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วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ :  

วิสัยทัศน : 
เปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร มุงมั่นพัฒนาธุรกิจดาน Logistics ไปสูระดับมาตรฐานสากล สงเสริม

การเพิ่มมูลคาของธุรกิจแกบริษัทในกลุม และลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญกาวหนา เพิ่มอัตราการเติบโต

อยางตอเนื่องและยั่งยืน พรอมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

พันธกิจ : 

- มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหองคกร ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนเลิศโดยเนนความปลอดภัย ครบถวน ถูกตอง ทันเวลาเพื่อ

ตอบสนองตอความคาดหวังและความพึงพอใจของลกูคา 

- มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อไปสูระดับมาตรฐานสากลดวย

วิทยาการและเทคโนโลยีนําสมยั 

- เสริมสรางความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

- บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและสรางความสัมพันธ

กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใหเห็นคุณคาของธุรกิจ 

- ลงทุนในอนาคตอยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสในการขยายธุรกิจและสรางผลตอบแทนที่คุมคา 

ค่านิยมขององคก์ร : SST 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Standard : สถานท่ีจัดเก็บตองมีความม่ันคงแข็งแรงไดมาตรฐาน และมีความ

ปลอดภัยท้ังในการจัดเก็บและการทํางาน

• Safety : ความปลอดภัยของทรัพยสินของลูกคาเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการ

ในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินคา

Standard & Safety

(มีมาตรฐานและปลอดภัย)

• Smart : มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงาน สงมอบสินคาและการบริการท่ีมี

คุณภาพและไดมาตรฐานสูงดวยวิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย

• Service Mind : มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี มุงสูความเปนเลิศ

ตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีนํ้าใจ 
และมุงม่ันพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด

Smart & Service Mind

(มีความเช่ียวชาญและเต็มใจใหบริการ)

• Trust : ปฏิบัติตอลูกคา พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม 

โดยมุงมั่นในการสรางความเชื่อมั่น และสรางความไววางใจ  เคารพ และสนับสนุน
เพ่ือนรวมงานและพันธมิตร ตลอดจนดําเนินการตางๆ เพ่ือใหไดรับความไววางใจ
เชนเดียวกัน

• Transparency : มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
รวมถึงการสนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

Trust & Transparency

(สรางความไววางใจ และเช่ือมั่นในการ

ดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใสและเปนธรรม)

• Teamwork : ใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคล มุงมั่นพัฒนาบุคลากรสูความเปน

เลิศของทีมงาน การทํางานเปนทีมมีความสําคัญและเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ตองอาศัยความรวมมือของพนักงานทุกคน

• Together : องคกร พนักงาน พรอมที่จะพัฒนาไปดวยกันกับสังคมและผูมีสวนได

สวนเสีย เพ่ือใหเกิดเปนการสรางคุณคารวมกัน อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในที่สุด

Teamwork & Together

(สรางทีมเพ่ือเปาหมายเดียวกันพรอม

ท่ีจะพัฒนาไปดวยกัน)
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สารจากคณะกรรมการบรษิทั  
    ในป 2564  สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ท่ียงัคงระบาดตอเนื่องจากป 2563 ยังคงสงผลกระทบท้ังตอ

การดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ และ สังคม รวมถึงสงผลกระทบใหผล

การดําเนินงานของบริษัทขาดทุน อยางไรก็ตามจากการควบคุม

คาใชจ ายในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผล

ดําเนินงานของบริษัทในป 2564 ดีข้ึนกวาป 2563 อยางมาก 

ผลการดําเนินงานของป 2564 บริษัทมียอดขาย 2,716 ลานบาท 

ลดลง 14 ลานบาท ลดลงเล็กนอย เม่ือเทียบกับยอดขายป 2563 

ท่ีมียอดขาย 2,730 ลานบาท สวนผลการดําเนินงาน ป 2564 มีผล

ขาดทุนสุทธิ 77 ลานบาท ขาดทุนลดลง 369 ลานบาท ลดลง 

รอยละ 83 

เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานป 2563 ท่ีมีขาดทุนสุทธิ 446 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากคาใชจายขายและ

บริหารท่ีลดลงอยางมาก จากการปรับโครงสรางการบริหาร การควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมถึง

การตั้งสํารองการดอยคาของทรัพยสินท่ีลดลง จากแนวโนมผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน 

ป 2564 ถือเปนปแหงความทาทายในการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการและผูบริหารตระหนักดีวา

ดวยสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงปจจัยสภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ียังชะลอตัวจากสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลวนเปนปจจัยท่ีกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท การรักษาความสามารถในการ

ขาย  ความสามารถในการทํากําไร ใหอยูในระดับท่ีดีอยางตอเนื่อง  

สุดทายนี้ บริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ฝายบริหารและพนักงาน ทุกทาน ท่ีมี

สวนในการสนับสนุนให บริษัทดําเนินธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทจะดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ รัดกุม 

โปรงใส มีธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี โดยจะมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและ

สังคมของประเทศไทยเพ่ือใหบริษัทสามารถเติบโตไดอยางม่ันคง ยั่งยืนสรางผลตอบแทนท่ีดีแกลูกคาและผูถือหุน

ตลอดไป 

 

  

 

 

  

นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการบรษิทั 

ในป 2564 ท่ีผานมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6        

ปรับตัวดีข้ึนจากการลดลงรอยละ 6.2 ในป 2563 การสงออกสินคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.8 เม่ือเทียบกับป 2563 ซ่ึงมีอัตรา

การขยายตัวลดลงรอยละ 6.5 และการนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.4 เม่ือเทียบกับป 2563 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวลดลง 

รอยละ 13.8 

ในป 2565 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณรอยละ 3.5 ถึง 4.5 เทียบ

กับการเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6 ในป 2564 การสงออกและการนําเขาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 4.9 และ 5.9 ตามลําดับ 1 

 

แมวาในป 2564 ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ภายใตแบรนดท่ีมีชื่อเสียง 4 แบรนด คือ “โอ ปอง แปง”         

“ดังก้ิน โดนัท” “บาสกิน รอบบิ้นส” “Greyhound Café” และ ธุรกิจไลฟสไตลภายใตแบรนด “Greyhound จะไดรับ

ผลกระทบอยางมากจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการล็อคดาวนเพ่ือควบคุมการแพร

ระบาดของโรคท่ีรัฐบาลกําหนด เชน การจํากัดเวลาปด-เปด การจํากัดจํานวนท่ีนั่ง การใหปดหางสรรพสินคาและ

รานอาหารชั่วคราว บริษัทไดมีปรับเปลี่ยนกลยุทธการขายใหสอดคลองกับสถานการณ และมุงเนนในการบริหารตนทุนและ

คาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงในป 2565 คาดวาสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีระบาดอยู

จะคอยๆ ลดลงจนเขาสูภาวะปกติ รวมถึงมาตรการตางๆ ของรัฐบาลท่ีออกมากระตุนเศรษฐกิจ จะทําใหธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่มกลับมาดําเนินการไดตามปกติ และดวยศักยภาพของบริษัทและทีมผูบริหารของทุกแบรนด จะสามารถพัฒนา

ศักยภาพในการแขงขันเพ่ือสรางการเติบโตท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

สําหรับธุรกิจคลังสินคาและทาเรือ มีอัตราการใชพ้ืนท่ีคลังเก็บสินคาโดยเฉลี่ยของบริษัทลดลงเล็กนอยจากรอยละ 

92 ในป 2563 เปนรอยละ 89 ท้ังนี้บริษัทยังมีลูกคาท้ังเกาและใหมมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอโดยเฉพาะทางดานคลัง

เอกสาร 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

การรับฝากสินคาและเอกสาร ประเภทสินคาท่ีรับฝาก ไดแก ปุยเคมี สวนผสมอาหารสัตว เครื่องใชสํานักงาน 

กลองบรรจุเอกสาร แฟมบรรจุเอกสาร เลมทะเบียนรถ โฉนดท่ีดิน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส สําหรับสินคาประเภทปุยเคมี

มียอดรับฝากและผานทารวมท้ังปจํานวน 0.23 ลานตัน เทียบกับจํานวน 0.24 ลานตันในป 2563 (ลดลงรอยละ 4.34) 

การใหเชาโกดังเก็บสินคา มีจํานวนพ้ืนท่ีใหเชาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 31,211.17 ตารางเมตร เทียบกับจํานวน 

35,185.77 ตารางเมตร ในป 2563 (ลดลงรอยละ 11.30) สินคาท่ีนํามาเก็บไดแก ขาวสาลี น้ําตาลทราย ผงชูรสบรรจุกลอง 

เคมีภัณฑ ปุยเคมี เมล็ดธัญพืช ทอน้ํามัน เครื่องใชไฟฟา อุปกรณรานอาหาร เครื่องใชในครัว อุปกรณตกแตงสถานท่ี 

เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอร สิ่งพิมพ กระดาษ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑจากกระดาษ สินคาเบ็ดเตล็ด 

เปนตน 

การใหเชาทาเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเขาเทียบทาจํานวน 65 ลํา เทียบทาโดยเฉลี่ยเดือนละ 19.42 วัน/ทา 

เทียบกับจํานวน 66 ลํา เทียบทาโดยเฉลี่ยเดือนละ 17.71 วัน/ทา ในป 2563 (เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.65)  
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การใหบริการนําสินคาผานทา มีการนําสินคาประเภทตางๆ ขนถายผานทาเทียบเรือของบริษัท ไดแก เหล็ก 

ปุยเคมี อาหารสัตว สินคาแชแข็ง เกลือ น้ํามันพืช น้ําตาล ขาวสาลี แปงมัน จํานวนรวม 0.39 ลานตัน เทียบกับจํานวน 

0.50 ลานตัน ในป 2563 (ลดลงรอยละ 23.48)  

การใหบริการขนถายสินคา มีการใหบริการขนถายสินคาจากเรือ รถบบรทุก เพ่ือเขาจัดเก็บในคลังสินคา หรือเพ่ือ

การนําสงสินคา (ผานทา) และกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง เชน การบรรจุสินคา การขนยายกองสินคา การจัดเรียง การถาย

กระสอบใหม จํานวนประมาณ 0.29 ลานตัน ลดลงจากป 2563 รอยละ 20.28 เม่ือเทียบกับการใหบริการขนถายสินคา

จํานวนประมาณ 0.37 ลานตัน ในป 2563 

ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัท ในป 2564 มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป จํานวน 77 ลานบาท หาก

พิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุมธุรกิจจะพบวาบริษัทมีผลขาดทุนของสวนงาน 85 ลานบาท ธุรกิจคลังสินคาและทา

เทียบเรือมีรายไดรวม 382 ลานบาท มีผลกําไรของสวนงาน 80 ลานบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายไดรวม 2,006 

ลานบาท มีผลขาดทุนของสวนงาน 156 ลานบาท และธุรกิจไลฟสไตลมีรายไดรวม 164 ลานบาท มีผลขาดทุนของสวนงาน 

9 ลานบาท  

ในป 2565 นี้ ถึงแมวาสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู บริษัทมีความ

พรอมรับมือกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน และสรางความเติบโตของธุรกิจโดยผานทางสินคาหลักของกลุมธุรกิจตางๆ โดยจะ

มุงม่ันพัฒนาท้ังคุณภาพสินคาและบริการใหดียิ่งข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาในระยะยาวและจะเปนสวนหนึ่งใน

การชวยพัฒนาสังคมใหดีข้ึนโดยผานทางกิจกรรมตางๆ ของบริษัท คณะกรรมการมีความเชื่อม่ันเปนอยางสูงวาบริษัทมี

ศักยภาพในการเจริญเติบโตตอไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถใหผลตอบแทนเปนท่ีนาพึงพอใจแกผูถือหุน  

ทุกทานในระยะยาวได 

1 ขอมูลอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 21 กุมภาพันธ 2565 
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรปุของบริษทั 
(หนวย : ลานบาท) 

หมายเหตุ * ไดปรับจํานวนหุนสามัญเพ่ือสะทอนผลกระทบของการออกหุนปนผลแลว  

            ** อัตราสวนกําไรสุทธิ และอัตรผลตอบแทนผูถือหุน คํานวณโดยใช กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 

งบการเงินรวม ป 2564 ป 2563 ป 2562 

รายไดจากธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 382 400 400 

รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2,006 2,017 2,768 

รายไดจากธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูป / ไลฟสไตล 164 149 145 

รายไดรวม 2,716 2,730 3,526 

คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวมดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได) 2,636 3,037 3,399 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิจากกิจกรรมปกติ (77) (446) (7) 

สินทรัพยรวม 6,985 6,964 5,581 

หนี้สินรวม 4,305 4,151 2,337 

สวนของผูถือหุน 2,679 2,812 3,244 

จํานวนหุนปลายงวด (หุน) 526,456,550 501,387,864 455,807,823 

กําไรสุทธิตอหุน (บาท) จากกิจกรรมปกติ* (0.06) (0.56) 0.01 

มูลคาตามบัญชี (บาทตอหุน)* 3.74 4.06 4.55 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.53 0.33 0.47 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 24.64 27.25 20.03 

อัตรากําไรสุทธิ (%)** (2.84) (16.33) (0.21) 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)** (2.88) (15.85) (0.23) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) (1.11) (7.11) (0.13) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  1.61 1.48 0.72 

อัตราการจายเงินปนผล (%) N/A N/A N/A 
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เหตุการณสําคัญในป 2564 

เมษายน 

2564 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 ไดมีการพิจารณาอนุมัติเรื่องท่ีสําคัญดังน้ี 

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 808,297,965 บาท เปน 808,297,224 บาท โดยตัดหุนสามัญท่ีคงเหลือจากการจัดสรร

หุนปนผล จํานวน 741 หุน มูลคาท่ีตราไว 1 บาท 

2. อนุมัติใหขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ซ่ึงจะครบกําหนด

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จํานวนไมเกิน 273,484,692 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขการ

จัดสรรและการมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริษัท ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 

28 เมษายน 2563 ทุกประการ 

3. อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 26,740,626 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 808,297,224 บาท เปนทุนจด

ทะ เ บียน 835,037,850 บาท โดยการออกหุนสา มัญเ พ่ิม ทุนจํ านวน 26 ,740 ,626  หุน  มูลค า ท่ีตราไว หุ นละ  

1 บาท เพ่ือรองรับการการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังน้ี 

- จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 25,069,393 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจาย 

ปนผลเปนหุนสามัญตามสัดสวนการถือหุน (stock dividend) 

- จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,671,233 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (SST-W2) 

พฤษภาคม 

2564 

ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 ไดมีมติ

อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจายปนผลเปนหุน ซ่ึงการจายหุนปนผลดังกลาวสงผลตอ

การปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (SST-W2) เน่ืองจาก

ขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ขอ 2.3 เงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุในขอ 2.3.1 (ง) วา “เม่ือ

บริษัทจายปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมี

ผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกท่ีผูซ้ือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกท่ีขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิดังน้ี 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

กอนการปรับสิทธิ หลังการปรับสิทธิ 

อัตราการใชสิทธิ 

(หนวย : หุน) 

ราคาใชสิทธิ (บาท) อัตราการใชสิทธิ 

(หนวย : หุน) 

ราคาใชสิทธิ 

(บาท) 

SST-W2 1 : 1.10 9.091 1 : 1.155 8.658 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

พฤษภาคม 

2564 

ภายหลังจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือการจายปนผลเปนหุนสามัญ ปรากฏวาสามารถจัดสรรไดจํานวน 25,068,572 หุน ซ่ึงเม่ือวันท่ี 

21 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนเรียบรอยแลว บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว ดังน้ี 

- ทุนจดทะเบียน 835,037,850 บาท (แปดรอยสามสิบหาลานสามหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) 

- ทุนชําระแลว 526,456,436 บาท (หารอยยี่สิบหกลานส่ีแสนหาหม่ืนหกพันส่ีรอยสามสิบหกบาทวน) 

กันยายน 

2564 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (SST-W2) ไดครบอายุในวันท่ี 30 กันยายน 2564 ปรากฏวามีผูมาใชสิทธิ 100 

หนวย ซ่ึงแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจํานวน 114 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทเปน 526,456,550 บาท (หา

รอยยี่สิบหกลานส่ีแสนหาหม่ืนหกพันหารอยหาสิบบาทถวน) 

พฤศจิกายน 

2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแตงต้ังนาย กฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา ดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท และแตงต้ังนางพัชรี บุนนาค ดํารงตําแหนงเลขนุการบริษัท แทนนางสาวลิมล่ี ทิพพงษประภาส ท่ีลาออก 

โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
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1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท 

 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชนและประโยชนของผูมี

สวนไดเสีย ภายใตวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 

เปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร มุงม่ันพัฒนาธุรกิจดาน Logistics ไปสูระดับมาตรฐานสากล สงเสริมการ

เพ่ิมมูลคาของธุรกิจแกบริษัทในกลุม และลงทุนในกิจการท่ีมีโอกาสเจริญกาวหนา เพ่ิมอัตราการเติบโตอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน พรอมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 พันธกิจ 

(1) มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกร ผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(2) ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนเลิศโดยเนนความปลอดภัย ครบถวน ถูกตอง ทันเวลาเพ่ือ

ตอบสนองตอความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา 

(3) มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือไปสูระดับมาตรฐานสากลดวย

วิทยาการและเทคโนโลยีนําสมัย 

(4) เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

(5) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและสรางความสัมพันธ

กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใหเห็นคุณคาของธุรกิจ 

(6) ลงทุนในอนาคตอยางตอเนื่องเพ่ือสรางโอกาสในการขยายธุรกิจและสรางผลตอบแทนท่ีคุมคา 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารไดกําหนดเปาหมายเพ่ือใหฝายจัดการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ

กิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย รวมถึงการขยายธุรกิจดาน Logistics และ

ธุรกิจบริการรานอาหารและโรงแรม 

 นโยบายคุณภาพ   

 “บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงม่ันพัฒนาอยางตอเนื่อง” 

  

สว่นท่ี 1  

การประกอบธรุกิจและผลการดําเนินงาน
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  เปาหมายในการดําเนินธุรกิจระยะส้ัน – กลาง 

(1) พัฒนาระบบการจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล (Document Management Service) เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บเอกสารจากกระดาษเปนการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลไฟล 

(2) สนับสนุนการดําเนินกิจการและธุรกรรมตางๆ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผานการใชงานอุปกรณดิจิทัล

อันหลากหลาย 

(3) พัฒนาธุรกิจบริการขนถายสินคาใหมีความสะดวกรวดเร็วเพ่ือใหบริการแกลูกคาท่ีนําสินคาเขามาใช

บริการใหมีความหลากหลายข้ึน 

(4) การพัฒนาธุรกิจบริการรานอาหารและโรงแรมเม่ือการกอสรางรานอาหารและโรงแรมแลวเสร็จพรอม

ดําเนินการ 

(5) เพ่ิมพ้ืนท่ีคลังสินคาเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจคลังสินคาและโลจิสติกส โดยจะพิจารณาจากความ

ตองการของตลาดและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออํานวยเหมาะสมตอการขยายธุรกิจดังกลาว 

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจระยะยาว 

(1) การเปนหนึ่งในผูนําดานการใหบริการจัดเก็บเอกสาร การจัดการเอกสารและขอมูล 

(2) พัฒนาธุรกิจดาน Logistics ไปสูระดับมาตรฐานสากล 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา จํากัด (มหาชน) กอตั้งข้ึนเม่ือ

ปลายป 2519 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาท มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการคลังสินคา โดยบริษัทเล็งเห็นวากิจการ

