มูลค่าตามบญัชีปลายป ี 452,691 539,778 17,572 75,214 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องหมายการค้าโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่ง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องหมายการค้าที่ผู้ประเมินอิสระใช้คือวิธี Relief-from-royalty 
method โดยผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องหมายการค้าพบว่ามีมูลค่ายุติธรรมต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่เป็น
จํานวน 51 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกค่าเผื่อการการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ภายใต้บัญชี 
“ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีปัจจุบัน 

18. ค่าความนิยม 
       (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 235,649 
ค่าความนิยมของบริษัทย่อยที่ซื้อมาระหว่างปี 782,562 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี (66,354) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 951,857 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้นระหว่างป ี (2,653) 
มูลค่าตามบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 949,204 

19. สิทธิการเช่า 
ยอดคงเหลือของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
สิทธิการเช่า - ราคาทุน 102,593 67,408 34,918 34,918 
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (26,501) (17,222) (12,210) (10,317) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 76,092 50,186 22,708 24,601 
ค่าตัดจําหน่ายที่รวมอยู่ในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนสําหรับป ี 9,279 8,797 1,893 1,892 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จํานองสิทธิการเช่าบางส่วนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 จํานวน 28 ล้านบาท ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ 
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20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 
 อัตรา

ดอกเบี้ย 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2556 2555 2556 2555 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.85 - 4.30 356,000 334,071 63,000 50,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจํานวน 559 ล้าน
บาท โดยวงเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทย่อยค้ําประกันโดยการจดจํานอง/จํานําที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร  
ส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งไว้กับธนาคาร  

 

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 24,700 24,700 24,700 24,700 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 110,486 120,893 812 192 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 6,042 6,145 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 41,881 40,136 2,659 3,422 
เจ้าหนี้ตามสญัญาซื้อธุรกิจ - 21,000 - 21,000 
เงินมัดจํารบัจากผูเ้ช่า 14,970 14,332 14,970 14,332 
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 26,966 24,036 2,230 1,810 
ค่าคอมมิชช่ันค้างจ่าย 18,038 19,945 - - 
ค่าแฟรนไชส์คา้งจ่าย 11,040 11,048 - - 
ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย 19,193 20,542 - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 33,603 26,478 6,036 5,157 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 300,877 323,110 57,449 76,758 
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22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ (ร้อยละ) การชําระคืน 2556 2555 2556 2555 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

1. MLR - 2.50  
ถึง 2.75 

ชําระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 
มกราคม 2554 ถึงธันวาคม 2556 - 26,000 - 26,000 

2. MLR - 1.00  
ถึง 1.50 

ชําระคืนเป็นงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
เมษายน 2555 ถึงมกราคม 2563 195,000 198,500 195,000 198,500 

3. MLR - 1.00 ชําระคืนเป็นงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
มีนาคม 2557 ถึงมีนาคม 2558 41,000 - 41,000 - 

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จ ากัด 
1. MLR - 1.00 

ถึง 1.50 
ชําระคืนเป็นงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 
ธันวาคม 2555 ถึงธันวาคม 2566 465,000 490,000 - - 

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

ถึง 1.50 
ชําระคืนเป็นงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
เมษายน 2555 ถึงมกราคม 2563 492,750 519,750 - - 

2. MLR - 1.75  
ถึง 2.00 

ชําระคืนเป็นงวดทุกเดือน เริ่มตั้งแต่
เมษายน 2556 ถึงมีนาคม 2564 22,234 - - - 

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

ถึง 1.50 
ชําระคืนเป็นงวด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
เมษายน 2555 ถึงมกราคม 2563 100,375 105,875 - - 

รวม 1,316,359 1,340,125 236,000 224,500 
หัก: ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  (143,889) (87,000) (52,000) (29,500) 
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,172,470 1,253,125 184,000 195,000 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญา เช่น การดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ และข้อจํากัด
ในการจําหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์และเงินลงทุนบางส่วนให้เป็นตามสัญญา 
เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจดหมายผ่อนปรนการ
ผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นแล้ว 

วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร
ส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย และหุ้นสามัญ
ในกลุ่มบริษัท มัดแมน ทั้งหมดไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท มัดแมน เป็น
ผู้ค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็น
จํานวน 283 ล้านบาท (2555: จํานวน 155 ล้านบาท) 
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23. หุ้นกู้ระยะยาว 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
มูลค่าตามหน้าตราสาร 490,000 490,000 
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี (1,646) (593) 
ยอดสุทธิ 488,354 489,407 
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี - (489,407) 
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 488,354 - 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่
จํานวน 140,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน  140 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ีร้อยละ 5.0 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนและหุ้นกู้นี้มีอายุ 2 ปี ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 
16 มีนาคม 2558  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่
จํานวน 350,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน  350 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และหุ้นกู้นี้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ซึ่งจะครบกําหนด   
ไถ่ถอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 

จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินที่กําหนดบางประการ เช่น การ
ดํารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น 

บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจํานวน 140 ล้านบาท และจํานวน 350 ล้านบาทแล้วทั้งจํานวนในระหว่างปี 2556  

24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นป ี 31,253 10,152 10,645 8,547 
เพิ่มข้ึนจากการซื้อบริษัทย่อย - 16,030 - - 
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั  5,783 5,159 1,169 885 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,537 883 394 292 
ผลประโยชน์ที่จา่ยในระหว่างปี (4,557) (1,086) (3,901) - 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

 
(5,631) 

 
(858) 

 
(128) 

 
(52) 

ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในป ี - 973 - 973 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 28,385 31,253 8,179 10,645 
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ต้นทุนบริการในปัจจุบนั  5,783 5,159 1,169 885 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,537 883 394 292 
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในป ี (5,631) (858) (128) (52) 
ต้นทุนบริการในอดีตที่รับรู้ในป ี - 973 - 973 
รวมค่าใช้จ่ายที่รบัรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 1,689 6,157 1,435 2,098 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรบัรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ
กําไรหรือขาดทุน: 

    

ต้นทุนขาย 502 2,018 510 865 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิาร 1,187 4,139 925 1,233 

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี 
อัตราคิดลด 3.7 - 4.6 3.4 - 4.3 3.7 3.4 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 6.0 6.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 
จํานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.0 - 66.0 9.7 - 45.0 9.7 9.7 

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท) 
 ภาวะผูกพันตาม 

โครงการผลประโยชน์ 
จํานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง 

จากผลของประสบการณ์ 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ปี 2556 28,385 8,179 (1,061) - 
ปี 2555 31,253 10,645 (1,033) - 
ปี 2554 10,152 8,547 - - 
ปี 2553 6,356 6,356 - - 
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25. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

25.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 271,227,395 บาท เป็นจํานวน 180,817,904 บาท  
รวมเป็นการลดทุนหุ้นสามัญทั้งสิ้นเป็นจํานวน 90,409,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การลดทุนหุ้นสามัญ 
จดทะเบียนนี้เพ่ือตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลประจําปี  
2554 และลดทุนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกเพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) สําหรับปี 2555 ทีบ่ริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจํานวน 

25.2 เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 180,817,904 บาท เป็นจํานวน 334,513,122 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ทั้งสิ้นเป็นจํานวน 153,695,218 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการอนุมัติ
จ่ายหุ้นปันผลประจําปี 2555 เป็นจํานวน 45,204,476 หุ้น และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) สําหรับปี 2556 จํานวน 108,490,742 หุ้น 

26. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าว       
ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 519,132 428,205 69,670 53,155 
ค่าเสื่อมราคา 159,789 145,573 33,491 30,401 
ค่าตัดจําหน่าย 59,221 58,072 10,915 13,903 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 408,111 367,172 49,400 49,400 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 531,753 504,909 10,210 8,077 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา 64,868 106,363 - - 
ค่าลิขสิทธิ์ 70,023 63,656 - - 
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 45,347 39,913 - - 
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28. ภาษีเงินได้ 