คลังสินคาเปนองคประกอบสําคัญของธุรกิจการเงิน ประกอบกับปริมาณความตองการใชคลังสินคาท่ีมีทาเทียบเรือเดิน

ทะเลมีแนวโนมสูงข้ึน บริษัทจึงไดมีการขยายธุรกิจดานคลังสินคาและทาเทียบเรือและพัฒนาระบบคลังสินคาไปสูธุรกิจคลัง

เอกสาร และไดขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยมีการเขาลงทุนในธุรกิจตางๆ อาทิเชน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้  

 

 

บริษัทเริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือปลายป 2519 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลาน
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บาท มีวัตถุประสงคในการประกอบกิจการคลังสินคา 

• ป 2519

บริษัทเริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือ
ปลายป 2519 ดวยทุนจด
ทะเบียน 2 ลานบาท มี
วัตถุประสงคในการ
ประกอบกิจการคลังสินคาประกอบกิจการคลังสินคา

• ป 2524

บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 1 จํานวน 25
หลัง 
รวมพ้ืนที่ 39,790 ตรม. และ
ทาเทียบเรือ ณ 
ซ.สุขสวัสด์ิ 49

• ป 2530

บริษัทเขาเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

• ป 2535

บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 2 จํานวน 14
หลัง รวมพ้ืนท่ี 24,528
ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

• ป 2536

บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 1 เพ่ิมเติม 5
หลัง รวมพ้ืนท่ี 6,035
ตรม. และ
ทาเทียบเรือเพ่ิม 1 ทา 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 49

• ป 2548 

บริษัทไดกอสรางอาคาร
คลังสินคา 3 จํานวน 8
หลัง รวมพ้ืนท่ี 14,154
ตรม. 
ณ ซ.สุขสวัสดิ์ 76

• ป 2555

บริษัทไดขยายธุรกิจอาหาร 
โดยการเขาซ้ือหุนของบจก. 
มัดแมน,
บจก. เอบีพีคาเฟ และ
บจก.โกลเดนโดนัท

• ป 2557
บริษัทไดขยายธุรกิจอาหาร 
และธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรปู 
โดยบริษัท มัดแมน จํากัด 
(บริษัทยอย) ไดเขาซื้อหุน
สามัญและหุนบุริมสทิธิ
ท้ังหมดของบจก. 
เกรฮาวด  และบจก. 
เกรฮาวด คาเฟ
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• เมษายน 2560

บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน) 
เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ

• กันยายน 2560

จัดตั้งบริษัท เอสเอสที รีท 
แมเนจเมนท จํากัด เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจบริหารจัดการกองทรัสต
เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรพัย ์

• กันยายน 2560 

บริษัทไดขยายชองทางธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนดวยการเขาสูธุรกิจ
โรงแรม ซ่ึงโรงแรมแหงแรกนี้ 
เปนโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 
ภายใตชื่อ “House of Tin
Baron” ตั้งอยูใจกลางเมือง 
จังหวัดภูเก็ต อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง

ตั้งอยูใจกลางเมือง 



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

       หนา 12 | 275 

1.1.3 การใชเงินระดมทุนตามวัตถุประสงคท่ีแจงในแบบแสดงรายการขอมูลจากการเสนอขายตราสารทุนหรือตรา

สารหนี้  

 -ไมมี- 

1.1.4 ขอผูกพันท่ีบริษัทใหคําม่ันไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ/หรือเง่ือนไขในการ

อนุญาตสํานักงาน (ถามี) และ/หรือเง่ือนไขในการรับหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย 

 -ไมมี- 

 

 

 

 

 

 
 

  



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

       หนา 13 | 275 

1.1.5 ขอมูลบริษัท 

 

 
 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

ชื่อยอ SST 

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002117 

ประเภทธุรกิจ ใหบริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพยสิน บริการใหเชาและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการ

จัดเก็บสินคา รวมท้ังใหบริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา และกิจการทาเทียบเรือ 

ทุนจดทะเบียน 835,037,850.00 บาท  (แปดรอยสามสิบหาลานสามหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยหาสิบ

บาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 1.00  (หนึ่งบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 526,456,550 บาท (หารอยยี่สิบหกลานสี่แสนหาหม่ืนหกพันหารอยหาสิบบาทถวน) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร  10310 

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

 โทรสาร :  02-318-3490-1 

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

จังหวัดสมุทรปราการ  10130 

 โทรศัพท :  02-463-4280-9 

 โทรสาร :  02-463-4287, 02-818-7847 

ท่ีตั้งคลังสินคา 2 และ คลังเอกสาร 

ท่ีตั้งคลังสินคา 3 และ คลังเอกสาร 

115, 115/7-10 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

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

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

 โทรสาร :  02-817-5190, 02-819-9378 

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

http://www.subsrithai.com/
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสรางรายไดแตละประเภทธุรกิจ 

 

กลุมบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ถือหุนรอยละ 

ณ 31 ธ.ค. 64 

ป 2564 ป 2563 ป 2562 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

กลุม บมจ.ทรัพยศรีไทย 

คลังเอกสาร 

คลังสินคาและ

ทาเทียบเรือ 

100 376 14 394 15 396 11 

บริหาร

กองทรัสต 
100 6 - 6 - 4 - 

กลุม บมจ. มัด แอนด ฮาวด 

(เดิมช่ือ บมจ.มดัแมน) 

 

อาหาร 

และเครื่องดื่ม 
66 2,006 74 2,017 74 2,768 79 

ไลฟสไตล 66 164 6 149 5 145 4 

รายไดอ่ืน   164 - 164 6 213 6 

รวมรายได   2,716 100 2,730 100 3,526 100 

 

1.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

 (1) ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการและการพัฒนาแยกตามประเภทธุรกิจ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักแบงออกเปน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจคลังสินคาและทา

เทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจไลฟสไตล และธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต โดยมีรายละเอียดจําแนกตาม

ประเภทของธุรกิจไดดังนี้  
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ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

บริการรับฝากเอกสาร 

รับฝากเอกสารบรรจุกลอง/แฟม โดยใชระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) 

พรอมระบบ BARCODE และ COMPUTER ในการจัดเก็บและคนหา ใหบริการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน บริการรับ-สง

เอกสาร บรรจุเอกสาร คนหา หรือ ถายเอกสาร รับทําลายเอกสาร จัดหากลองขนาดมาตรฐานเพ่ือการบรรจุเอกสาร และ

ใหบริการหองรับรองเพ่ือตรวจสอบเอกสาร ณ ศูนยจัดเก็บเอกสาร ใหบริการเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกสในหองควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้นสัมพัทธ และใหบริการ scan และจัดเก็บขอมูลใน server หรือจัดเก็บบนคลาวด (Cloud) บริการระบบ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Document Management System) บนโครงขาย Cloud ซ่ึงผูใชบริการสามารถจัดเก็บ

เอกสารได และสามารถใชงานไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีท่ีมีสัญญาณอินเตอรเน็ตผานหนาเว็บซ่ึงเปนบริการใหมลาสุด 

บริการใหเชาคลังสินคา 

บริษัทมีบริการใหเชาพ้ืนท่ีคลังสินคา ท้ังแบบเชาเหมาหลังและแบบแบงพ้ืนท่ีใหเชาตั้งแต 100 ตารางเมตรข้ึนไป 

โดยใชแผงเหล็กลวดตาขายก้ันแบงแยกพ้ืนท่ีใหเชาภายในโกดังสินคาแตละหลัง ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดมากข้ึน 

สินคาท่ีผูเชานําเขาเก็บ ไดแก ขาวสาลี น้ําตาลทราย เคมีภัณฑบรรจุกระสอบ ปุยเคมี เมล็ดธัญพืช อุปกรณ

เครื่องใชในครัว อุปกรณไฟฟา เฟอรนิเจอร อุปกรณสํานักงาน สิ่งพิมพ กระดาษ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑจากกระดาษ สินคา

เบ็ดเตล็ด เปนตน นอกจากนี้ยังมีผูเชาท่ีนําคลังสินคาและทาเทียบเรือเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตรดวย 

บริการรับบริหารจัดการสตอกสินคา 

บริษัทใหบริการรับบริหารจัดการสต็อกสินคาแบบครบวงจรพรอมรายงานยอดสินคาคงเหลือรายเดือนและ

รายงานยอดสินคาเพ่ือการออกใบแจงหนี้ บริการออกใบแจงหนี้และเรียกเก็บเงินใหกับลูกคาของผูวาจาง 

บริการทาสําหรับเทียบเรือเดินทะเล 

บริการทาสําหรับเทียบเรือเดินทะเล ซ่ึงสามารถเทียบเรือขนาดใหญไดพรอมกัน 2 ลํา รวมท้ังบริเวณท่ีจอดเรือ

ลําเลียงสินคาจํานวนมาก  

ใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของ 

ใบอนุญาต เลขท่ี ระยะเวลา หนวยงาน 

1. หนังสือรับรองการตรวจสภาพทา

เทียบเรือ (2 ทา) 

13/2564 

14/2564 

15 มิถุนายน 2564 

ถึง 

14 มิถุนายน 2565 

สํานักความปลอดภยัและ

สิ่งแวดลอมทางนํ้า กรมเจาทา 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการทาเรือ

เดินทะเล  

7/2562 18 พฤษภาคม 2562 

ถึง 

17 พฤษภาคม 2567 

กองกํากับการพาณิชยนาวี 

กรมเจาทา 
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ใบอนุญาต เลขท่ี ระยะเวลา หนวยงาน 

3. หนังสือรับรองการปฏิบัติของทาเรือ

เพ่ือรักษาความปลอดภัย  

23/2564 18 พฤศจิกายน 2564 

ถึง 

17 พฤศจิกายน 2569 

กองกํากับการพาณิชยนาวี 

กรมเจาทา 

4. หนังสือรับรองมาตรฐานดาน

สุขอนามัยของทาเทียบเรือ  

9181/3.1 

9401/1 

11 พฤศจิกายน 2563 

ถึง 

10 พฤศจิกายน 2565 

กองตรวจสอบคณุภาพสินคา

ประมง กรมประมง 

5. ใบจดทะเบียนทาเทียบเรือประมง  

(2 ทา)  

591105080005 

และ 

591105080006 

17 ธันวาคม 2561 

ถึง 

จนกวาจะมีการ 

เพิกถอน 

กองบริหารจัดการทรัพยากร

และกําหนดมาตรฐาน กรม

ประมง 

บริการอ่ืนๆ 

- บริการใหกูเงินโดยการรับจํานําสินคาท่ีฝากอยูกับบริษัทยอย ซ่ึงประกอบกิจการคลังสินคารับอนุญาต 

- บริการสินคาผานทาหรือเขตคลังสินคา สําหรับสินคาท่ีมิไดนําเขาเก็บในคลังสินคาของบริษัท แตนําผานไปยัง

สถานท่ีอ่ืน 

- บริการชั่งน้ําหนักโดยใชเครื่องชั่งท่ีทันสมัยและเท่ียงตรงขนาด 18 x 3 เมตร 60 ตัน จํานวน 2 เครื่อง   

- บริการบรรจุและขนถายสินคา โดยจัดหากรรมกร และอุปกรณบรรจุและขนถายสินคาทุกชนิดไวบริการอยาง

พรอมมูลและเพียงพอ 

- บริการจัดหาการประกันภัยในสินคาท่ีนําเขาเก็บในคลังสินคาตามความประสงคของลูกคา 

- บริการดานความปลอดภัย โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณคลังสินคาตลอด 24 ชั่วโมง 
 

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

บริการรับฝากสินคาพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมท่ีเตรียมสงไปตางประเทศ เชน ขาวสาร เมล็ดกาแฟ ขาวโพด 

น้ําตาล ฯลฯ และรับฝากสินคาท่ัวไปท่ีผลิตไดและใชหมุนเวียนภายในประเทศ เชน เคมีภัณฑและผลผลิตเกษตรกรรมอ่ืนๆ 

โดยออกใบประทวนสินคาและใบรับของคลังสินคาเปนหลักฐาน ซ่ึงผูรับฝากสินคาสามารถนําไปทํา Packing Stock กับ

ธนาคารพาณิชย หรือเปนหลักประกันในการกูเงินกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ และรับฝากสินคาท่ีสั่งเขามาจากตางประเทศ เชน 

ปุยเคมี ขาวสาลี สวนผสมอาหารสัตว ฯลฯ รวมท้ังสินคาท่ีทํา Trust Receipt กับธนาคารพาณิชย หรือเปนหลักประกันใน

การกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

ปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด มีพ้ืนท่ีคลังรับอนุญาตจํานวน 10 หลัง 

รวมพ้ืนท่ี 15,073 ตารางเมตร  
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ใบอนุญาต 

ใบอนุญาต เลขท่ี ระยะเวลา หนวยงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสนิคา 02-0101-013-

29062560 

29 มิถุนายน 2563 

ถึง 

29 มิถุนายน 2566 

กองสงเสริมและบริหารระบบ

ตลาด กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย 

 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 

 

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด

Dunkin’ Donuts เปนเครื่องหมายการคาของกาแฟและเบเกอรี่ท่ีไดรับความนิยมจากชาว

อเมริกันอยางตอเนื่องยาวนานกวา 60 ป 

 บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Dukin’ Donuts”         

แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ปจจุบันมีจํานวนสาขาและคีออสท่ัวประเทศไทยท้ังสิ้น 419 สาขา (ขอมูล ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564) การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานและนํากลับ การบริการนําสงท่ีบานหรือสถานท่ีทํางาน รวมถึงการรับ

จัดชุดสแนคบอกซสําหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรคตางๆ นอกจากนี้ยังใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีตามความ

ตองการของลูกคาดวย 

  

 บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

โอ ปอง แปง (Au Bon Pain) เปนเครื่องหมายการคาของรานอาหารในรูปแบบ เบเกอรี่  

คาเฟ ท่ีมีสาขาท่ัวโลก นําเสนอความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีมีเอกลักษณ 

เฉพาะตัวใหลูกคาไดเลือกสรรตามความตองการ 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Au Bon Pain” แตเพียงผู

เดียวในประเทศไทย ปจจุบันราน โอ ปอง แปง มีสาขาอยูท่ัวประเทศไทย จํานวน 67 สาขา (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564) การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานหรือนํากลับ รวมถึงใหบริการสงถึงท่ีบานหรือสํานักงานตางๆ และใหบริการรับ

จัดอาหารสําหรับงานเลี้ยงตามความตองการของลูกคาดวย  
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 บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

Baskin Robbins เปนเครื่องหมายการคาของรานไอศกรีมแบบเชนสโตรท่ีมีเครือขายใหญ

ท่ีสุดในโลก (The World’s Largest Chain of Ice Cream Specialty Stores) เริ่มกอตั้ง

เม่ือป พ.ศ. 2488 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นมีการพัฒนาและขยายตัวอยางตอเนื่อง

มาถึงปจจุบัน 

บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด ถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “Baskin Robbins” ในประเทศไทย ในชวง

เดือนกุมภาพันธ 2564 บริษัทไดเปดตัวแบรนดใหม “Funky Fries” ซ่ึงสินคาหลักคือ เฟรนชฟรายส และไกบอมบ เพ่ือ

เพ่ิมฐานลูกคาใหมากข้ึน ปจจุบันรานไอศกรีม Baskin Robbins มีจํานวนสาขาในประเทศไทยท้ังสิ้น 10 สาขา และ

รานเฟรนชฟรายส Funky Fries มีจํานวนสาขาในประเทศไทย 18 สาขา (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) โดยทําเล

รานสวนใหญจะตั้งอยูในบริเวณเขตศูนยการคาและยานธุรกิจตางๆ ใหบริการท้ังการบริการท่ีรานและนํากลับ 

 

 

 บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 

                      

รานอาหารภายใตการบริหารจัดการโดย บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด ไดแก รานอาหารภายใตชื่อ           

เกรฮาวด คาเฟ (Greyhound Café)/ อะนาเตอรฮาวด (Another Hound Café) / บานฮาวน (Bann Hound) เปน

รานอาหารประเภทบรกิารเต็มรูปแบบ (Full Service Restaurant) สไตลแฟชั่นคาเฟ เปนรานอาหารท่ีมีเอกลักษณโดย

มีการจัดวางรูปแบบเมนูอาหารและการตกแตงรานภายใตคอนเซ็ปตท่ีเปนเอกลักษณ โดยรานอาหารในเครือ เกรฮาวด 

คาเฟ มีความมุงเนนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของรสชาติอาหารและบริการภายในราน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ราน Greyhound Café มีสาขาท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังหมด 41 สาขา 

ซ่ึงประกอบไปดวยสาขาในประเทศ 26 สาขา (ภายใตแบรนด Greyhound Café / Another-Hound Café / 

Bann Hound) สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮองกง สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และอังกฤษ รวม

ท้ังหมด 15 สาขา 
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 Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”)  

SLVH เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มเต็มรูปแบบระดับพรีเม่ียม ภายใต

เครื่องหมายการคา Le Grand Vefour ซ่ึงเปนรานอาหารท่ีกอตั้งเม่ือป ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 

2327) อายุกวา 230 ป โดยปจจุบัน SLVH มีสาขาจํานวน 1 สาขา ตั้งอยูยาน The Palais 

Royal’s Gardens ในกรุงปารีส ภายใต Mr. Guy Martin ซ่ึงเปนเจาของและหัวหนาเชฟ 

ราน Le Grand Vefour เปนรานอาหารท่ีจําหนายอาหารฝรั่งเศสท่ีผสมผสานระหวางความเรียบหรูใน        

ยุคเกาและความสดใสของแฟชั่นยุคใหม ซ่ึงสะทอนในรายการอาหารและของหวานท่ีหลากหลายในรูปแบบเฉพาะตัว

 ลูกคาเปาหมายของราน Le Grand Vefour เปนคนทํางาน ผูบริหาร นักการเมือง และนักทองเท่ียวท่ีมี

รายไดระดับสูงท่ีมีความชื่นชอบในความหรูหรา ศิลปะและประวัติศาสตรสไตลฝรั่งเศสยุคเกา นอกจากนี้ราน 

Le Grand Vefour ยังคัดสรรวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพและปริมาณของอาหารใหสะทอนภาพลักษณของลูกคา

เปาหมาย รสชาติของอาหารและความคุมคาของราคา เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

ตามท่ี บมจ. มัด แอนด ฮาวด  มีแผนการดําเนินธุรกิจในการขยายสาขาในตางประเทศ โดยไดเริ่มเปดสาขา

แรกภายใตแบรนด Le Grand Vefour แลว จึงไดดําเนินการขยายสาขาใหมรวมกับ Mr. Guy Martin ในการ

ออกแบบรานอาหารท่ีมีบรรยากาศรวมสมัย มีรูปแบบและรายการอาหารท่ีทํามาจากวัตถุดิบท่ีเรียบงายตามฤดูกาล 

ผลิตภัณฑในทองถ่ิน ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคของเชฟ และมีรสเลิศ ซ่ึงไดมีการเปดดําเนินการแลวดังนี้ 

 

 

MM FR SAS 

ราน La Mere Lachaise ตั้งอยูในทําเลศักยภาพท่ีมีนักทองเท่ียวและคนทํางาน ซ่ึง

เปนกลุมลูกคาเปาหมายหลักของราน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ราน La 

Mere Lachaise อยูระหวางการปรับปรุงรูปแบบราน ซ่ึงคาดวาจะสามารถเปด

ดําเนินการไดตนป 2565 
 

 

 MAISON MM1 SAS 

การเปดสาขาท่ีสองภายใตแบรนด Pasco รวมกับ Mr. Guy Martin ราน Pasco 

ตั้งอยูท่ียาน 74 Boulevard de La Tour-Maubourg 75007,Paris France ในทําเล

ท่ีมีศักยภาพสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายหลักของราน คือกลุมนักทองเท่ียวและ

กลุมคนทํางาน โดยรานไดเปดดําเนินการเม่ือเดือนมกราคม 2563 
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บริษัท MAISON MM2 SAS 

การเปดสาขาท่ีสามภายใตแบรนด Augustin รวมกับ Mr. Guy Martin ราน Bistrot 

Augustin ตั้งอยูในยาน rue Daguerre เปนทําเลศักยภาพท่ีมีนักทองเท่ียวและ

คนทํางาน ซ่ึงเปนกลุมลูกคาเปาหมายหลักของราน โดยรานไดเปดดําเนินการเม่ือ

เดือนมกราคม 2563 
 

 

 

 

บริษัท MAISON MM3 SAS 

บริษัท ไดเปดสาขาภายใตแบรนด A Noste รวมกับ Mr. Guy Martin ราน A Noste 

ตั้ งอยู ในยาน 6 bis Rue du quatre septembre 75002 Paris France เปนทําเล

แหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงกลุมลูกคาเปาหมายหลักของราน คือนักทองเท่ียวและ

คนทํางาน โดยรานไดเปดดําเนินการเม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 
 

 

 

 รานอาหาร M-Kitchen  

บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) นอกจากจะลงทุนในบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่มแลว ยังเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มแบบ

บริการเต็มรูปแบบภายใตแบรนดของตัวเองในกลุมลูกคาเปาหมายท่ีแตกตางจากกลุมลูกคา

ของเกรฮาวด คาเฟ 

บมจ. มัด แอนด ฮาวด เริ่มดําเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสําหรับโรงพยาบาลในรูปแบบศูนยอาหาร 

(Cafeteria) ภายใตชื่อรานอาหาร M-Kitchen หรือ ครัวเอ็ม (“ครัวเอ็ม”) ซ่ึงเปนธุรกิจศูนยอาหารในโรงพยาบาล 

(Cafeteria) และธุรกิจบริการอาหารสําหรับผูปวยใน (IPD Food Services)  และดําเนินธุรกิจโดยบริษัทท้ังนี้ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 มีการดําเนินธุรกิจดังกลาวเพียงสาขาเดียวท่ีโรงพยาบาลรามคําแหง อยางไรก็ตาม บมจ. มัด แอนด 

ฮาวด มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจบริหารศูนยอาหารในสถานท่ีตางๆ ไมจํากัดเพียงแตโรงพยาบาลเทานั้น 

  

A NOSTE
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ธุรกิจไลฟสไตล 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด  

                        

ดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป เครื่องประดับ และสินคาไลฟสไตส ภายใตแบรนด “Greyhound” มีลูกคา

ระดับกลางบน แบรนดท่ีสําคัญภายใต Greyhound ไดแก Greyhound Original เปนแบรนดแรกในการดําเนินธุรกิจไลฟ

สไตลของ Greyhound โดยเนนการจําหนายเสื้อผาและเครื่องประดับท่ีมีจุดเดนท่ีเปนเอกลักษณ โดยมีแนวเสื้อผาแบบมินิ

มอล (Minimal) หรือเปนเสื้อผาสไตลเรียบงายแตแฝงไปดวยลูกเลน แบบกราฟฟคสกรีน เทคนิคการตัดเย็บพิเศษ ภายใต

คอนเซ็ป “Basic with a twist” มีสินคาหลัก คือ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด กางเกง สูท กระโปรง รองเทา  

Smileyhound เปนแบรนดเสื้อผาลําลอง (Casual Wear) ท่ีมีการตัดเย็บและการออกแบบภายใตคอนเซ็ปต 

“Basic Casualwear with Smileyhound Icon for Everyone” ซ่ึงมีสไตลสนุกสนาน มีสินคาหลัก คือ เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด 

กางเกง รองเทา กระเปา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 Greyhound มีชองทางหลักในการจําหนายสินคาในประเทศผานรานของตัวเองใน

หางสรรพสินคาชั้นนําจํานวน 15 สาขา ซ่ึงท้ังหมดอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีการแตกแบรนดตามกลุมลูกคา

เปาหมายและสไตลท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงเปนหนึ่งในกลยุทธท่ี Greyhound ใชในการขยายโอกาสทางธุรกิจไลฟสไตล ใหเขาถึง

กลุมลูกคาเปาหมายตางๆ ไดมากข้ึน   

นอกจากนี้ยังมีราน Greyhound Coffee จํานวน 1 สาขา เปนรานอาหารและเครื่องดื่มประเภทคาเฟ 

 

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด เปนบริษัทยอยซ่ึงดําเนินธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสตเพ่ือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ในฐานะผูจัดการกองทรัสต ภายใตการกํากับดูแลของทรัสตี โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ใหเปนผูจัดการกองทรัสต เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ปจจุบันบริหารกองทรัสตอยู 1 กอง คือ ทรัสตเพ่ือการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (SSTRT) โดย บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จะไดรับคาธรรมเนียมในการบริหาร

จัดการกองทรัสต เปนรายไดท่ีไดรับเปนประจําทุกป และยังจะไดรับคาธรรมเนียมในการไดมาและจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน

ตามมูลคาทรัพยสินอีกดวย   
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(2) การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

กลุมลูกคาของธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือมี 2 ลักษณะ คือ ลูกคาท่ีติดตอกับบริษัทโดยตรง ซ่ึงสวนใหญจะ

เปนลูกคาเชาท่ีเคยใชบริการมานาน เชน ผูสงออก หรือผูนําเขา และผูประกอบการอุตสาหกรรมตางๆ และกลุมลูกคาท่ี

บริษัทเขาไปติดตอกับลูกคาเอง สวนใหญจะเปนลูกคาฝากเอกสาร บริษัทจึงตองมีทีมงานฝายการตลาดเขาถึงลูกคาโดยตรง

ดวยชองทางตางๆ เชน การแจกเอกสาร (Brochure) หรือออกบูธ (Booth) ตามสถานท่ีตางๆ  

ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนลูกคาฝากเอกสารบรรจุกลอง/แฟม และลูกคาที่ เปนผูนําเขาสินคาประเภท ปุยเคมี 

สินคาแชแข็ง และขาวสาลี ลูกคาท่ีเปนผูสงออกสินคาประเภทแปง น้ํามันพืช น้ําตาล และเหล็ก เปนตน และลูกคาท่ีเปน

ผูผลิตสินคาท่ีใชสําหรับจัดเก็บวัตถุดิบ มีสินคาประเภทเคมีภัณฑ เปนตน  

กลยุทธในการแขงขัน 

1. เนนการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกตอง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

2. มีทําเลท่ีตั้งของคลังสินคาและทาเทียบเรือท่ีสะดวกในการเขาถึงท้ังทางน้ําและทางบก 

3. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของสินคาท่ีเก็บรักษา รวมถึงความปลอดภัยของพนักงานท่ีเก่ียวของ ไม

วาจะเปนพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของลูกคา  

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

ในสภาวะปกติการประกอบธุรกิจดานการใหบริการคลังสินคาและทาเทียบเรือของบริษัทจัดไดวามีการแขงขันไม

มากนักและมีคูแขงขันรายสําคัญๆ เดิมเพียงไมก่ีราย ไดแก บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในหมวด

ขนสงและโลจิสติกส ปจจุบันนี้เริ่มมีผูประกอบการสนใจในธุรกิจนี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ  

สําหรับการใหบริการดานรับฝากเอกสารนั้น แมจะมีคูแขงในตลาดการคาไมมากราย แตกลับมีการแขงขันท่ีสูง 

บริษัทจึงตองเรงพัฒนาการใหบริการ โดยนําระบบการจัดเก็บท่ีทันสมัย สะดวกตอการจัดเก็บ และดูแลเพ่ือรักษาสภาพ

กลองเอกสาร และมีระบบคลังเอกสารอัตโนมัติ AS/RS ท่ีใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชสําหรับบริการจัดเก็บเอกสาร มีระบบ

การควบคุมการจัดเก็บดวยระบบคอมพิวเตอร และรหัสบารโคดท่ีสามารถคนหาเอกสารไดอยางรวดเร็ว และแมนยํา ท้ังมี

ทีมงานฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธพบปะลูกคาอยางใกลชิดท้ังกอนและหลังการขาย เพ่ือสอบถามความตองการและ

ความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนํามาพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

อนึ่งบริษัทสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาดวยจุดเดน 3 ประการ คือ 

1. บริษัทมีชื่อเสียงดี เปดบริการมา 46 ป เปนท่ีรูจักและเชื่อถือของผูใชบริการ และสถาบันการเงิน 

2. มีกรรมสิทธิ์ในคลังสินคาท่ีไดมาตรฐาน มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีทําเลท่ีต้ังดี การคมนาคม

สะดวก ติดแมน้ําเจาพระยา ติดถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

3. บริการดี 
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3.1 พนักงานมีคุณภาพทําใหการตรวจรับ-จายสินคาถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว 

3.2 อุปกรณบรรจุและขนถายมีประสิทธิภาพสูง พนักงานมีความชํานาญทําใหการขนถายสินคารวดเร็ว

และไมเกิดความเสียหาย 

3.3 มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาการใหบริการดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําให

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี  

แนวโนมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม  

คลังสินคาในประเทศไทยแบงออกเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท คือ  

1. คลังสินคาท่ีเจาของมีไวใชประโยชนเอง เชน คลังสินคาของโรงงาน หางสรรพสินคา ผูนําเขา และ 

ผูสงออก เปนตน ชวงใดท่ีเหลือใชก็อาจใหเชาท่ัวไปดวย 

2. คลังสินคาท่ีเจาของมีไวเพ่ือใหเชาโดยเฉพาะ คือ ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนเอง แตมุงให

ผูประกอบการตามขอ 1 ท่ีไมมีคลังสินคาเปนของตนเองเชา 

3. คลังสินคาจดทะเบียน เปนคลังสินคาท่ีตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ตามพระราชบัญญัติคลังสินคา 

ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 สามารถใหเชาคลังและรับฝากสินคาโดยออกใบรับของคลังสินคาและ ใบ

ประทวนสินคาใหแกผูฝาก ซ่ึงผูฝากสามารถนําไปทํานิติกรรมเก่ียวกับการโอนกรรมสทิธิ์ในสินคาและจํานํา

สินคาก็ได  

ในรอบกวา 10 ปท่ีผานมา ความตองการใชพ้ืนท่ีคลังสินคามีเพ่ิมข้ึนโดยตลอด กลาวคือ เพ่ิมข้ึนตามความ

เจริญเติบโตทางภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และมีแนวโนมท่ีคลังสินคาท่ีมีมาตรฐานดีและมีทาเทียบเรือเดินทะเลขนาด

ใหญติดแมน้ําเจาพระยาจะทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีคลังสินคารุนเกาจํานวนไมนอยไดเปลี่ยนไปดําเนิน

ธุรกิจทางดานอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนมากกวา ไดแก โรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสํานักงาน เปนตน 

ในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจคลังสินคาท่ีมีมาตรฐานดียังคงมีแนวโนมท่ีจะเติบโตตอไปไดดี คือ ตองเติบโต

ควบคูไปพรอมกับผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ปริมาณสินคานําเขาและสงออกของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหความ

ตองการใชพ้ืนท่ีคลังสินคาเพ่ิมข้ึนเชนกัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีคลังสินคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีอยูติดริมฝงแมน้ํา

เจาพระยา มีแนวโนมท่ีจะลดนอยลงไป ในขณะท่ีโอกาสท่ีคลังสินคาใหมๆ ท่ีมีทาเทียบเรือจะเกิดข้ึนก็เปนไปไดยากมาก 

เพราะมีขอจํากัดทางดานสถานท่ี ราคาท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง ดังนั้นคลังสินคาใหมจึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนในเขตรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ในตางจังหวัดมากกวา เชน พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เปนตน และเปน

คลังสินคาท่ีไมมีทาเทียบเรือ (Inland Warehouse) 

สําหรับธุรกิจการใหบริการคลังเอกสารนั้น มีความสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ และมีแนวโนมท่ีจะเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ถึงแมวาการพัฒนาเทคโนโลยีจะทําใหตนทุนในการจัดเก็บเอกสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสมีราคาถูกลง และเปน

การอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและสืบคนเอกสาร รวมถึงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2544 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 อนุญาตใหขอมูลท่ีไดเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑท่ี

กฎหมายกําหนด ใหถือวาไดมีการนําเสนอ หรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลวก็ตาม แตบริษัทตางๆ ยังคง
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เล็งเห็นความสําคัญของการจัดเก็บเอกสารตนฉบับในรูปแบบกระดาษ เนื่องจากสอดคลองตอกฎเกณฑภายในของบริษัท 

และสรางความเชื่อม่ันไดมากกวาเม่ือนําไปใชทางกฎหมายเม่ือเทียบกับเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

ธุรกิจคลังเอกสารในไทยเริ่มมีผูประกอบการเพ่ิมข้ึน แตก็ยังคงเปนธุรกิจท่ีมีสิ่งกีดขวางการเขามาของคูแขงราย

ใหม (barrier to entry) คอนขางสูง คือ ผูประกอบการตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการบริหารจัดการ ความรวดเร็ว

ในการใหบริการ และมีพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปนคลังเก็บเอกสารขนาดใหญ รวมถึงการใหบริการในลักษณะใหมท่ีเปนบริการทดแทน

บริการจัดเก็บเอกสารดวยการบริการ Scan เอกสารเพ่ือจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และบริการจัดเก็บขอมูลบน 

Cloud  

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

ชองทางการจัดจําหนาย 

รานดังกิ้น โดนัท 

“Dunkin’ Donuts” การเปดสาขาจะมีรองรับลูกคาทุกระดับ โดยสาขาของดังก้ิน โดนัท ในประเทศไทย มี

กระจายอยูท่ัวไป เชน ตามหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาท่ัวไป บริเวณยานธุรกิจ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือชุมชน

ตางๆ เพ่ือความสะดวกแกลูกคาในทุกๆ กลุม การใหบริการมีท้ังใหบริการท่ีรานและนํากลับ รวมถึงการรับจัดชุด 

สแนคบอกซสําหรับงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรคตางๆ นอกจากนี้ยังใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานท่ีตามความตองการของ

ลูกคาอีกดวย 
 

รานอาหาร โอ ปอง แปง   

“Au Bon Pain” เนนการนําเสนอความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวใหลูกคาได

เลือกสรรตามความตองการ เมนูอาหารแซนดวิชตนตํารับแบบ โอ ปอง แปง ขนมปง และเบเกอรี่ จํานวนกวา 30 ชนิดดวย

สูตร Zero Gram Trans fat ไมมีสวนประกอบของไขมันทรานสท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ เมนูซุป สลัดท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการ และแซนดวิช โดยท่ีลูกคาสามารถเลือกสวนผสมไดเองตามความชื่นชอบ พรอมดวยเครื่องดื่มสูตรพิเศษอีก

หลากหลายชนิด ในบรรยากาศรานอาหารท่ีอบอุนและเปนกันเองจากพนักงานท่ีมีคุณภาพของ โอ บอง แปง 

การใหบริการของราน โอ ปอง แปง มีท้ังการใหบริการท่ีรานและนํากลับ พรอมท้ังบริการจัดสงถึงท่ีบานหรือ

สํานักงาน นอกจากนี้ยังมีบริการจัดเลี้ยงตามความตองการของลูกคาอีกดวย 

ทําเลท่ีตั้งของรานสวนใหญอยูในยานธุรกิจชื่อดัง ศูนยการคาท่ีมีชื่อเสียง โรงพยาบาล หรือในบริเวณท่ีมีสถานท่ี

แวดลอมไปดวยกลุมเปาหมายท่ีเปนคนทํางาน นักธุรกิจรุนใหม นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีรสนิยมทันสมัยเลือกสรรสิ่งท่ีดีท่ีสุด

ใหตนเอง 

รานไอศกรีมบาสกิน รอบบ้ินส 

“Baskin Robbins” แบรนดไอศกรีมจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอยูในระดับไอศกรีมท่ีมีคุณภาพสูงมีการ

จําหนายผานระบบขายปลีก ซ่ึงกระจายอยูตามศูนยการคาขนาดใหญ ยานธุรกิจตางๆ โดยมุงเนนไปท่ีกลุมลูกคาระดับกลาง

ข้ึนไป ในแตละปจะมีการจัดทําแผนการตลาดท่ีแตกตางกัน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลอง
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กับสถานการณในดานการประชาสัมพันธ การสื่อสารกับกลุมลูกคา ท่ีผานมามีการจัดทํา Fanpage บนสื่ออินเตอรเน็ตสื่อ

ประชาสัมพันธหนาราน เชน โปสเตอร สแตนดี้ และคูปองสวนลดติดกับ Postcard เปนตน ซ่ึงในอนาคตจะเนนการสื่อสาร

กับกลุมลูกคามากข้ึน เพ่ือเปนการสรางกลุมลูกคาใหมโดยการใชสื่อวิทยุและโทรทัศนซ่ึงเปนกลยุทธท่ีตองอาศัยความพรอม

และความเหมาะสมในอนาคต 

ราน เกรฮาวด คาเฟ 

รานอาหารภายใตแบรนด “Greyhound Café)”/ “Another Hound Café” / “Bann Hound”  มีกลุม

ลูกคาระดับกลางบน ซ่ึงทําเลรานอาหารจะอยูในบริเวณท่ีสามารถรองรับลูกคาในระดับดังกลาวไดสะดวก เชน 

หางสรรพสินคาขนาดใหญ โดยแบรนดในกลุมเกรฮาวด เนนเรื่องบรรยากาศและบริการท่ีดี และรสชาติของอาหารท่ีอรอย

มุงเนนการพัฒนาสิ่งใหมๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันกับแบรนดใหมๆ ในธุรกิจ

อาหารท้ังในและตางประเทศท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะเขามาในอนาคต 

รานอาหาร M-Kitchen (“ครัวเอ็ม”) 

รานอาหารครัวเอ็มเปนรานอาหารขนาดกลาง ท่ีมีการตกแตงรานท่ีนั่งสบาย สะอาด โดยลูกคาเปาหมายของศูนย

อาหารครัวเอ็มเปนผูปวยนอกและญาติของผูปวย รวมท้ังบุคคลากรของโรงพยาบาล กลุมลูกคาเปาหมายเปนบุคคลท่ี

ตองการบริการท่ีรวดเร็วและคุมคากับเงินท่ีจายไป ดังนั้น การบริการของรานอาหารครัวเอ็มจะเนนบริการท่ีรวดเร็วทันใจ 

และราคายอมเยา สําหรับลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริการอาหารสําหรับผูปวยใน (IPD Food Services) จะใหบริการกับ

ผูปวยในเทานั้น ตามมาตรฐานโภชนาการและเง่ือนไขท่ีโรงพยาบาลกําหนด 
 

การเพ่ิมชองทางการเขาถึงผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

จากสถานการณ Covid 19 ทําใหพฤติกรรมและการใชชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เชน การทํางานท่ีบาน 

(Work From Home), การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เปนตน ไลฟสไตลท่ีมุงเนนความสะดวกสบาย เรง

รีบและผูกติดกับโทรศัพทมือถือ ทําใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงการออกจากบานมากข้ึน และเกิดวิถีชีวิต New Normal ดังนั้นกล

ยุทธการเพ่ิมชองทางการเขาถึงผูบริโภค จึงเปนกลยุทธท่ีจะตอบโจทยความตองการและไลฟสไตลของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

โดยการเพ่ิมชองทางการขายทางออนไลน, การสงตรงผูบริโภค (Delivery) และการนํากลับไปรับประทาน (Take Home) 