28.1 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างภาษีเงินได้ปัจจุบันกับผลคูณของขาดทุนทางบัญชีกับอัตราภาษี
ที่ใช้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ขาดทุนทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (107,063) (155,553) (144,151) (93,934) 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 15 - 20 ร้อยละ 15 - 23 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 
ขาดทุนทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี (21,370) (35,709) (28,830) (21,605) 
กําไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (1,696) - (1,696) 
ค่าเสื่อมราคาของกําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรม         
สินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย ณ วันท่ีซ้ือกิจการ 

 
8,271 

 
9,864  

 
- 

 
- 

ค่าตัดจําหน่ายของกําไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อย ณ วันท่ีซ้ือกิจการ 3,042 3,617  - - 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 15,789  - - 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2,692) (4,318) - - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 19,915 33,401 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 10,200 8,427  10,200 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 531 15,261  - - 
ค่าใช่จ่ายในการดําเนินการซ้ือธุรกิจ - 3,036  - 3,036  
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - - (3,089) (4,014) 
ขาดทุนทางภาษีสําหรับปี 3,804 - 3,804 - 
ขาดทุนทางภาษีสําหรับปีท่ีไม่ได้บันทึกเป็น            
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19,662 30,140 - - 
ผลแตกต่างชั่วคราวอื่น 1,416 (3,032) (2,000) (667) 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 22,864 41,379  - 8,455  

28.2 รายละเอียดภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดง
ได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 19,915 29,044 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 10,200 7,327 10,200 - 
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อยท่ีแสดงด้วย 
มูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือกิจการ 8,271 8,577 - - 
ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของ 
บริษัทย่อย ณ วันซ้ือกิจการ 3,042 3,036 - - 
กําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - (1,474) - (1,474) 
ขาดทุนทางภาษีสําหรับปี 3,804 - 3,804 - 
อื่น (2,441) (1,772) (2,098) (998) 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 22,876 15,694 31,821 26,572 
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28.3 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่               
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,768 5,657 1,636 2,129 
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 67 41 67 41 
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 48,959 29,044 
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องหมายการค้า 10,200 - 10,200 - 
   ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ 3,804 - 3,804 - 
   รวม 16,839 5,698 64,666 31,214 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   กําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ถาวรของ 

บริษัทย่อย ณ วันซ้ือกิจการ 159,615 169,940 - - 
   กําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ 

บริษัทย่อย ณ วันซ้ือกิจการ 96,977 100,019 - - 
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 51,399 51,399 51,399 51,399 
   กําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของ 
   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 72,080 78,143 72,080 78,143 
   กําไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อการลงทุนเฉพาะส่วนท่ีโอนไปเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีไว้ใช้งาน 6,063 - 6,063 - 
   ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ท่ีแสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม 3,540 2,539 3,540 2,539 
อื่น 1,194 564 1,194 564 

   รวม 390,868 402,604 134,276 132,645 

28.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจํานวนเงิน
ประมาณ 1,261 ล้านบาท (2555: จํานวน 1,415 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความไม่แน่นอน
ว่าบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ 

28.5 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
สําหรับปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการ
คํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามท่ีแสดงไว้ข้างต้นแล้ว  
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29. เงินปันผลจ่าย 

 อนุมัติโดย จํานวนเงินปันผล เงินปันผลจา่ยต่อหุ้น 
  (หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: บาท) 
เงินปันผลจ่ายของปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น          

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 
  

   -  เงินสดปันผล  3.35 0.02 
   -  หุ้นปันผล 30,136,018 หุ้น  30.14 0.20 
รวมเงินปันผลปี 2554  33.49 0.22 

    
เงินปันผลจ่ายของปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น          

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 
  

   -  เงินสดปันผล  5.02 0.03 
   -  หุ้นปันผล 45,204,288 หุ้น  45.20 0.25 
รวมเงินปันผลปี 2555  50.22 0.28 

30. ก าไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี และได้ปรับจํานวนหุ้นสามัญ
เพ่ือสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินข้อ 29 ซึ่งกําไรต่อหุ้น      
ขั้นพ้ืนฐานของปีก่อนได้ถูกคํานวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่
เสนอรายงาน 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงการคํานวณได้ดังนี้ 

 สําหรับปสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรบัปรุงใหม)่  (ปรบัปรุงใหม)่ 
ขาดทุนสําหรับปี (พนับาท) (107,703) (181,712) (112,330) (75,818) 
จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้าํหนัก (พันหุ้น) 226,022 225,282 226,022 225,282 
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.48) (0.81) (0.50) (0.34) 
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31. ส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มี อํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัท คือ 
คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

1)  ส่วนงานน้ํามันพืชและอาหารสัตว์ เป็นส่วนงานที่ทําการผลิตและจําหน่ายน้ํามันพืชและ      
กากถั่วเหลืองที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ 

2)  ส่วนงานคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ เป็นส่วนงานที่ให้บริการเช่าคลังสินค้า บริการรับฝาก
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการท่าเทียบเรือ 

3)  ส่วนงานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นส่วนงานที่ผลิตและจัดจําหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ไอศกรีม 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานตามที่รายงานข้างต้นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ บริษัทและ
บริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน   
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
งานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัยพ์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ใน
การวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน  

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก  

ในปี 2556 และ 2555 บริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
ของกิจการ 
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ข้อมูลรายได้ กําไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทและบริษทัย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 น้ํามันพืชและอาหารสตัว์ คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ อาหารและเครื่องดื่ม งบการเงินรวม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
รายได้         
รายได้จากการขายและให้บริการลูกค้าภายนอก 60 299 242 222 1,829 1,626 2,131 2,147 
         
ผลการด าเนินงาน         
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (84) (72) 17 27 63 85 (4) 40 
กําไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน       - 7 
รายได้อื่น       57 51 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม       14 19 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซื้อธุรกิจ       - (46) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์       (60) (37) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม       (3) (66) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (111) (123) 
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (107) (155) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       - (26) 
ขาดทุนสุทธิส าหรับงวด       (107) (181) 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 970 1,189 1,566 1,519 1,825 1,809 4,361 4,517 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 238 240 - - 238 240 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 454 547 - - 454 547 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 780 835 722 571 333 297 1,835 1,703 
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32. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท สําหรับปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็น
จํานวนเงิน 3 ล้านบาท (2555: จํานวน 2 ล้านบาท) 

33. โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน 

1) อนุมัติโดย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทปี 2555 

2) ระยะเวลาของโครงการ 2 ปี นับตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 

3) รูปแบบและการจ่ายเงนิ 
สมทบโครงการ 

พนักงานจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและบริษัทจา่ยสมทบให้ในอัตรา
ร้อยละ 7 ของเงินเดือน 

กรรมการจะจ่ายเดือนละ 16,000 บาท และบริษัทจา่ยเงินสมทบให้ 
เดือนละ 24,000 บาท 

4) ผู้บริหารโครงการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานของบริษัทสําหรับปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบโครงการทั้งสิ้นเป็น
จํานวน 4 ล้านบาท (2555: จํานวน 4 ล้านบาท) 

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อประกอบกิจการคลังเอกสาร 

ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าที่ดิน 9 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา โกดังเก็บเอกสาร 9 หลัง 
พ้ืนที่รวม 15,340 ตารางเมตรและชั้นเหล็กจัดเก็บเอกสารพร้อมอุปกรณ์จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
(“กองทุนรวมฯ”) เพ่ือใช้ประกอบกิจการคลังเอกสารเป็นระยะเวลา 10 ปีโดยมีมูลค่าการเช่า ดังนี้ 

ปีที่ 1 ปีละ 50 ล้านบาท 
ปีที่ 2-3 ปีละ 51.50 ล้านบาท 
ปีที่ 4-5 ปีละ 53 ล้านบาท 
ปีที่ 6-10 ปีละ 47 ล้านบาท บวกส่วนแบ่งกําไรสุทธิส่วนที่เกิน 47 ล้านบาทที่อัตราส่วนแบ่ง 50:50 
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เมื่อวันที่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมและบริษัทมีการแก้ไขสัญญาเช่าเดิม โดยให้มีการแยกสัญญาเช่า
เดิมเป็นสองสัญญาใหม ่ดังนี้ 