หรือกลับไปประกอบอาหารเองบาน (D.I.Y Menu) เปนตน 

สิ่งท่ีชวยสงเสริมกลยุทธการเพ่ิมชองทางการเขาถึงผูบริโภคคือ  

1) การรักษามาตรฐานและคุณภาพอาหารและสินคาอ่ืนๆ และความรวดเร็วในการจัดสง  

2) การเพ่ิมชองทางการสั่งซ้ือ เชน เว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอรมตางๆ เปนตน  

3) การใหขอมูลท่ีครบถวน และภาพประกอบ เพ่ืองายตอการตัดสินใจ 

4) การทําโปรโมชั่น เพ่ือชวยสงเสริมใหเกิดการรับรูของแบรนดมากข้ึน 

แนวโนมและการแขงขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยเปนธุรกิจท่ีประกอบกิจการท่ีไมซับซอน ทําใหมีผูประกอบการราย

ใหมเขามาในอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ภาวะการแขงขันในธุรกิจรานอาหารมีการแขงขันท่ีคอนขางสูง โดยมี

ผูประกอบการรายใหมเขามาในอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหผูประกอบการบางรายตองปดกิจการ ดังนั้นผูประกอบการ
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ตองอาศัยการบริหารจัดการและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลิตภัณฑใหมๆ พรอมการสงเสริมการขายตางๆ ออกมาอยาง

ตอเนื่อง ตลอดจนความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือรักษาและขยายฐานลูกคา รวมถึงการสราง

มูลคาของแบรนดตอไป อยางไรก็ตามกลุมบริษัทเชื่อม่ันในคุณภาพและตราสินคาท่ีแข็งแกรง รวมถึงกลยุทธทางการตลาด

ของตราสินคาทุกแบรนดของกลุมบริษัทวาจะสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

ธุรกิจไลฟสไตล 

ชองทางการจัดจําหนาย 

ดําเนินการภายใตแบรนด “Greyhound” จําหนายเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป เครื่องประดับ และสินคาไลฟสไตส         

มีจําหนายตามสาขาและหางสรรพสินคา และสงจําหนายไปยังตัวแทนจําหนายในประเทศแถบเอเชีย เชน อินโดนีเซีย 

เกาหลีใต ฮองกง โดยมีกลุมลูกคาระดับกลางบน เนนการทํางานของหนารานและทีมภายใน ในการทําความเขาใจ

กลุมเปาหมายใหมากข้ึน วิเคราะหและปรับสินคาใหตรงใจลูกคา มีการเพ่ิมไลนสินคาท่ียอมเยา เขาถึงงาย และแคมเปญ 

รวมถึงการสื่อสารท่ีเขาถึงกลุมคนรุนใหมตามสื่อออนไลนตางๆ อีกท้ังบริษัทยังไดเริ่มธุรกิจ Pre-order ผานชองทาง online 

โดยยอดขาย online มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางมากจากป 2563 

แบรนดตางๆ ในกลุมเกรฮาวด เนนทําความเขาใจกลุมเปาหมายของลูกคาในแตละแบรนด สรางสินคาใหตรงกับ

แตละกลุมเปาหมาย มีการออกสินคาท่ีตอยอด concept lifestyle brand ออกมาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน กาแฟ 

รองเทาผาใบ น้ําหอม รวมถึงผลิตภัณฑท่ีสอดรับกับการใชชีวิตวิถีใหม (New normal) เชน หนากากผา ถุงมือผา hand 

gel Spray Alcohol ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี 

แนวโนมและการแขงขันในอุตสาหกรรม 

ธุรกิจไลฟสไตลเปนธุรกิจคาปลีกท่ีมีผลิตภัณฑหลากหลาย เชน เสื้อผา ชุดข้ันใน รองเทาผาใบ น้ําหอม 

เครื่องหนัง เครื่องประดับ แวนตา เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องตกแตงบาน เปนตน นอกจากนี้ยังมีกลุมลูกคาท่ีหลากหลาย

เชนกัน ซ่ึงแบงตามลักษณะตางๆ เชน อายุ เพศ ถ่ินท่ีอยูอาศัย เปนตน ดังนั้นการแขงขันในธุรกิจดังกลาวมีการแขงขันท่ีสูง

จากผูประกอบการจํานวนมากและการเขามาของผูประกอบการรายใหม บริษัทไดตระหนักถึงการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึน โดย

พัฒนาแบรนดอยางตอเนื่องใหเปนท่ีนิยมในกลุมลูกคาเปาหมาย 

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต 

การดําเนินธุรกิจเปนผูบริหารกองทรัสต ในฐานะผูจัดการกองทรัสต เปนธุรกิจท่ีมีตลาดคอนขางเฉพาะการ

แขงขันไมมาก เนื่องจากมีกฎระเบียบของทางราชการมากํากับคอนขางมาก และตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. กอน จึงจะดําเนินธุรกิจได อยางไรก็ตามธุรกิจนี้เปนธุรกิจท่ีมีรายไดดีสมํ่าเสมอและความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากทรัพยสิน

ท่ีบริหารมีมูลคาสูง 
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(3)  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

บริษัทมีคลังสินคา คลังเอกสาร และทาเทียบเรือ เพ่ือประกอบธุรกิจ ดังน้ี 

ลําดับ ท่ีต้ัง ประกอบดวย 

1. คลังสินคา 1 และ 

ทาเทียบเรือ 

 

ตั้งอยูเลขท่ี 71, 71/1-9 หมู 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 

ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  

โทร. 02-463-4280-9  

โทรสาร 02-463-4287, 02-818-7847 

- คลังสินคาจาํนวน 28 หลัง บรรจุสนิคาได

ประมาณ 210,000 เมตริกตัน 

- ทาเทียบเรือ 2 ทา 

- ท่ีพักสินคาความจสุินคาประมาณ 12,000 

เมตริกตัน 

- จอดรถบรรทุกสินคาประมาณ 150 คัน 

- สํานักงานตางๆ 

2 .คลังสินคา 2 และ 

คลังเอกสาร 

ตั้งอยูเลขท่ี 115, 115/10 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 

ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

โทร. 02-463-0127, 02-464-1502-9  

โทรสาร 02-817-5190-1 

- คลังเก็บสินคาจํานวน 4 หลังความจสุินคาประมาณ 

35,325 เมตริกตัน  

- คลังเอกสาร 10 หลัง (เปนคลังเอกสารท่ีเชาจาก

กองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรี

ไทย จํานวน 6 หลัง) รวมพ้ืนท่ี 17,463 ตารางเมตร  

- หองควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน พ้ืนท่ี 96 ตาราง

เมตร  

- ท่ีจอดรถบรรทุกสินคาจํานวนประมาณ 100 คัน 

- สํานักงานท่ีเก่ียวของ 

คลัง 3 (คลังเอกสาร) ตั้งอยูเลขท่ี 115/7-9 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนน

สุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ โทร. 02-819-9322-3, 02-819-

9372-7, 02-819-9379 โทรสาร 02-819-9378 

- คลังเก็บเอกสาร 7 หลัง รวมพ้ืนท่ี 12,709 ตาราง

เมตร* 

- คลังเก็บเอกสารหองมั่นคง (Strong Room) 

จํานวน 1 หลังพรอมระบบคลังสินคาอัตโนมัติ พ้ืนท่ี 

1,445 ตารางเมตร* 

 (*คลังเอกสารท่ีเชาจากกองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย) 

- ช้ันเก็บเอกสารพรอมระบบปองกันอัคคีภัยและ

ปองกันผูบุกรุกดวยแสงอินฟาเรดและกลองวงจรปด 

- หองควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในอาคาร พ้ืนท่ี

รวม 156 ตารางเมตร  

- สํานักงานท่ีเก่ียวของ 

นอกจากนี้บริษัทยังมีท่ีดินเปลา 17 ไร อยูติดคลัง 2 และคลัง 3 พรอมท่ีจะขยายคลัง 4 เม่ือความตองการของ

ตลาดมีเพ่ิมข้ึน และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเอ้ืออํานวยเหมาะสมตอการขยายธุรกิจ 
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

รานดังกิ้น โดนัท ใชวัตถุดิบท่ีผลิตในประเทศไทย โดยมีครัวผลิต 22 แหง ต้ังอยูในกรุงเทพฯ 4 แหง และอีก 18 

แหงกระจายอยูท่ัวประเทศ  

รานโอ ปอง แปง มีโรงงานผลิตในสวนอาหารแชแข็ง 1 แหง ต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา  อ.

เมือง จ.สมุทรปราการ และมีครัวผลิตในสวนขนมอบ 2 แหง ตั้งอยูท่ีพระราม 3 และพัทยา นอกจากนี้ยังมีการผลิตอาหาร

ในครัวของรานในบางสาขา เพ่ือจัดสงกระจายไปยังสาขาใกลเคียง วัตถุดิบหลัก คือ แปงสําหรับทําขนม ซ่ึงเปนไปตาม

มาตรฐานเดียวกับรานโอ ปอง แปง ท่ัวโลก 

ไอศกรีม บาสกิ้น รอบบ้ินส  นําเขาไอศกรีมโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา ไมมีกระบวนการผลิตในประเทศไทย ซ่ึง

เปนมาตรฐานเดียวกับไอศกรีม บาสก้ิน รอบบิ้นส ท่ัวโลก  

รานอาหารในกลุมเกรฮาวด การจัดหาผลิตภัณฑและบริการสามารถแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ โรงงานครัว

กลางและสาขาหนาราน โดยบริษัทมีโรงงานครัวกลางหรือศูนยจัดเตรียมอาหารท่ีมีหนาท่ีหลักในการจัดเตรียม จําแนก และ

ผลิตสินคาเพ่ือกระจายไปยังสาขาหนาราน ในสวนของสาขาหนาราน บริษัทมีนโยบายในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบใหมี

ความสดใหมอยูเสมอ โดยจัดสงวัตถุดิบของสด สินคาก่ึงสําเร็จรูป และสินคาสําเร็จรูป จากผูผลิตและจัดจําหนายและ

โรงงานครัวกลาง/ครัวยอยทุกวัน 

ธุรกิจไลฟสไตล 

ธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป เครื่องประดับ และสินคาไลฟสไตส ภายใตแบรนดในกลุมเกรฮาวด มีแผนการผลิต

สําหรับคอลเล็กชั่น (Collection) ในแตละชวงของปลวงหนา โดยแตละคอลเล็กชั่นจะมี concept ท่ีแตกตาง โดดเดน

เฉพาะตัว โดยมีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบตางๆ เชน ชนิดและประเภทของผา กระดุม ซิปและอุปกรณอ่ืนๆ ลวงหนา 

ภายหลังจากการรวบรวมวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตเรียบรอยแลว จะดําเนินการวาจางบริษัทภายนอกสําหรับการตัด

เย็บ โดยบริษัทดังกลาวตองจัดทําตัวอยางสําร็จรูปใหอนุมัติกอนการผลิตจริง เพ่ือใหม่ันใจในรูปแบบและการตัดเย็บตาม

มาตราฐานของ Greyhound นอกจากนี้ยังตองมีการตรวจรับสินคากอนการกระจายไปยังสาขาตางๆ 

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต 

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด เปนผูจัดการทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย ( SSTRT ) ซ่ึงเดิมมีขนาดของทรัพยสินสุทธิประมาณ 622 ลานบาท ตอมาเม่ือเดือนธันวาคม 

2560 ไดมีการเพ่ิมทรัพยสินจากการรับโอนทรัพยสนิจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย ประมาณ 624 ลานบาท 

รวมปจจุบันมีขนาดของทรัพยสินสุทธิประมาณ 1,246 ลานบาท และในฐานะผูจัดการกองทรัสตจะตองทําการหาทรัพยสิน

ใหมมาเพ่ิมเติมเพ่ือสรางรายไดใหเพ่ิมมากข้ึน โดยฝายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพยจะทําการคัดเลือกและลงทุนใน

ทรัพยสินท่ีมีศักยภาพในการสรางกําไรไมวาจะเปนสิทธิการเชาระยะยาว lease hold หรือ การถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 

Free hold  
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(4) ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

(4.1) ทรัพยสินถาวรหลักท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยถาวรหลักตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

   หนวย : ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย 
มูลคาตามบัญชสีุทธ ิณ 

31 ธันวาคม 2564 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน 441.94 เจาของ ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว

กับสถาบันทางการเงิน มูลคา

ตามบัญชีสุทธิ จํานวน 253.94 

ลานบาท  

อาคารคลังสินคา โรงงาน ทาเทียบเรือ

และสวนปรับปรุง 

13.15 เจาของ 

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง 342.72 เจาของ ไมม ี

เครื่องจักรและอุปกรณ 127.59 เจาของ ไมม ี

เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณ

สํานักงาน 

97.27 เจาของ ไมม ี

ยานพาหนะ 4.36 เจาของ ไมม ี

งานระหวางกอสรางและอุปกรณ        

ระหวางติดตั้ง 

99.35 เจาของ ไมม ี

รวม 1,126.38   

 

(4.2) สินทรัพยสิทธิการใชของบริษัทและบริษัทยอย 

หมายเหตุ: /1 สนิทรัพยสิทธิการใช เปนสัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชามากกวา 1 ปข้ึนไป  

   หนวย : ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาตามบัญชสีุทธ ิ

 ณ 31 ธันวาคม 2564  
ภาระผูกพัน 

สินทรัพยสิทธิการใช /1 สัญญาเชา 1,626.02 วันท่ี 13 มกราคม 2564 

บริษัทยอยไดทําการปลด

จํานองสิทธิการเชาท่ีใชค้ํา

ประกันเงินกูยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินท้ังหมดแลว 

รวม  1,626.02  
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(4.3) ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

   หนวย : ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัทและ

บริษัทยอย 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

 ณ 31 ธันวาคม 2564 
ภาระผูกพัน 

แฟรนไชส ลิขสิทธิ ์ 328.92 ไมมี 

เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ ์ 376.95 ไมมี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ลิขสิทธิ ์ 18.04 ไมมี 

รวม  723.91  

(4.4) คาความนิยมของบริษัทและบริษัทยอย 

   หนวย : ลานบาท 

ทรัพยสินของบริษัทและ

บริษัทยอย 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

ภาระผูกพัน 

คาความนิยม  เจาของ 1,939.88 ไมมี 

 

(4.5) นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการท่ีสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุน และมี

ศักยภาพในการเติบโต ในการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใด ๆ บริษัทจะวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 

พิจารณาศักยภาพ และความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน จากนั้นจึงนําเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือใหพิจารณา

และใหคําแนะนําตอไป 
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

1.3.1 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 526,456,550.00 บาท  ซ่ึง ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักแบงออกเปน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจคลังสินคาและทา

เทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจไลฟสไตล และธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต โดยมีรายละเอียดจําแนกตาม

ประเภทของธุรกิจไดดังนี้ 

ชื่อบริษัท 
ทุนชําระแลว 

(บาท) 

สัดสวนการลงทุน 

ณ 31 ธ.ค. 2564 
ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

1. ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จาํกัด (มหาชน)  526,456,550 บริษัทแม มีคลังสินคา 2 แหง ต้ังอยูที ่

     1)  ซอยสุขสวัสด์ิ 49 อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ         

         ติดแมน้ําเจาพระยา และมีทาเทยีบเรือเดินทะเล 2 ทา 

     2)  ซอยสุขสวัสด์ิ 76 อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ  

ดําเนินธุรกิจดังนี้ 

- บริการคลังสินคาใหเชา บริการขนถายสินคา บริการทาเทยีบ

เรือ รับบริหารจัดการสต็อคสินคา (ดําเนินการใหบริษัทยอย 

บจ. เอส เอส ท ีคลังสินคา) 

-  บริการรับฝากเอกสาร เก็บเอกสาร บรรจุกลอง/แฟม มี

ระบบการจัดเกบ็เอกสารอัตโนมัติ AS/RS (AUTOMATED 

STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ 

BARCODE และ COMPUTER เพือ่ใชในการจัดเก็บ บริการ

จัดเก็บส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือสินคาที่มคีวามจําเปนตองเก็บ

ในหองควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 

บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 5,000,000.- ถือหุนรอยละ  

100 

ดําเนินธุรกิจคลังสินคารับอนุญาตใหบริการรับฝากสินคาพืชผล

และผลผลิตเกษตรกรรมที่เตรียมสงไปตางประเทศ เชน ขาวสาสี 

แปงมันสําปะหลัง เมล็ดธัญพืช ฯลฯ และรับฝากสินคาทั่วไปที่ผลิต

ไดและใชหมุนเวียนภายในประเทศ เชน เคมีภัณฑและผลผลิต

เกษตรกรรมอื่นๆ โดยออกใบประทวนสินคาและใบรับของ

คลังสินคาเปนหลักฐาน 

2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

บริษัท มดั แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) 

(MUD) 

1,053,386,750.- ถือหุนรอยละ 

66 

- ดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company  

- เปนผูถือหุนสามัญรอยละ 100 ในบริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด และ

บริษัท โกลเดน สกูป จาํกัด และถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ 

รอยละ 100 ในบริษัท เกรฮาวด จํากัด และ บริษัท เกรฮาวด 

คาเฟ จํากัด 

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศ

ไทย) จํากัด 

300,000,000.- ถือหุนผาน MUD 

รอยละ 66 

ผลิตและจําหนายโดนัทและเคร่ืองด่ืม ภายใตแบรนด ดังกิ้น โดนัท 

“Dunkin’ Donuts” 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 

จํากัด 

40,000,000.- ถือหุนผาน MUD 

รอยละ 66 

ผลิตและจําหนายเบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม ภายใตแบรนด โอ ปอง 

แปง “Au Bon Pain” 
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ชื่อบริษัท 
ทุนชําระแลว 

(บาท) 

สัดสวนการลงทุน 

ณ 31 ธ.ค. 2564 
ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 125,000,000.- ถือหุนผาน MUD 

รอยละ 66 

นําเขาและจาํหนายไอศกรีม ภายใตแบรนด “Baskin Robbin”  

รวมทั้งผลิตและจําหนายเฟรนชฟรายส และไกบอมบ ภายใต      

แบรนด ฟงกี้ ฟรายส  “Funky Fries” 

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 10,784,300.- ถือหุนผาน MUD 

รอยละ 66 

ผลิตและจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบบริการเต็มรูปแบบ

ภายใตแบรนดที่สําคัญ เชน เกรฮาวด คาเฟ (Greyhound Café), 

อะนาเตอรฮาวด (Another Hound Café) /บานฮาวน (Bann 

Hound) เปนตน 

GHC Café (UK) Company Limited 200,000 ปอนด

สเตอรลิง 

ถือหุนผาน  

เกรฮาวด คาเฟ 

รอยละ 64.27 

ผลิตและจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบบริการเต็มรูปแบบ

ภายใตคอนเซ็ปต (Concept) ของ GHC “Basic with a 

Creative Twist” โดยทําการตลาดที่ตางประเทศ 

Mudman International Limited 30,000.- USD 

ประมาณ 

1,000,000 บาท 

ถือหุนผาน MUD 

รอยละ 66 

ลงทุนในตางประเทศโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding 

Company) 

Societe Langonnaise des Vins et 

Hotelleries SAS 

452,768 ยูโร บริษัทยอย

ทางออมผานการ

ถือหุน MM Inter 

ผลิตและจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบบริการเต็มรูปแบบ

ระดับพรีเมี่ยมภายใต แบรนด Le Grand Vefour  

MM FR SAS 24,000 ยูโร บริษัทยอย

ทางออมผานการ

ถือหุน MM Inter 

ผลิตและจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสบายๆ โดยลูกคา

สามารถเขารับบริการไดทั้งวัน (Brasserie) ภายใต แบรนด Le 

Mere Lachaise 

MAISON MM1 SAS 223,806 ยูโร บริษัทยอย

ทางออมผานการ

ถือหุน MM Inter 

ผลิตและจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสบายๆ โดยลูกคา

สามารถเขารับบริการไดทั้งวัน (Brasserie) ภายใต แบรนด 

PASCO 

MAISON MM2 SAS 34,769 ยูโร บริษัทยอย

ทางออมผานการ

ถือหุน MM Inter 

ผลิตและจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสบายๆ โดยลูกคา

สามารถเขารับบริการไดทั้งวัน (Brasserie) ภายใต แบรนด 

AUGUSTIN 

MAISON MM3 SAS 180,452 ยูโร บริษัทยอย

ทางออมผานการ

ถือหุน MM Inter 

ผลิตและจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบสบายๆ โดยลูกคา

สามารถเขารับบริการไดทั้งวัน (Brasserie) ภายใต แบรนด A 

NOSTE 

3. ธุรกิจไลฟสไตส 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด 96,990,000.- ถือหุนผาน MUD 

รอยละ 66 

ผลิตและจําหนายเส้ือผาแฟชั่น เคร่ืองประดับ และสินคาไลฟสไตล

ภายใตแบรนดที่สําคัญ เชน เกรฮาวด ออริจินอล (Greyhound 

Original), สไมล่ีฮาวด (Smileyhound) เปนตน 

4. ธุรกิจบริหารและจดัการกองทรัสต 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 10,000,000.- ถือหุนรอยละ 

99.99 

ประกอบธุรกิจผูจัดการกองทรัสต ของทรัสตเพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย  
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

 

 

                                                                                      

              

                                                                                                    

100%                         100%                         100%                         100%                          100% 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

บมจ. มัด แอนด ฮาวด  

                                                                                                                                                                                                        
บจก. โกลเดน โดนัท  

(ประเทศไทย)  

 

                                                                                                                                                                                                        
บจก. เอบีพี คาเฟ  

(ประเทศไทย)  

                                                                                                                                                                                                        

บจก. โกลเดน สกูป  

100% 

                                                                                  

บจก. เอส เอส ที คลังสินคา 

บมจ. ทรัพยศรีไทย 

บจก. เกรฮาวด 

66% 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท

100% 

100% 

Societe Langonnaise 

des Vins et Hotelleries 

SAS 

Societe Langonnaise 

des Vins et Hotelleries 
GHC Café (UK)  

Co., Ltd. 