1) สัญญาเช่าระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ มีอัตราค่าเช่าในแต่ละปี ดังนี้ 
ปีที่ 1 ปีละ 48,159,200 บาท 
ปีที่ 2-3 ปีละ 49,659,200 บาท 
ปีที่ 4-5 ปีละ 51,159,200 บาท 
ปีที่ 6-10 ปีละ 45,159,200 บาท บวกส่วนแบ่งกําไรส่วนที่เกินจากค่าเช่าคงที่ในอัตราส่วนแบ่ง 50:50 

2) สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีอัตราค่าเช่าคงที่เท่ากันตลอดสัญญา 10 ปี คือ จํานวน 1,840,800 
บาทต่อปี 

บริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่ากับกองทุนรวม ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2556 2555 
จ่ายชําระ   

ภายใน 1 ปี 52 51 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 196 202 
มากกว่า 5 ปี 110 157 

34.2 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวน 23 ล้านบาท            
(2555: จํานวน 14 ล้านบาท) อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงอาคารและซื้อเครื่องจักร 

34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าดําเนินงานเกี่ยวกับการเช่าพ้ืนที่ในอาคารและบริการอ่ืนๆ โดยอายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 28 ปี 

บริษัทและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2556 2555 
จ่ายชําระ   

ภายใน 1 ปี 145 123 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 172 132 
มากกว่า 5 ปี 17 26 
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34.4 หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัท 
และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 89 ล้านบาท (2555: จํานวน 64 ล้านบาท) ซึ่งหลักๆ ประกอบด้วยการ     
ค้ําประกันการชําระค่าเช่าดําเนินงานของบริษัทให้กับบริษัทร่วมจํานวน 78 ล้านบาท (2555: จํานวน 52 ล้านบาท) 

35. เครื่องมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ลูกหนี้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย เงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน เงินมัดจําค่าเช่า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและ
หุ้นกู้ระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึง

ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัท

ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวน

เงินสูงสุดที่บริษัทและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 

เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์และ

หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ 

(หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี   
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4 - 41 55 100 0.40 - 3.00 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - - - 70 70 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 4 - - - 4 1.80 - 2.50 
เงินมัดจําค่าเช่า - - - 52 52 - 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 356 - - - 356 3.95 - 4.20 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - - - 301 301 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 1,316 - - 1,316 MLR - 1.00  

ถึง 2.00 
หุ้นกู้ระยะยาว - 488 - - 488 5.00 - 5.25 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี   
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 - 68 40 110 0.25 - 3.65 
เงินลงทุนชั่วคราว - - 3 - 3 0.50 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - - - 67 67 - 
ลูกหน้ีค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัย - - - 76 76 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน 6 - - - 6 2.75 - 2.85 
เงินมัดจําค่าเช่า - - - 50 50 - 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 334 - - - 334 3.85 - 4.30 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - - - 323 323 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 1,340 - 1,340 MLR - 1.00               

ถึง 2.75 
หุ้นกู้ระยะยาว 489 - - - 489 5.0 
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี   
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - - 8 4 12 0.40 - 0.63 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - - - 52 52 - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 29 - - - 29 4.20 - 4.35 
หนี้สินทางการเงิน      3.95 - 4.20 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 63 - - - 63  
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - - - 57 57  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 236 - 236 MLR - 1.00        

ถึง 1.50 
หุ้นกู้ระยะยาว - 488 - - 488 5.00 - 5.25 
 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี   
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - - 8 2 10 0.25 - 0.75 
เงินลงทุนชั่วคราว - - 3 - 3 0.50 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - - - 39 39 - 
ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
โดยมีสินค้าเป็นประกัน - - 83 - 83 MMR 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 243 - - - 243 4.35 - 5.875 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 50 - - - 50 3.85 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - - - 77 77 - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 225 - 225 MLR - 2.50         

ถึง 2.75 
หุ้นกู้ระยะยาว 489 - - - 489 5.00 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย  
มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพียงเล็กน้อย และไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ส่วนเงินให้กู้ยืมและเงิน
กู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจาก
ราคาตลาดล่าสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม  

36. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.02:1 (2555: 1.90:1) และเฉพาะบริษัท: 0.68:1 (2555: 0.62:1) 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 
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