100% 100% 

                                      

100%

บจก. เกรฮาวด คาเฟ 

100%

Mudman 

International Ltd. 

MM FR SAS 

66.67% 

MAISON MM1 SAS 

MAISON MM2 SAS 

 
MAISON MM3 SAS 

 

100% 

100% 

100% นอกจากน้ี บริษัทใหญยังมีการลงทุนในกองทรัสต ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย โดยบริษัทถือหนวยทรัสต คิดเปนรอยละ 23.71 ของหนวยลงทุนท้ังหมด 
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ขอมูลสรุปของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ธุรกิจคลังสินคา 
บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105552067303 

ประเภทธุรกิจ กิจการคลังสินคา / ใหบริการรับฝากสินคา 

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร  10310 

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

 โทรสาร :  02-318-3490-1 

ท่ีตั้งคลังสินคา  71/9  หมู 1  ซอยสุขสวัสดิ์ 49  ตําบลบางจาก  อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  10130 

 โทรศัพท :  02-463-4280-9 

 โทรสาร :  02-463-4287, 02-818-7847 

เว็บไซต - 

 

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม 

บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน)) 

เลขทะเบียนบริษัท 0107559000141 

ประเภทธุรกิจ ดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ดานการลงทุน และการจัดการ 

ทุนจดทะเบียน 1,685,418,800 บาท  (หนึ่งพันหกรอยแปดสิบหาลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนแปดพันแปด

รอยบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 1.00  (หนึ่งบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคา 1,053,386,750 บาท (หนึ่งพันหาสิบสามลานสามแสนแปดหม่ืนหกพันเจ็ดรอยหาสิบ

บาทถวน) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 โทรศัพท :  02-079-9765 

 โทรสาร :  02-079-9755 

เว็บไซต www.mudman.co.th  

http://www.greyhoundcafe.co.th/
http://www.mudman.co.th/


           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 35 | 275 

บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146423 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายโดนัทและเครื่องดื่มภายใตแบรนด ดังก้ิน โดนัท  

(Dunkin’Donuts” หรือ “DD”) 

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 โทรศัพท :  02-079-9765 

 โทรสาร :  02-079-9755 

เว็บไซต www.dunkindonuts.co.th 

 

บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105548146776 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเบเกอรี่ เครื่องดื่ม ภายใตแบรนด โอ ปอง แปง (“ABP”) 

ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท (สีส่ิบลานบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 โทรศัพท :  02-079-9765 

 โทรสาร :   02-079-9755 

เว็บไซต www.aubonpainthailand.com 

 

บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105555079990 

ประเภทธุรกิจ นําเขาและจําหนายไอศกรีม ภายใตแบรนด  Baskin Robbins (“BR”) 

ทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบหาลานบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 10.00 (สิบบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 โทรศัพท :  02-079-9765 

 โทรสาร :  02-079-9755 

เว็บไซต www.facebook.com/BaskinRobbins Thailand  
 

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

เลขทะเบียนบริษัท 0105539130528 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ 

ทุนจดทะเบียน 10,784,300 บาท (สิบลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนสี่พันสามรอยบาทถวน) 

มูลคาหุน หุนละ 100.00  (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 โทรศัพท :  02-260-7178-9 

 โทรสาร :   02-260-7149 

เว็บไซต www.greyhoundcafe.co.th 

 

GHC Café (UK) Limited 

เลขทะเบียนบริษัท 10049145 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบ โดยทําการตลาดท่ี

ตางประเทศ 

ทุนจดทะเบียน 200,000 ปอนดสเตอรลิง  

มูลคาหุน หุนละ 1.00 ปอนดสเตอรลิง  

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

United Kingdom, SS9 2RZ 

เว็บไซต www.greyhoundcafe.uk  

 

Mudman International Limited 

เลขทะเบียนบริษัท 152010 

ประเภทธุรกิจ เพ่ือการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) 

ทุนจดทะเบียน 30,000 ดอลลารสหรัฐ (USD) (ประมาณ 985,416 บาท/1) 

มูลคาหุน หุนละ 1.00 ดอลลารสหรัฐ (USD) (ประมาณ 32.85 บาท/1) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, 

Mauritius 

  

http://www.greyhoundcafe.co.th/
http://www.greyhoundcafe.uk/
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Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS 

เลขทะเบียนบริษัท 592066047 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการเต็มรูปแบบระดับพรีเม่ียมภายใต

แบรนด “Le Grand Vefour” 

ทุนจดทะเบียน 452,768 ยูโร (EUR)  

มูลคาหุน หุนละ 16.00 ยูโร (EUR)  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 17 rue de Beaujolais in Paris 75001, France 

เว็บไซต www.grand-vefour.com  

 

MM FR SAS 

เลขทะเบียนบริษัท 849486873 

ประเภทธุรกิจ รานอาหารในประเทศฝรั่งเศส 

ทุนจดทะเบียน 24,000 ยูโร (EUR 

มูลคาหุน หุนละ 1.00 ยูโร (EUR)   

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 78 Boulevard de Menilmontant 75020, France 

  

Maison MM1 SAS 

เลขทะเบียนบริษัท 879098929 

ประเภทธุรกิจ รานอาหารในประเทศฝรั่งเศส 

ทุนจดทะเบียน 223,806 ยูโร (EUR)  

มูลคาหุน หุนละ 1.00 ยูโร (EUR)   

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 74 Boulevard de La Tour-Maubourg 75007,Paris France 

เว็บไซต - 

 

Maison MM2 SAS 

เลขทะเบียนบริษัท 880849377 

ประเภทธุรกิจ รานอาหารในประเทศฝรั่งเศส 

ทุนจดทะเบียน 34,769 ยูโร (EUR)  

มูลคาหุน หุนละ 1.00 ยูโร (EUR)   

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 14 Avenue de l’Opera,75001 Paris, France 

http://www.grand-vefour.com/
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Maison MM3 SAS 

เลขทะเบียนบริษัท 884872227 

ประเภทธุรกิจ รานอาหารในประเทศฝรั่งเศส 

ทุนจดทะเบียน 180,452 ยูโร (EUR)  

มูลคาหุน หุนละ 1.00 ยูโร (EUR)  

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 68 Rue du quatre septembre 75002 Paris, France 

  

ธุรกิจไลฟสไตส 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105523019789 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหนายเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป เครื่องประดับ และสินคาไลฟสไตส 

ทุนจดทะเบียน 96,990,000 บาท (เกาสิบหกลานเกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

มูลคาหุน 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 โทรศัพท : 02-260-7121 

 โทรสาร : 02-260-7122 

เว็บไซต www.greyhound.co.th 

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

เลขทะเบียนบริษัท 0105560165432 

ประเภทธุรกิจ ผูจัดการกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท (สิบลานบาทถวน) 

มูลคาหุน 100.00 (หนึ่งรอยบาท) 

ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 2044/25-27  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร  10310 

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

 โทรสาร   02-318-3490-1 

เว็บไซต www.sstrm.co..th 

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

ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ  

1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด  

จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท (หาลานบาท

ถวน) ดําเนินกิจการคลังสินคารับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงคหลักคือรับฝากสินคา โดยไดรับเงินคาตอบแทนหรือประโยชน 

อ่ืนใด 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

2. บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท มัดแมน จํากัด (มหาชน)) 

บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ี

ประกอบธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจรานอาหารและเครื่องด่ืม และ (2) ธุรกิจอ่ืนในธุรกิจไลฟสไตล จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน 

เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทุนจดทะเบียน 1,685,418,800 บาท เปนผูถือหุนสามัญรอยละ 

100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด และ

ถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ รอยละ 100 ในบริษัท เกรฮาวด จํากัด, บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด, GHC Café (UK) 

Company Limited และ Mudman International Limited เปนตน 

บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) มีแบรนด “ครัวเอ็ม” เปนแบรนดท่ีไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือประกอบธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่มสําหรับโรงพยาบาลในรูปแบบ ศูนยอาหาร (Cafeteria) และบริการอาหารสําหรับผูปวยใน (IPD Food 

Services) ดวย 

3. บริษัท โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย) จํากัด 

เปนผูถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจราน “Dunkin’ Donuts” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 

300,000,000 บาท ราน Dunkin’ Donuts เปนเครือขายรานอาหารประเภทโดนัท และเครื่องดื่มท่ีเปนท่ีรูจักและมีสาขา  

ท่ัวโลก  

4. บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จํากัด 

เปนผูถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจรานอาหาร “Au Bon Pain” แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยมีทุนจดทะเบียน 

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

5. บริษัท โกลเดน สกูป จํากัด    

เปนบริษัทท่ีประกอบกิจการจําหนายไอศกรีมภายใตแบรนด “Baskin Robbin” กอตั้งข้ึนโดย บริษัท มัด แอนด 

ฮาวด จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท ซ่ึงไดทําการซ้ือสิทธิและทรัพยสินท่ีใชในการประกอบกิจการ

จําหนายไอศกรีมภายใตแบรนด Baskin Robbin จากบริษัท บิ๊กสกูป จํากัด เม่ือเดือน มิถุนายน 2555 ในชวงเดือนกุมภาพันธ 

2564 บริษัทไดเปดตัวแบรนดใหม “Funky Fries” ซ่ึงสินคาหลักคือ เฟรนชฟรายส และไกบอมบ เพ่ือเพ่ิมฐานลูกคาใหมากข้ึน 
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6. บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด 

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด ดําเนินธุรกิจรานอาหารภายใตชื่อ เกรฮาวด คาเฟ (Greyhound Café) /  

อะนาเตอรฮาวด (Another Hound Café) / บานฮาวน (Bann Hound)  บริษัทและบริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน)  

(บริ ษัทย อย )  ได เ ข า ซ้ื อหุ นสา มัญและหุ นบุ ริ มสิ ทธิ ท้ั งหมดจากผู ถื อหุ น เ ดิมของกลุ มบริ ษั ท  เกรฮาวด  เ ม่ื อ  

22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 10,784,300 บาท  

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด ไดจัดตั้งบริษัท GHC Café (UK) Company Limited ในประเทศอังกฤษ โดย

บริษัท เกรฮาวด คาเฟ จํากัด ถือหุนรอยละ 100 ใน GHC Café (UK) มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม โดยทําการตลาดท่ีตางประเทศ มีทุนจดทะเบียน 200,000 ปอนดสเตอรลิง (ประมาณ 9.09 ลาน

บาท อางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 เทากับ 44.4531 บาท

ตอปอนดสเตอรลิง)  

7. Mudman International Limited  

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจกิายน 2560 บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทไดลงทุนใน 

Mudman International Limited ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนใหมในสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังเพ่ือ

ลงทุนในหุนของบริษัทอ่ืนในตางประเทศ (Holding Company) มีทุนจดทะเบียน 30,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 985,416 

บาท อางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 เทากับ 32.8472 บาท

ตอดอลลารสหรัฐ) 

ตอมา เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 Mudman International Limited ไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดของ Societe 

Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) มีทุนจดทะเบียน 452,768 ยูโร (ประมาณ 17,670,290 บาท) 

SLVH เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใตเครื่องหมายการคา Le Grand Vefour ซ่ึงเปนรานอาหารท่ีกอตั้ง

เม่ือป ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภายใต Mr. Guy Martin ซ่ึงเปนเจาของและหัวหนาเชฟ 

นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2562  Mudman International Limited ไดจัดตั้งบริษัท MM FR SAS เพ่ือ

รองรับการขยายธุรกิจในตางประเทศ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 66.67 รวมกับ Mr. Guy Martin ซ่ึงเปนหัวหนาเชฟ 

ของราน Le Grand Vefour ท่ีถือหุนในสัดสวนรอยละ 33.33  ท้ังนี้บริษัท MM FR SAS ไดเปดราน La Mere Lachaise โดย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อยูระหวางการปรับปรุงรูปแบบราน ซ่ึงคาดวาจะสามารถเปดดําเนินการไดตนป 2565   

บริษัท MM FR SAS ยังไดจัดตั้งบริษัทยอย MAISON MM1 SAS, MAISON MM2 SAS และ MAISON MM3 

SAS โดยปจจุบนัมีทุนจดทะเบียนบริษัท 223,806 ยูโร  34,806 ยูโร และ 180,452 ยูโร เพ่ือขยายธุรกิจรานอาหารในประเทศ

ฝรั่งเศสอีก 3 แบรนด ไดแก  แบรนด PASCO และ แบรนด AUGUSTIN ซ่ึงรานอาหารท้ัง 2 แหง ไดเปดดําเนินการแลว ตั้งแต

เดือนมกราคม 2563 และ บริษัท ไดเปดสาขาภายใตแบรนด A Noste  เม่ือเดือนกรกฎาคม 2563 ตามลําดับ 
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ธุรกิจไลฟสไตล 

8. บริษัท เกรฮาวด จํากัด 

บริษัท เกรฮาวด จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายเสื้อผาแฟชั่น เครื่องประดับ และสินคาไลฟสไตส ภายใต 

แบรนด “Greyhound original” และ “Smileyhound” และประกอบธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มประเภทคาเฟ ภายใต

แบรนด “Greyhound Coffee” นอกจากนี้ยังรับออกแบบสินคาและผลิตภัณฑแฟชั่นไลฟสไตล บริษัทและบริษัท มัด แอนด 

ฮาวด จํากัด (มหาชน)  (บริษัทยอย) ไดเขาซ้ือหุนสามัญท้ังหมดจากผูถือหุนเดิมของกลุมบริษัทเกรฮาวด เม่ือ 22 กรกฎาคม 

2557 มีทุนจดทะเบียน 96,990,000 บาท  

ธุรกิจบริหารและจัดการกองทรัสต 

9. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงคเพ่ือบริหาร

กองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย มีทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000,000 บาท (หุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาท่ี    

ตราไวหุนละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุนในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด รอยละ 100 และไดรับความเห็นชอบจาก

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

บริษัทรวม 

กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย (Property Fund) และทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REIT) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“SSTPF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) จดทะเบียนกองทรัพยสิน เปนกองทุน

รวมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2554 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด เปนผูจัดการกองทุน มี

วัตถุประสงค เ พ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย เชิงพาณิชย ปจจุบันกองทุนรวมฯ  

มีทุนชําระแลว 675 ลานบาท และเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 บริษัทไดซ้ือหนวยลงทุน ของกองทุนรวมฯ เปนจํานวน 22.5 

ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 225 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 33.33 ของหนวยลงทุนท้ังหมด 

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 กองทุนรวมฯ ไดลดทุนลงคงเหลือทุนชําระแลว 660.83 ลานบาท มูลคาตอหนวย 9.79 บาท คิด

เปนมูลคาท่ีบริษัทลงทุน 220.28 ลานบาท  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ (“SSTSS”) ซ่ึงจด

ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด เปน

ผูจัดการกองทุน มีทุนชําระแลว 820 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป โดยนําเงินท่ีไดจากการระดม

เงินทุนไปซ้ือและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว บริษัทไดซ้ือหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมฯ SSTSS เปนจํานวน 12.3 ลานหนวย มูลคาหนวยละ 10 บาท คิดเปนมูลคาท้ังสิ้น 123 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 15 ของหนวยลงทุนท้ังหมด เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย สมารท สโตเรจ 

(“SSTSS”) ไดมีมติใหมีการแปลงสภาพกองทุนรวม SSTSS เปน ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 

(“กองทรัสต SSTRT”) โดยการแปลงสภาพนี้จะมีการลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 7.7007 บาทตอหนวย โดยบริษัทยังคงถือ
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หนวยของกองทรัสต SSTRT จํานวน 12.3 ลานหนวย คิดเปนมูลคา 94.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 ของหนวยลงทุน

ท้ังหมดเชนเดิม 

ตอมาเม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 กองทรัสต SSTRT ไดออกและเสนอขายหนวยทรัสตจํานวนท้ังสิ้น 

74,250,000 หนวย เพ่ือแลกกับทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม SSTPF  ในอัตราการสับเปลี่ยนหนวยทรัสตของกองทรัสต 

SSTRT กับหนวยลงทุนของกองทุนรวม SSTPF (“swap ratio”) ท่ีอัตรา 1 หนวยลงทุนของกองทุนรวม SSTPF ตอ 1.1 

หนวยทรัสตของกองทรัสต SSTRT ทําใหกองทุนรวม SSTPF แปลงสภาพเปนกองทรัสต และเลิกกองเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 

2562 ทําใหปจจุบันบริษัทถือหนวยทรัสต 37,050,006 หนวย คิดเปนรอยละ 23.71 ของหนวยลงทุนท้ังหมด 156,250,000 

หนวย มูลคาท่ีตราไว 7.4295 บาทตอหนวย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

กองทรัสต SSTRT เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย”) เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด (“บลจ.วรรณ”) เปนทรัสตีของ

กองทรัสต และบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด (“บริษัท”) เปนผูจัดการกองทรัสต 

กองทรัสต SSTRT มีวัตถุประสงคท่ีจะลงทุนในทรัพยสินหลัก โดยการซ้ือ และ/หรือ เชา และ/หรือเชาชวง และ/

หรือ รับโอนสิทธิการเชา และ/หรือ สิทธิการเชาชวงทรัพยสินหลัก โดยจะนําทรัพยสินหลักไปจัดหาประโยชนในรปูของรายได

คาเชาและคาบริการ หรือรายไดอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพ พัฒนาและ/

หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ เพ่ือมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทรัสต เพ่ือประโยชนตอผูถือหนวยทรัสตอยาง

ตอเนื่องในระยะยาว รวมถึงการลงทุนในทรัพยสนิอ่ืน และ/หรือ หลักทรัพยอ่ืนและ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอ่ืนใด ตามท่ี

กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกําหนด 

ปจจุบันกองทรัสตไดเขาลงทุนในกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน อาคารสิ่งปลูกสราง และระบบสาธารณูปโภค งานระบบ 

เฟอรนิเจอร วัสดุและอุปกรณท่ีเก่ียวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชนของท่ีดินและอาคาร ของโครงการทรัพยศรีไทย โดยให

บริษัท (“SST”) เชาเหมาทรัพยสินหลักเพ่ือนําไปจัดหาผลประโยชนประกอบธุรกิจคลังเอกสาร และจายคาเชาใหแกกองทรัสต 

SSTRT 

1.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออก

เสียงของบริษัท  

 -ไมมี- 

1.3.3 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

 -ไมมี-  
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1.3.4 ผูถือหุน 

(1) รายช่ือผูถือหุนใหญ 

  (ก) ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564  มูลคาหุนละ 1 บาท จํานวนหุนท่ีจําหนาย

ไดท้ังหมด 526,456,550.00 หุน 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล จํานวนหุน 
% ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 103,308,726 19.62 

2. นายทวีฉัตร จฬุางกูร 59,860,332 11.37 

3. นายศุภชัย  สุขะนนิทร 55,202,007 10.49 

4. นางอินทิรา  สุขะนินทร 54,865,902 10.42 

5. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 29,708,019 5.64 

6. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 29,130,665 5.53 

7. นายจาํรูญ  ชนิธรรมมิตร 25,621,748 4.87 

8. นายสมชาย  ชนิธรรมมิตร 19,224,450 3.65 

9. นางกมลี  ปจฉิมสวสัดิ ์ 16,206,278 3.08 

10. นางสาวกมลฤดี  ปจฉิมสวสัดิ ์ 15,180,823 2.88 

11. อ่ืนๆ 118,147,600 22.44 

 ยอดรวม 526,456,550 100.00 

 (ข) การถือครองหลักทรัพยของกรรมการ  

กรรมการ 
จํานวนหุน 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

% ของจํานวนหุน 

ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด 

1.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 489,814 0.09 

2.  นายทศพร  ซิมตระการ 108,185 0.02 

3.  นายศุภสิทธิ์  สุขะนนิทร 96,608,726 18.35 

4.  นางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส 

(ลาออกเมื่อวันที่ 1  ธันวาคม 2564) 
- - 

5.  นางอินทิรา  สุขะนนิทร 54,865,902 10.42 

6.  นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร 29,130,665 5.53 

7.  นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมิตร 29,708,019 5.64 

8.  นายสมยศ  สุธีรพรชัย 29,113 0.01 

9.  นายวิสุทธิ์  กนกศีชริน - - 

10  นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา* - - 

 *บริษัทไดแตงต้ัง นายกฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา แทน นางสาวลิมล่ี ทิพพงษประภาส ซ่ึงลาออกเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2564   

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 5/2564  เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผลต้ังแต 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป  
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 (ค) ผูถือหุนสามัญรายยอย (ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2564)  

จํานวนผูถือหุนรายยอย (Free Float) มีจํานวน 1,806 ราย คิดเปนรอยละ 31.34 

(2) ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญ (shareholder’agreement) ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการออกและ

เสนอขายหลักทรัพยหรือบริหารงานของบริษัท  โดยท่ีขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย 

 -ไมมี- 

 

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

1.4.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 835,037,850 บาท  แบงเปนหุน

สามัญ 835,037,850 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนทุนท่ีออกและชําระแลว 526,456,550บาท  

1.4.2 บริษัทมีหุนประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

   -ไมม-ี 

1.5 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

 หุนกู 

(1) บริษัทไดออกหุนกู คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประเภทหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไม

มีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 396,200 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 396,200,000 บาท 

(สามรอยเกาสิบหกลานสองแสนบาท) อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.70 ตอป ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 บริษัท

ดําเนินการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดบางสวนในราคาไถถอน 500 บาทตอหนวย ซึ่งจะทําใหบริษัทมีหุนกูคงเหลือ 

396,200 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 500 บาท คิดเปนมูลคารวม 198,100,000.-บาท ครบกําหนดไถถอนแลววันที่ 

14 พฤศจิกายน 2564 

(2) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแบบเฉพาะเจาะจงแกผูลงทนุสถาบัน และ/หรือผูลงทุนราย

ใหญจํานวน 250,000 หนวย มูลคาที่ตราไว หนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 250 ลานบาท โดยหุนกูดังกลาวมีอายุ 2 ป 

9 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวนัที่ 29 กรกฎาคม 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.75 ตอป  

 

1.5.1 หลักทรัพยแปลงสภาพ  

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สืบเนื่องจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัททรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (SSTW-2) ใหแกผูถือหุนเดิมโดยไมคิด

มูลคา (ศูนยบาท) ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 15 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561  
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สาระสําคัญของ SST-W2 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 30,368,062 หนวย 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับตั้งแตวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 ตุลาคม 2561 

ราคาใชสิทธิ 10.00 บาทตอหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) 

ปรับราคาใชสิทธ ิ (1) 9.091 บาทตอหุน (มีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563) 

(2) 8.658 บาทตอหุน (มีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564) 

อัตราการใชสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ 

ปรับอัตราการใชสิทธิ (1) 1 หนวย ตอ 1.1 หุนสามัญ (มีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563) 

(2) 1 หนวย ตอ 1.155 หุนสามัญ (มีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564) 

ระยะเวลาการใชสิทธิ วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

วันท่ีใชสิทธิครั้งสุดทาย 30 กันยายน 2564 

  เม่ือครบระยะเวลาการใชสิทธิปรากฏวามีผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 100 หนวย คิดเปนจํานวน

หุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 114 หุน และบริษัทไดไปดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว จาก 526,456,436 บาท เปน 

526,456,550 บาท 

1.5.2 ตราสารหนี้อ่ืน 

 -ไมมี- 

1.6 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแตละงวด

บัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลดังกลาว

จะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ท้ังนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด 

แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัท รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตดวย 

สําหรับการจายเงินปนผลของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมใหแกบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) จะข้ึนอยูกับ

กระแสเงินสดและสภาพคลอง รวมถึงความเหมาะสมและความตองการในการใชเงินของแตละบริษัท  

ประวัติการจายเงินปนผล 

ประจําป 2563 2562 2561 2560 2559 2558 

จายปนผลเปนเงินสดตอหุน (บาท : หุน) 0.0055 0.0111 0.0500 - 0.0111 0.0111 

จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท  

(หุนสามัญเดิม : หุนปนผล) 

มูลคาท่ีตราไว หุนละ 1 บาท 

 

20 : 1 

 

10 : 1 - - 10 : 1 10 : 1 

รวม (บาท) 0.05 0.1000 0.0500 - 0.1000 0.1000 



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 46 | 275 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการองคกรท่ีดี เพ่ือใหองคกรมีการพัฒนาและ

กาวหนาอยางม่ันคง ขยายธุรกิจอยางมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง หยุดยั้งและลดความเสียหายจากสภาวะแวดลอม

และภัยคุกคามตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน อันจะสงผลกระทบตอบุคลากร ทรัพยสิน การดําเนินธุรกิจ รวมท้ังภาพลักษณขององคกร 

บริษัทจึงเห็นควรนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการดําเนินงานและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง

สอดคลองกับหลักเกณฑของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) 

ซ่ึงเปนมาตรฐานสากล เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

1. ใหมีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการท่ัวท้ังองคกร โดยใหมีความสอดคลองและรวมอยูในแผนกลยุทธและ

กระบวนการดําเนินงานขององคกร ท้ังนี้รวมถึงกําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนข้ันตอนหนึ่งในการจัดทําแผน

ธุรกิจ การกําหนดงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน และการบริหารโครงการ สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ี

กําหนด 

2. การบริหารความเสี่ยงตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงท้ังท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน รวมท้ังความเสี่ยง

ท่ีเปนความเสียหาย ความไมแนนอน และการเสียโอกาส 

3. ใหมีกระบวนการบงชี้ วิเคราะห จัดการ ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ และปฏิบัติท่ัวท้ัง

องคกร เพ่ือใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

4. สงเสริมและพัฒนาใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงาน ตามหลักของการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

5. ใหมีกระบวนการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล รวมท้ังมีการฝกอบรมและสัมมนาเพ่ือกระตุนใหทุกคนตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 

 

บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหมีการดูแลบริหารความเสี่ยงขององคกรโดยจะมีการรายงาน

ตอคณะกรรมการบรหิาร  

คณะทํางานบริหารความเส่ียง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวย ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย รอง

ผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการฝาย เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกัน

ระหวางความเสี่ยงของแตละฝาย เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกรและให

สอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคของบริษัท พรอมติดตามรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกไตรมาส และให

จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ีมีองคประกอบครบถวน สามารถเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับไดรับทราบ

และนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได 
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การบริหารจัดการความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมในการดําเนินการ รวมถึงการ

กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

2. ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาวามีความเสี่ยงใดบางท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจการขององคกร  เชน ดานการเงิน  

ดานการดําเนินงาน ดานการจัดการ ดานการตลาด รวมถึงความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน 

3. ระบุถึงระดับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดจากความเสี่ยงแตละประเภท  และมีการจัดลําดับความเสี่ยงจากผล

การวิเคราะหความเสี่ยง ขางตน 

4. กําหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการตอความเสี่ยงท่ีระบุไว 

5. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

6. ติดตามทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิผลของระบบและการ

ปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง 

 

2.2 ปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2.2.1 ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุมบริษัท 

ในการดําเนินธุรกิจยอมตองพบกับปจจัยความเสี่ยงตางๆ ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินการ

ของธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการควบคูกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในตามแนวการปฏิบัติท่ีดี เพ่ือใหสามารถปรับตัวในสภาวะความเสี่ยงตางๆ ไดอยางแข็งแกรง ปจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับบริษัทมีดังตอไปนี้ 

 บริษัทมีผูถือหุนรายใหญ >50% 

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร  และกลุมผูท่ีเก่ียวของไดถือหุนในบริษัทมากกวารอยละ 50  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

แลวท้ังสิ้น จึงอาจสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดไมวาจะเปนการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอ่ืนท่ีตองใช

เสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนในเรื่องท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของ 

ท่ีประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเรื่องท่ีผูถือหุนใหญ

เสนอได 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจัดโครงสรางการจัดการท่ีโปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี มีการถวงดุล

อํานาจท่ีเหมาะสม โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการชุดตางๆ ไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ 

ในการทํารายการเก่ียวโยงกับ กรรมการ ผูถือหุนใหญ ผูมีอํานาจบริหาร รวมถึงบุคคลท่ีมีความขัดแยง บริษัทตองปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายท่ีวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล

การทํารายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจําหนายสินทรัพย นอกจากนี้ในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ผูบริหาร 

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ท่ีมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันใน
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เรื่องนั้น จะไมรวมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาว รวมท้ังการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเปนอิสระเขา

รวมพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น การจัดการดังกลาวนี้เปนการสรางความ

ม่ันใจแกผูถือหุนวาบริษัทมีการบริหารจัดการท่ีมีอํานาจถวงดุล โปรงใส และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

 สภาวะการแขงขันสูง 

ปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันสูงข้ึนมาก มีผูขายและผูใหบริการรายใหมเกิดข้ึนตลอดเวลา สวนผูขายและผูใหบริการ

รายเดิมก็มีการปรับกลยุทธรวมถึงพัฒนาสินคาและบริการกันมากข้ึน บริษัทไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสภาวะการ

แขงขันสูง ดวยการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ มีการอบรมผูบริหารและบุคลากรเพ่ือให

สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานใหควบคูไปกับการพัฒนาดานตางๆ เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคาและผูท่ีเก่ียวของ 

 ความเส่ียงในการตอสัญญาแฟรนไชสและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอตกลงของสัญญาแฟรนไชส 

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

ดําเนินงานภายใตแบรนดท่ีไดรับแฟรนไชสจากตางประเทศ ภายใตขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาแฟรนไชส ดังนั้นจึงอาจเกิด

ความเสี่ยงในเรื่องการไมไดรับการตออายุสัญญาแฟรนไชส หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเง่ือนไขตางๆ ของสัญญา แต

เนื่องจากแบรนดท่ีไดรับสัญญาแฟรนไชสดังกลาว เปนแบรนดท่ีบริษัทไดทําการตลาดมาอยางตอเนื่องยาวนาน มียอดขายท่ีดี

และตลาดมีโอกาสเติบโตมากข้ึนตามลําดับ ความเสี่ยงในขอนี้จึงอยูในระดับต่ํา  

นอกจากนี้บริษัทไดทําการเพ่ิมแบรนดท่ีเปนของตนเองดวยการลงทุนในแบรนดเกรฮาวด ท้ังธุรกิจรานอาหาร 

และธุรกิจไลฟสไตล ซ่ึงเปนการชวยลดความเสี่ยงในขอนี้ไดอีกทางหนึ่ง  

 ความเส่ียงดานการใหบริการคลังเอกสารจากการเปล่ียนแปลงดานรูปแบบการจัดเก็บเอกสาร 

จากการพัฒนาอยางตอเนื่องทางเทคโนโลยีทําใหปจจุบันตนทุนในการจัดเก็บเอกสารในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสมี

คาบริการท่ีคอนขางถูกลง ผูฝากเอกสารสามารถจัดเก็บเอกสารใหอยูในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสไดโดยสะดวก อีกท้ังยังงายตอการ

จัดเก็บและสืบคนมากกวาการจัดเก็บเอกสารในรูปเดิม ซ่ึงหากผูฝากเอกสารเปลี่ยนมาใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดเก็บ

เอกสารมากข้ึน จะทําใหระดับความตองการฝากเอกสารในคลังเอกสารลดลง  

อยางไรก็ตาม การใชบริการคลังเอกสารยังคงเปนท่ีตองการของกลุมบริษัทในประเทศไทย ดวยกฎเกณฑภายใน

ของบริษัทตางๆ เชน สถาบันการเงินบางแหง กําหนดใหมีการจัดเก็บเอกสารบางประเภทในรูปแบบตนฉบับกระดาษ อาทิเชน 

เอกสารทางบัญชี เอกสารทางการเงิน เอกสารนิติกรรมตางๆ ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทางกฎหมายและภาษีอากร 

เพ่ือเปนประโยชนตอการตรวจสอบ กํากับดูแล และสืบคนตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว ดังนั้นผูประกอบการสวนใหญ

มักกําหนดใหมีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกลาว เพ่ือการตรวจสอบอยางนอย 5-10 ป หรือเปนไปตามนโยบายของแตละบริษัท

กอนท่ีจะถึงชวงท่ีกําหนดทําลายเอกสาร ถึงแมวาพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 จะอนุญาตใหใชขอมูลท่ีจัดเก็บรักษารูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ใหถือวาได

มีการนําเสนอหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว ผูใชบริการตางๆ ยังเล็งเห็นความสําคัญของการจัดเก็บ

เอกสารตนฉบับกระดาษ เพราะสามารถนําไปใชอางอิงทางกฎหมายไดโดยมิตองผานกระบวนการตรวจสอบท่ีซับซอน เพ่ือ

รับรองความสมบูรณของเอกสารดังเชนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ภายใตประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553) เพ่ือลด
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ความเสี่ยงท่ีเอกสารอิเล็กทรอนิกสนั้นอาจไมสามารถนําไปใชอางอิงทางกฎหมายได ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงในการพิสูจน

องคประกอบสําคัญในเอกสาร เชน ลายเซ็น และตราประทับ และอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือแกไขไดโดยงายหากมีการรักษา

ความปลอดภัยไมเพียงพอ  

 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงเกิดจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน แตเนื่องจากอัตรา

ดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง

ดังกลาวจึงอยูในระดับต่ํา 

 ความเส่ียงดานการเก็บหนี้จากลูกหนี้การคา 

ในกลุมธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือท่ีมีการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา ทางบริษัทไดกําหนด

นโยบายรวมถึงการดําเนินการติดตามและควบคุมสินเชื่อไวอยางเหมาะสม นอกจากนี้กลุมลูกคาของบริษัทยังมีความ

หลากหลาย ดังนั้นความเสี่ยงจากการท่ีไมสามารถเก็บหนี้ไดจึงมีต่ํา 

สวนของกลุมธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจไลฟสไตล ซ่ึงเปนกลุมท่ีทํารายไดหลักใหกับบริษัทนั้น 

โอกาสเกิดความเสี่ยงดานนี้มีเพียงเล็กนอย เนื่องจากรายไดดังกลาวเทียบไดกับเงินสด 

 ความเส่ียงจากการตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกูระยะยาว 

บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ ตามท่ีระบุในสัญญาการจําหนายหุนกูและ

สัญญาเงินกูตามลําดับ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ และ

ขอจํากัดในการจําหนาย จาย โอน หรือกอภาระผูกพันในท่ีดิน สิ่งปลูกสราง อุปกรณและเงินลงทุนบางสวนใหเปนไปตาม

สัญญา เปนตน ซ่ึงทําใหการทําธุรกรรมตางๆ ตองระมัดระวังหรือมีขอจํากัด 

 ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานในทุกภาคสวน ปญหาในการแยงแรงงานจึงเกิดข้ึน ซ่ึงบริษัทได

ใหความสําคัญกับความเสี่ยงนี้โดยไดจัดสวัสดิการท่ีดี ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม พัฒนาความรูในดานตางๆ ใหกับพนักงานอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการทํางาน เพ่ือใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

พึงพอใจในการทํางานกับบริษัทในระยะยาว 

 ความเส่ียงจากกองทรัสต SSTRT ไมตอสัญญาเชาคลังเอกสาร 

บริษัทเชาคลังเอกสารจากทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย (“กองทรัสต SSTRT”) จํานวน 

14 หลัง เพ่ือประกอบธุรกิจคลังเก็บเอกสาร หากผูใหเชาปฏิเสธท่ีจะไมใหเชาทรัพยสินตอไปอาจสงผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจคลังเอกสารได  

อยางไรก็ตามบริษัทไดมีสัญญาเชาระยะยาว (ปจจุบัน คงเหลือประมาณ 7 ป) กับทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว เม่ือใกลครบกําหนดสัญญาเชาผูเชาและผูใหเชาจะมีการเจรจาเพ่ือ

พิจารณาตออายุสัญญาเชาลวงหนากอนไมนอยกวา 1 ป หากไมสามารถตกลงเง่ือนไขในการตออายุสัญญาเชาได บริษัทยังมี
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คลังสินคาท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองท่ีสามารถจัดเก็บเอกสารของลูกคาไดอยางเพียงพอ และมีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะ

จัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บเอกสารท่ีเหมาะสมไดมาตรฐานและดําเนินธุรกิจตอไปได นอกจากนี้การท่ีกองทรัสตจะเลือกผูเชาใหม

ท่ีเปนผูประกอบธุรกิจคลังเอกสารหรือธุรกิจใกลเคียงท่ีสามารถนําทรัพยสินของกองทรัสตไปดําเนินการจัดหาประโยชน คง

เปนไปไดยากเนื่องจากความไมสะดวกในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีจะตองมีการใชทรัพยสินรวมกัน เชน ทางเขาออก เปนตน 

ความเส่ียงจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ดวยบริษัทเขาลงทุนในธุรกิจอาหารโดยการถือหุนใหญใน บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) (“MUD”) ซ่ึง

ไดรับผลกระทบอยางชัดเจนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปจจุบันยังคงขยายวงกวางข้ึน

อยางตอเนื่องในหลายภูมิภาคของโลก ทําใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวน

ใหญ เชน ระบบหวงโซอุปทาน การใชจายของผูบริโภค การจํากัดหรือหยุดชะงักการผลิต การดําเนินงานท่ีลาชาข้ึน เปนตน 

สถานการณดังกลาวมีผลกระทบทําใหตั้งแตวันท่ี 22 มีนาคม 2563 ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยไมสามารถ

ขายสินคาและใหบริการกับลูกคาท่ีตองการรับประทานอาหารภายในราน แตสามารถใหลูกคาซ้ือสินคาและรับกลับ หรือ

ใหบริการแบบสงถึงบานได รวมถึงธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปสามารถขายไดเพียงชองทางออนไลนเทานั้น ตามมาตรการล็อคดาวน

เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค ตอมารัฐบาลไดผอนปรนมาตรการล็อคดาวน ทําใหบริษัทในกลุมของ MUD กลับมาดําเนิน

ธุรกิจในประเทศไทยไดตามปกติตั้งแตวันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 สําหรับธุรกิจรานอาหารในตางประเทศตองทําการปดชั่วคราว

ต้ังแตเดือนมีนาคม 2563 และเริ่มเปดใหบริการในเดือนมิถุนายน 2563 อยางไรก็ตามผลกระทบของการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดสงผลไปทุกภาคสวน ดังนั้นจํานวนลูกคาท่ีมาซ้ือสินคาหรือรับบริการยังไมเขาสูภาวะปกติ 

เหตุการณดังกลาวถึงแมวาสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัทในกลุมของ MUDไดพยายามปรับเปลี่ยน

กลยุทธการขายใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และบริษัทเองก็ไดเขาไปบริหารและดูแลอยางใกลชิดในเรื่องการบริหาร

ตนทุนและคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

2.2.2 ความเส่ียงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

-ไมมี- 

 

2.2.3 ความเส่ียงตอการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 

-ไมมี- 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน   
3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการสรางคุณภาพ 3 ดานใหเกิดความสมดุล ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดาน

สังคม และดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจสูการเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจคลังสินคา คลัง

เอกสาร และธุรกิจดาน Logistics ท่ีมีบริการหลากหลายครบวงจร ดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสังคม โดยแสดง

ถึงกรอบการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีแบบแผน ตามนโยบายท่ีวา 

“ธุรกิจกาวหนา ไดมาตรฐานสากล ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม”  
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Global Standard 

ไดมาตรฐานสากล 

มุงเนนการปรับปรุง พัฒนากระบวนการทํางานและการ

ใหบริการใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองตอความ

คาดหวังของลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพ 

Governance 

ดําเนินธุรกิจโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

ดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยเปนธรรม ยึดม่ันในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย มีความโปรงใสในการบริหารจัดการองคกรให

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมี

การบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุน

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ท่ีเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย 

Green 

มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดม่ันในการบริหารจัดการบุคลากร

ดวยความเปนธรรม ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ

แกพนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัย

ในสภาพแวดลอมการทํางาน มีการจัดการสิ่งแวดลอม และ

สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
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Global Standard 

High Performance

Good GovernanceGood Governance

Sustainable 
Growth in Future

Sustainable Sustainable 
Growth in FutureGrowth in Future

Green

Corporate Social 
Responsibility

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บริษัทมุงม่ันในการเปนผูนําในธุรกิจคลังสินคา คลังเอกสาร และธุรกิจดาน Logistics มีบริการหลากหลายครบวงจร 

ตอบสนองตอความตองการของลูกคา รวมถึงการใหบริการท่ีเปนเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการดําเนินงาน ยึดม่ันตอการ

ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได ตลอดจนคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุก

ภาคสวน 

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มตนจากภายในองคกรและขยาย

ออกสูภายนอกองคกร บริษัทเชื่อวาความพึงพอใจของลูกคามาจากพนักงานท่ีมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ พรอมใหบริการ 

รวมถึงนวัตกรรมใหมในกระบวนการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางหลากหลาย นอกจากนี้

พนักงานยังเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน ซ่ึงจะ

สงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนไดในระยะยาว 

  

ส่ิงแวดลอม Environment 
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กลยุทธหลักในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก 

1. พัฒนาธุรกิจควบคูกับการพัฒนาพนักงาน สรางคนของบริษัทตามคานิยมขององคกร 

 

2. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทํางาน, ผลิตภัณฑและบริการควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมในทุกข้ันตอนการทํางาน (In-Process)  

3. เสริมสรางความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีสวนรวมของพนักงาน เพ่ือใหอยูรวมกันอยางมี

ความสุข พรอมท่ีจะพัฒนาไปดวยกันอยางยั่งยืน 

 

                                                     

มีความรักและเต็มใจในการใหบริการท่ีดี มุงสูความ

เปนเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการดวยความ

รวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงม่ัน

พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 

 

 
องคกร พนักงาน พรอมท่ีจะพัฒนาไป

ดวยกันกับสังคมและผูมีสวนไดเสีย 

เพ่ือใหเกิดเปนการสรางคุณคารวมกัน  

อันจะนําไปสูความยั่งยืนไดในท่ีสุด 
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4. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ท้ังภายในและภายนอก

องคกรท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม 

5. สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและการทําดีตอสังคม สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนไป

เพ่ือสาธารณะประโยชน  

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ (value chain) 

บริษัทดําเนินงานดานความยั่งยืน มีสวนเก่ียวของและเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดเสียท่ีมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนธุรกิจ

ของบริษัทใหเติบโตตามวิสัยทัศนและพันธกิจ ซ่ึงจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสีย และกําหนดใหมีการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบ

ในกระบวนการตลอดหวงโซคุณคาเพ่ือชี้บงผูมีสวนไดเสียขององคกร  

การแสดงการเช่ือมโยงผูมีสวนไดเสีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SST

ผูถือหุน
นัก

ลงทุน

หนวยงาน
ราชการ

คูคา
ธุรกิจ

พนักงาน
ชุมชน, 
สังคม

ลูกคา

คูแขง
ทางการ

คา

สถาบัน
ทางการ
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ก.ล.ต.,
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การดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย 

ผู มีสวนได เสียมีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทจึงดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอ 

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางรอบดาน เพ่ือกาวไปสูองคกรท่ีพัฒนาอยางยั่งยืนดวยการวิเคราะหความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

และประเด็นท่ีเก่ียวของ 

ลําดับ กลุมผูมสีวนไดเสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความตองการ/ 

ความคาดหวัง 
การตอบสนอง 

1 พนักงาน พนักงานประจํา 

ลูกจางชั่วคราว 

- ตรวจสุขภาพประจําป 

- กิจกรรมแรงงานสัมพันธตางๆ 

กิจกรรมงานเล้ียงปใหม  

งานกีฬาสี 

- ขาวสารดานความปลอดภัยระบบ 

IT ฯลฯ 

- ประชุมคณะกรรมการความ

ปลอดภัย ทุกเดือน และประชุม

คณะกรรมการสวัสดิการ ทุก 3 

เดือน 

- ชองทางการรับขอรองเรียนและ

รับฟงความคิดเห็น 

- การจัดอบรม พัฒนาความรู 

สงเสริมศักยภาพ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

- คูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน

และคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ 

- การใหขอมูลพนักงาน เชน 

ประกาศคําส่ังตางๆ 

- นโยบายบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

- ผลตอบแทนท้ังในรูปแบบ

เงินเดือนและสวัสดิการตางๆ 

ท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 

- ปฏิบัติตามจริยธรรมดาน

แรงงาน 

- การจัดการสภาพแวดลอม

ทํางานท่ีดีปลอดภัย  

ถูกสุขอนามัยและลดปจจัย

ความเส่ียงดานสุขภาพ 

- การฝกอบรมและพัฒนา

ศักยภาพพนักงาน 

- ความม่ันคงกาวหนาในหนาท่ี

การงาน มีสภาพชีวิตท่ีดี 

- ความสมดุลระหวางชีวิตและ

การทํางาน 

- การจัดการตอขอรองเรียนและ

การเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

- จายผลตอบแทนและรายไดท่ี

เปนธรรมและเหมาะสม 

- กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

- ตรวจสุขภาพประจําป 

- มีการจัดอบรมประจําปและ

การอบรมพัฒนาในการทํางาน 

(on-the-Job Training) 

- เคารพสิทธิมนุษยชนปฏิบัติตอ

พนักงานและแรงงานอยางเปน

ธรรมเสมอภาค และเทาเทียม 

- จัดใหสภาพแวดลอมการ

ทํางานท่ีดี ปลอดภัย มีการ

ดูแลสุขอนามัย สงเสริม

คุณภาพชีวิตการทํางานของ

พนักงาน โดยมีคณะกรรมการ

ความปลอดภัยตรวจสอบและ

นําเสนอตอบริษัท 

- ดูแลใหพนักงานไดรับความ

ตองการพ้ืนฐานเพ่ือสราง

สัมพันธภาพท่ีดีภายในองคกร  

โดยผานทางคณะกรรมการ

สวัสดิการ 

2. ผูถือหุนและ 

นักลงทุน 

ผูถือหุน 

นักลงทุน 

- การจัดประชุมผูถือหุน 

- การตอบขอซักถามทางโทรศัพท 

และ e-mail.  

- ขอมูลผาน website 

- จัดทํารายงานประจําป 

- จัดกิจกรรมใหนักลงทุนเขาเยี่ยม

ชมกิจการ 

- ผลตอบแทนทางการเงิน 

(กําไรเงินปนผล และมูลคา

หุน) 

- การบริหารงานดวยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

- กิจการมีการเติบโตอยางม่ันคง 

- มีระบบบริหารความเส่ียง 

- มีการตรวจสอบ และการ

บริหารงานท่ีดี 

- ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ปฏิบัติตอผูมีสวนได

เสียอยางเปนธรรม และ 

เทาเทียมกัน มีความซ่ือสัตย 

โปรงใส ตรวจสอบได 

- จายเงินปนผลอยางเหมาะสม 

- เปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง 

ครบถวน 
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ลําดับ กลุมผูมสีวนไดเสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความตองการ/ 

ความคาดหวัง 
การตอบสนอง 

- การเปดเผยสารสนเทศตางๆ ตาม

หลักเกณฑของหนวยงานท่ีกํากับ

ดูแล 

- จัดใหมีชองทางสําหรับการแจง

เบาะแสการกระทําท่ีไมสุจริตหรือ

ขอเรียกรองตางๆ 

 

- การดูแลสิทธิและความเทา

เทียมกัน 

 

3. ลูกคา ลูกคาภาครัฐ 

ลูกคาเอกชน 

- ใหบริการท่ีเปนไปตามมาตรฐาน

และรับผิดชอบตอลูกคา 

- การพบปะเยี่ยมเยียนลูกคา เพ่ือ

เขาถึงทุกปญหา และสราง

ความสัมพันธท่ีดี 

- การจัดงานแสดงสินคา, ออกบูธ 

- การลงโฆษณา 

- การสํารวจความพึงพอใจลูกคา 

- การใหความรูกับลูกคา 

- ชองทางการรับขอรองเรียนและ

การรับฟงความคิดเห็น 

- การไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 

- เขาแขงขันอยางเปนธรรม 

และโปรงใส 

- ราคาสินคาและบริการท่ี

เหมาะสมและเปนธรรม 

- หลักประกันสัญญา ความ

รับผิดชอบตอสินคาและ

บริการ 

- บริการหลังการขาย 

- การรักษาความลับของขอมูล

ลูกคา 

 

- ปฏิบัติตามหลักการกาํกบัดูแล

กิจการอยางเปนธรรม โปรงใส 

ตรวจสอบได 

- มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- มีนโยบายตอตานทุจริต

คอรรัปชั่นและจัดทํา Code of 

Conduct 

- บริหารการจัดการท่ีมี

มาตรฐานตามระบบ ISO 

9001 

 

4. คูแขงทาง 

การคา 

คูแขง - การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร - การแขงขันอยางเปนธรรม และ

โปรงใส 

- ไมกลาวหาคูแขงในทางราย 

- ไมแขงขันกันดวยการตัดราคา 

- ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

เพ่ือดําเนินธุรกิจอยางเปน

ธรรมและโปรงใส 

- ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงโดย

การกลาวหาในทางราย 

- แขงขันโดยการเสนอบริการให

ลูกคาพึงพอใจ ไมตัดราคา 

- รวมมือในการประกอบธุรกิจใน

เชิงสรางสรรค 

 

5. คูคา ผูใหบริการ 

ผูผลิต 

- แนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืน

ของผูคาของ บมจ. ทรัพยศรีไทย 

- คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- นโยบายการจัดซ้ือ-จัดจาง 

- การปฏิบัติตอคูคาอยาง 

เสมอภาคและเทาเทียมกัน 

- การส่ังซ้ือสินคาอยางสมํ่าเสมอ 

หรือเพ่ิมปริมาณการส่ังซ้ือ 

 

- มีกระบวนการจัดซ้ือท่ีชัดเจน 

- ปฏิบัติตอคูคาอยางเทาเทียมกัน 

- สรางการแขงขันอยางเสรีและ

เปนธรรม 



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 57 | 275 

ลําดับ กลุมผูมสีวนไดเสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความตองการ/ 

ความคาดหวัง 
การตอบสนอง 

- การเยี่ยมชมและการตรวจ

ประเมิน 

- ชองทางการรับขอรองเรียนและ

การรับฟงความคิดเห็น 

 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอยาง

ครบถวน 

- ไมมีการเรียก รับ หรือจาย

ผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับ

คูคา 

- บริษัทมีการสงแนวทางการ

ปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคา 

ของ บมจ. ทรัพยศรีไทย 

เพ่ือใหคูคารับทราบนโยบาย

ของบริษัท 

6. เจาหน้ี สถาบันการเงิน - รายงานงบการเงิน 

- ติดตอผานผูจัดการ หรือฝายบัญชี

และการเงิน 

 

- ชําระหน้ีตรงตอเวลา 

- สามารถปฏิบัติตามเงือ่นไขและ

ขอตกลงของสัญญา 

- ความโปรงใสในการดําเนิน

ธุรกิจ 

- ชําระหน้ีตามระยะเวลาและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงของ

สัญญาอยางเครงครัด 

- เปดเผยขอมูลทางการเงินท่ี

ถูกตอง 

7. หนวยงาน

ภาครัฐ 

ก.ล.ต. 

SET. 

สรรพากร 

กรมแรงงาน 

ประกันสังคม 

กรมเจาทา 

เทศบาลลัด-

หลวง ฯลฯ 

- สนับสนุนและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบอยางเครงครัดและ

ครบถวน 

- รายงานขอมูลตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

- นําสงภาษีตามกฎหมาย 

- ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ 

ของหนวยงานภาครัฐ 

- สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

- ไมสรางผลกระทบตอสังคม 

และส่ิงแวดลอม 

- การเขารวมโครงการตางๆ ของ

หนวยงานภาครัฐท่ีจัดขึ้น 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับท่ีกฏหมายกําหนด ใน

ทุกๆ ดาน 

- เปดเผยขอมูลอยางถูกตองและ

โปรงใส 

8. ชุมชน และ

สังคม 

ชุมชนโดยรอบ

สังคมท่ัวไป 

- การเขารวมกิจกรรมตางๆ  

กับชุมชน 

- การรับฟงขอเสนอแนะและรับ

เรื่องรองเรียนตางๆ 

- การแจงเบาะแสการกระทําทุจริต 

- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ทางสังคมท่ีเปนประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม 

- การมีสวนรวมเปนพลังในการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

- การสนับสนุนกิจกรรมดาน

การศึกษา ชุมชน ศาสนา การ

กุศล และสังคม 

- การตอบสนอง และการจัดการ

ขอรองเรียน  

- มีกระบวนการสืบสวนสอบสวน

ขอรองเรียนอยางเปนธรรม 

- ปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงาน

ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ชุมชน และส่ิงแวดลอม 
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ลําดับ กลุมผูมสีวนไดเสีย วิธีการ/การสื่อสาร 
ความตองการ/ 

ความคาดหวัง 
การตอบสนอง 

9. ส่ิงแวดลอม ส่ิงแวดลอม - การจัดกิจกรรมอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม และพลังงานภายใน

องคกร 

- การมีสวนในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

- จัดกิจกรรม และปลูกฝง

จิตสํานึกดานการอนุรักษ

พลังงาน การใชทรัพยากรท่ี

คุมคา และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

กรอบการทํางานกับผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดจัดทําขอปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือใหบุคลากรทุกคนของบริษัทไมวา

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับยึดปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอยางถูกตองตาม

หลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเสมอภาคและเปนธรรม(คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2556 เปนฉบับท่ี 3 และบริษัทไดเผยแพรไวใน Website ของบริษัท (www.subsrithai.co.th)) ซ่ึงครอบคลุมเรื่องตางๆ ท่ี

บริษัทใหความสําคัญดังนี้    

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตอผูมีสวนไดเสีย 

2. การปฏิบัติตอลูกคา 

3. การปฏิบัติตอผูถือหุน 

4. การปฏิบัติตอพนักงาน 

5. การปฏิบัติตอคูคา และเจาหนี้ 

6. การปฏิบัติตอพันธมิตรและคูแขงทางการคา 

7. การปฏิบัติตอสังคมและชุมชน และการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

8. ความขัดแยงทางผลประโยชนและการใชขอมูลของบริษัท 

9. การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

10. การไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

11. ทรัพยสินทางปญญา และการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

12. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น การรับหรือการใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใด 

13. การใชสิทธิทางการเมือง 

14. นโยบายเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
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บริษัทได ถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ท้ังในดานบทบาทหนาท่ี 

และความรับผิดชอบท่ีไดใชความรอบคอบและระมัดระวังในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย 

โปรงใส และมีจริยธรรม โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนในทุกๆ ดาน 

 

ผูถือหุน 

Shareholders 

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และดําเนินการ

ใดๆ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือสรางผลประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนท้ัง 

รายใหญและรายยอย มีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท้ังขอมูลทาง

การเงินและขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา 

ลูกคา 

Customer 

มุงม่ันพัฒนาระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคา สงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของ

ลูกคาภายใตเง่ือนไขและราคาท่ีเปนธรรม  

พนักงาน 

Staffs 

ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม โดยใหคาตอบแทนและสวัสดิการท่ี

เหมาะสม มีการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมท้ัง

สนับสนุนการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน 

คูคา และเจาหนี ้

Trade Partners and 

Creditor 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ทุกรายอยาง

เทาเทียม เสมอภาค และเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของการไดผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย 

พันธมิตรและคูแขง

ทางการคา 

Trade Competitor 

and Competitors  

ปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาท่ีดีตาม 

หลักสากลท่ีถือปฏิบัติในทางธุรกิจ 

สังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอม 

Social and 

Environment 

ดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและยึดม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการประกอบกิจกรรมตางๆ อันเปนธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

เศรษฐกิจและสังคม 
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การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

1. การแขงขันท่ีเปนธรรม 

 บริษัทมุงเนนท่ีจะประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน โดยบริษัทจะ

เคารพสิทธิของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ใหขอมูลอยางเพียงพอตอการตัดสินใจในการลงทุน มีการดูแลเรื่อง

การปองการใชขอมูลภายใน มีการจัดทําและเปดเผยขอมูลรายงานทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง 

ครบถวน และทันเวลา ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกําหนดและตามรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานท่ียอมรับกัน

โดยท่ัวไป มีจรรยาบรรณในการประกอบการคา และดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย มีการชําระภาษีอยางถูกตองตรงเวลาและยัง

สงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นเห็นความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม 

 บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริต โดยยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ีเปนธรรม 

ภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณบริษัท โดยไมมีการกระทําในทางทุจริตอันเปนผลรายตอกัน และไมแสวงหา

ความลับทางการคาของคูแขงหรือขอมูลจําเพาะของคูแขงโดยวิธีการอันมิชอบดวยกฎหมายหรือละเมิดขอตกลงท่ีจะไมเปดเผย

ขอมูลของคูแขง ไมวาจะไดจากลูกคาหรือบุคคลอ่ืน โดยในปท่ีผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคูแขงทาง

การคา 

2. สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคาและ/หรือเจาหนี้ 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ทุกรายอยางเทาเทียม เสมอภาคและเปนธรรม 

โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย ดังนี้ 

2.1 บริษัทมีการปฏิบัติตอคูคาอยางเหมาะสม เปนธรรม และเสมอภาค ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชน

ใดๆ ท่ีไมสุจริตในทางการคากับคูคา และไมใชวิจารณญาณหรือความสัมพันธสวนตัวเขามาตัดสิน เพ่ือให

ม่ันใจวาคูคาทุกรายของบริษัทไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ี

ตกลงกันไวอยางเครงครัด 

บริษัทมีนโยบายการจัดซ้ือ – จัดจาง ท่ีชัดเจนเพ่ือใหผูเก่ียวของในกระบวนการไดปฏิบัติซ่ึงเปนกระบวนการ

สําคัญท่ีสนับสนุนการดําเนินกิจการตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนดวยการสรางความเชื่อม่ันตอผูมีสวนได

สวนเสียผานการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีโปรงใสเปนธรรม และม่ันใจไดวามีการคัดเลือกผูคาท่ีเหมาะสมได

สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 

2.2 บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนคูคาของบริษัท จะตองมีการดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมสากล 

โดยท่ีคูคาของบริษัทจะตองปฏิบัติตาม แนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืนของผูคาของ บมจ. ทรัพยศรีไทย 4 

ดาน ดังนี้ 

1) ดานจริยธรรมทางธุรกิจ 

2) ดานสิทธิมนุษยชน 

3) ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4) ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
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2.3 มีการปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเง่ือนไขหรือขอตกลงทางการคา และหนาท่ีท่ีพึงมีตอเจาหนี้ สรางความไววางใจ

 ใหกับเจาหนี้ผานการบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ อํานวยความสะดวกดานขอมูล ขาวสาร เพ่ือสรางความ

 เขาใจเก่ียวกับสถานะทางการเงินของบริษัท 

3. การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน 

3.1 มีการกําหนดนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวขอการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา เพ่ือใหพนักงาน

ปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อยางเครงครัด 

3.2 สงเสริมใหผูบริหาร พนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและบริการท่ี

มีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 การบริหารความเส่ียง 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการองคกรท่ีดี เพ่ือใหองคกรมีการพัฒนาและ

กาวหนาอยางม่ันคง ขยายธุรกิจอยางมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีม่ันคง หยุดยั้งและลดความเสียหายจากสภาวะแวดลอม

และภัยคุกคามตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน อันจะสงผลกระทบตอบุคลากร ทรัพยสิน การดําเนินธุรกิจ รวมท้ังภาพลักษณของ

องคกร 

บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และไดจัดตั้ง

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย รองผูจัดการฝาย และผูชวยผูจัดการฝาย เพ่ือ

พิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย จากนั้นใหพิจารณาถึงการเชื่อมโยงกันระหวางความเสี่ยงของแตละฝาย เพ่ือกําหนด

ยุทธศาสตรและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกรและใหสอดคลองกับนโยบายและเปาประสงคของบริษัท

พรอมติดตามรายงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกไตรมาส และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยผานผู

ตรวจสอบภายใน ความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานบริษัท ไดแก 

1. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

2. ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน 

3. ความเสี่ยงดานลูกคาเลิกใชบริการ 

4. ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศ 
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3.3 การจัดการดานความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดลอม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจโดยใหความสําคัญและยึดม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยในการประกอบกิจกรรมตางๆ อันเปนธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน 

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม โดยกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. ใหความรวมมือ และควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ลูกคาและบุคคลผู

มาติดตองานอยูเสมอ 

3. จัดใหมีการปองกันอุบัติเหตุและควบคุมการปลอยของเสียใหอยูในระดับต่ํากวาคามาตรฐานท่ียอมรับได 

4. ผูบริหารและพนักงานจะตองเอาใจใสอยางยิ่งตอกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะสงเสริมถึงความปลอดภัย คุณภาพอาชีวอ

นามัย และสิ่งแวดลอม 

5. สงเสริมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในลักษณะการสรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากร

อยางคุมคา เชน น้ํา ไฟฟา กระดาษ ฯลฯ และใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกพนักงานเก่ียวกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

6. เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมาเก่ียวกับความสัมพันธของการดําเนินงานตอความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดลอม 

7 สนับสนุนการจัดซ้ือผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีมีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษสิ่งแวดลอม และพลังงาน 

3.3.2 ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

(1)  การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

  บริษัทมีคลังสินคาและทาเทียบเรือบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ไดมีการดูแลการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา โดย

จัดทําบอพักเพ่ือดักไขมันและบําบัดน้ําเสีย มีการนําตัวอยางน้ําจากจุดตางๆ สงไปตรวจสอบคุณภาพใหอยูในมาตรฐานโดย

ตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 

ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) 

และอ่ืนๆ เปนประจําทุก 3 เดือน และรายงานตอหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  
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(2) การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

กลอง Green Carton  

ในกระบวนการจัดเก็บเอกสารของบริษัทจะตองใชกลองลูกฟูกเพ่ือบรรจุเอกสาร และในแตละปบริษัทมีการ

สั่งซ้ือกลองลูกฟูกหลายแสนกลอง แตเนื่องจากวัตถุดิบท่ีนํามาใชผลิตเยื่อกระดาษมาจากตนไม บริษัทจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดหา

ผลิตภัณฑกลองกระดาษท่ีใชเยื่อกระดาษนอยลง เพ่ือเปนการชวยรักษาปาไม และสิ่งแวดลอม 

กลาวคือ วัตถุดิบท่ีนํามาผลิตเปนกลองบรรจุเอกสารใหบริษัทมาจากปาปลูกบางสวนและใยกระดาษรีไซรเคิล

บางสวน ซ่ึงไดลดการใชตนไมจากธรรมชาติ 

ท้ังนี้บริษัทยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง โดยบริษัทจะคัดเลือกผูผลิตท่ีไดมาตรฐานและมี

นโยบายรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และมีนวัตกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

(3) สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

บริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลสิ่งแวดลอม ภายใตยุทธศาสตรและนโยบายท่ีมุงเนนในการสนับสนุน

การดําเนินกิจการและธุรกรรมตางๆ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ผานการใชงานอุปกรณดิจิทัลอันหลากหลาย เพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืนในการใชงาน อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีความรับผิดชอบ 

บริษัทสรางกระบวนการทํางานและระบบท่ีทันสมัยเพ่ือสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 

- บริษัทนําระบบดิจิทัลมาประยุกตใชในกระบวนการทํางานและติดตอสื่อสารภายใน เพ่ือลดการใชงาน

กระดาษ ซ่ึงสามารถลดการใชงานการพิมพและถายสําเนาเอกสารไดเปนจํานวนมาก 

- บริษัทยังไดพัฒนาระบบการใหบริการลูกคา Service Order Online ผานทางอินเทอรเน็ต เพ่ือตอบโจทย

การใหบริการท่ีอํานวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดม่ันคงทางธุรกิจ สอดคลองกับ

แนวทางในการสรางความยั่งยืนของบริษัท 

- บริษัทใชวิธีการเก็บขอมูลตางๆ บนระบบ Cloud Computing เพ่ือทดแทนการสรางศูนย Data Center 

ขนาดใหญ ซ่ึงสามารถประหยัดการใชพลังงานจากไฟฟา ชวยลดการทําลายสิ่งแวดลอม และ อีกท้ังยัง
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สามารถชวยลดระยะเวลาในการเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางม่ันคงและปลอดภัย จึงสามารถเพ่ิมความ

เชื่อม่ันใหกับลูกคาได 

- บริษัทยังคงศึกษาระบบ Automation ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท่ีทันสมัยเพ่ือนํามาประยุกตใช 

และขยายงานเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ความรวดเร็ว และ

แมนยํา และชวยใหพนักงานทํางานไดสะดวกลดปญหาการเจ็บปวยของพนักงานจากการเคลื่อนยายกลอง

เอกสาร 

 

 

 

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม   

 นโยบาย แนวปฏิบัต ิและผลการดําเนินงานดานสังคมของบริษัทมีดังนี้ 

1. สิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปนนโยบายบริษัทในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพ

ในศักดิ์ศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลท่ีไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี และไม

กระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ 

นอกจากนี้บริษัทใหความสําคัญในการเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝพรรคการเมือง

ใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานใชสิทธิ

เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยบริษัทไดกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
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2. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทตระหนักดีวา “พนักงาน” เปนทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะนําพาไปสูความสําเร็จในการประกอบกิจการของ

บริษัทและบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงมุงม่ันท่ีจะใหพนักงานทุกคนมีความ

ภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในองคกร รวมถึงคาตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน โดยไดกําหนดเปนนโยบายไวในคูมือจรรยาบรรณ

ธุรกิจดังนี้ 

1. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติท้ังทางตรง หรือทางออม ไมวา

จะเปนเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดาน

การเมืองท่ีไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอ่ืนใด 

2. จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานพึงจะไดรับ เชน วันหยุดพักผอน การจาย 

คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล เปนตน 

3. จัดใหมีข้ันตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขท่ีเหมาะสมและ 

เปนธรรม 

4. กรณีมีการทําผิดระเบียบหรือวินัยและตองดําเนินการเพ่ือใหมีการพิจารณาสอบสวนเพ่ือลงโทษอยางเปน

ธรรมแลวแตกรณี  

5. สนับสนุนดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพ่ือสงเสริมใหเกิดสุขอนามัยท่ีดี และ

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย มีการควบคุมภัยอันตรายตางๆ และดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิด

อุบัติเหตุและโรคจากการทํางานตางๆ 

6. เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม สามารถแจงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นหรือ

ซักถามขอสงสัยผาน E-mail ของเลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ 

บริษัทใหความสําคัญในการดูแล และพัฒนาบุคลากรทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน ไมเลือกปฏิบัติ หรือแบงแยกเพศ 

อายุ สีผิว หรือลักษณะการแบงแยกอ่ืนๆ โดยมีโครงสรางของบุคลากรแบงแยกตามลักษณะตางๆ ดังนี้ 

พนักงานท้ังหมดแบงแยกตามโครงสรางองคกร 

  

ฝ่ายปฏิบติัการ

กรุงเทพมหานคร

7%

ฝ่ายบญัชีและการเงิน

กรุงเทพมหานคร…

ฝ่ายคลงัสนิคา้และท่าเทียบเรือ

จ. สมทุรปราการ

16%

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ. สมทุรปราการ

2%

ฝ่ายคลงัเอกสาร 

จ. สมทุรปรการ

67%

พนกังานทัง้หมดแบง่แยกตามโครงสรา้งองคก์ร

ฝ่ายปฏิบติัการ กรุงเทพมหานคร ฝ่ายบญัชีและการเงิน กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายคลงัสนิคา้และท่าเทียบเรือ จ.สมทุรปราการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ. สมทุรปราการ

ฝ่ายคลงัเอกสาร จ.สมทุรปราการ
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พนักงานท้ังหมดแบงแยกตามเพศ 

 

 

อัตราการลาออกของพนักงานเฉล่ียตอป 

 

 

และเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายบริษัทไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางาน

รวมกันตลอดจนเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เชน 

การดูแลพนักงาน 

1.1 บริษัทไดจัดทํานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือเปนแนวทางการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหบริษัทมี

พนักงานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีการสรรหาพนักงานท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ และ

ทักษะการทํางานเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท รวมถึงการดูแลพนักงานใหมีความสุข มีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานบุคคลจะยึดหลักความเปนธรรม โปรงใส และใหโอกาสแกพนักงานท่ีเทาเทียมกัน 

1.2 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแตป 2529 กอนท่ีจะมีประกาศใช

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ดวยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและเปนสวัสดิการใหกับพนักงานในการ

ชาย

53%

หญิง

47%

ชาย หญิง

12.86%

7.34%

11.11%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

2562 2563 2564

อตัราการลาออก
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ออมและสรางหลักประกันในอนาคต ทําใหพนักงานมีเงินกอนเม่ือตองออกจากงานหรือเม่ือเกษียณอายุจากงาน และเปนการ

สรางแรงจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาวดวย ปจจุบันบริษัทไดกําหนดจายเงินสมทบใหพนักงานในอัตรา 3-15% 

ของคาจางตามอายุงานของพนักงาน 

1.3 บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพ่ือเปนเสมือนสื่อกลางในการถายทอด

ความตองการดานสวัสดิการของลูกจางใหนายจางทราบ และรวมปรึกษาหารือใหขอเสนอแนะตลอดจนดูแลการจัดการ

สวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงบริษัทเห็นวาพนักงานจะไดรับผลประโยชน และมีขวัญกําลังใจในการทํางานตอไป 

บริษัทจึงไดสนับสนุนจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน และสรางสิ่งแวดลอมในการ

ทํางานท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการนําเสนอ ปจจุบันบริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

กิจการ ณ สถานประกอบการ 2 แหง ท่ีฝายคลังสินคาและทาเทียบเรือ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และท่ีฝายคลังเอกสาร ซอย 

สุขสวัสดิ์ 76 

การพัฒนาพนักงาน 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความรูความสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพใน

การทํางาน และทัศนคติตอการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทและตาม

แนวนโยบายของทางภาครัฐเพ่ือเพ่ิมความสามารถ และเพ่ือใหพรอมท่ีจะรองรับการเติบโตของบริษัท โดยไดกําหนดแผนการ

พัฒนาบุคลากรเปนแผนการฝกอบรมประจําป สําหรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางาน ท้ังการอบรมภายในบริษัท และ

การสงพนักงานเขารับการอบรมในหลักสูตรของหนวยงานภายนอกเพ่ือใหความรูกับพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 

แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพรระบาดอยางตอเนื่อง การสงอบรม

ภายนอก จึงทําไดนอยมากเนื่องจากลักษณะงานตองใชทักษะดานการปฏิบัติ หรือการปฏิบัติในสถานท่ีจริง เชน หลักสูตร การ

ขับรถอยางปลอดภัย นอกจากนี้การจัดอบรมภายในองคกรก็มีขอจํากัดในเรื่องของการเวนระยะหาง การรวมกลุมของพนักงาน 

ในป 2564 จึงไมไดจัดอบรมภายใน (In-house Training) 

อยางไรก็ตามในป 2564 บริษัทยังคงเนนการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาในการทํางาน (On-the-Job Training) ตาม

มาตรฐานความรูและทักษะท่ีจําเปนของแตละตําแหนงงาน โดยมีหัวหนางานรับผิดชอบอบรมสอนงานใหกับพนักงานใน

ตําแหนงดังกลาว เพ่ือมุงม่ันพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และบริษัทไดจัดหาหลักสูตรท่ี

สามารถอบรมผานสื่อ online ใหกับพนักงาน ไดแก หลักสูตรเก่ียวกับการบริหารบัญชี และหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนตน  คิดเปนมูลคาการลงทุนดานการฝกอบรมรวมท้ังสิ้น 132,893 บาท มีพนักงานจํานวนรอยละ 4.78 ของ

จํานวนพนักงานท้ังหมดเขารับการอบรม โดยมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยตอคนเทากับ 0.20 ชั่วโมงตอป 
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ฝกอบรมป 2564 

พนักงานท่ีไดรับการอบรมท้ังหมด จํานวนหลักสูตร จํานวนช่ัวโมงอบรมเฉล่ีย : คน : ป 

   

 

วิธีการอบรม หลักสูตร 

การอบรมภายนอก 

(Public Training) 

- Information Security Awareness – Foundational  

- Port Facility Security Officer (PFSO) 

- HCM Webinar 

- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมไดมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (TFRS for NPAEs) และหลักสูตรเก่ียวกับมาตรฐานบัญชี อ่ืนๆ เพ่ือ

พัฒนาดานวิชาชีพบัญชี 

รวม 9 หลักสูตร 

 

การพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง 

เพ่ือความตอเนื่องทางธุรกิจและเตรียมความพรอมในการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทไดดําเนินการสรรหาและ

พัฒนาผูดํารงตําแหนงแทนพนักงานระดับผูบริหารท่ีใกลเกษียณหรือผูบริหารท่ีมีความเสี่ยงอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความไมตอเนื่อง

ทางธุรกิจได โดยเนนวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายใน (Internal recruitment) กอน แลวจึงสรรหาบุคลากรจากภายนอก 

เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพใหกับพนักงานท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงและมีผลงานดี

ตอเนื่อง ซ่ึงการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงมีข้ันตอนการจัดทําแผนเตรียมความพรอม 

 

 

 

 

 

  

9 0.20 
ช ัว่โมง 

12 
(4.78%) 

1. การเลือก 
ตําแหนงเปาหมาย 
ที่จะจัดทําแผน 
ผูสืบทอดตําแหนง 

(Succession Plan) 

2. การกําหนด 
เกณฑคัดเลือก 
ผูมีศักยภาพ 
 

3. การคัดเลือก 
ผูมีศักยภาพและ 
จัดทํารายชื่อ 
ผูมีศักยภาพ 

4. การจัดทํา 
แผนพัฒนา 
ผูมีศักยภาพและ 
พัฒนาตาม 
แผนที่กําหนด 

5. การตดิตาม 
และประเมนิผล 
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ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดรับทราบ รายงานความคืบหนาของแผนการสืบ

ทอดตําแหนงสําหรับป 2564 แผนการสืบทอดตําแหนงประจําป 2565 และแผนการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงประจําป 2565 

จากประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ครั้ง

ท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 

3. ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน 

ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยถือเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนั้น 

บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย พรอมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 

ดังนี้ 

1. บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) และกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบ

กิจการ ท้ัง 2 แหง ไดแก ท่ีฝายคลังสินคาและทาเทียบเรือ ซอยสุขสวัสดิ์ 49 และท่ีฝายคลังเอกสาร ซอยสุขสวัสดิ์ 76 โดย

คณะกรรมการความปลอดภัยมีหนาท่ีดังนี้ 

- พิจารณานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังความปลอดภัยนอกงาน เพ่ือ

ปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

เนื่องจากการทํางาน หรือความไมปลอดภัยในการทํางานเสนอตอนายจาง  

- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมาย เก่ียวกับความ

ปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอนายจาง เพ่ือความปลอดภัยในการ

ทํางานของลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในสถาน

ประกอบกิจการ 

- สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

- พิจารณาขอบังคับและคูมือความปลอดภัยในการทํางานของบริษัท รวมท้ังมาตรฐานดานความปลอดภัย

ในการทํางานของสถานประกอบกิจการเสนอตอนายจาง 

- สํารวจการปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึน

ในสถานประกอบกิจการนั้น อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือ

แผนการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของลูกจาง หัวหนางาน 

ผูบริหาร นายจาง และบุคลากร ทุกระดับเพ่ือเสนอความเห็นตอนายจาง 

- วางระบบการรายงานสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยใหเปนหนาท่ีของลูกจางทุกคนทุกระดับตองปฏิบัติ 

- ติดตามผลความคืบหนาเรื่องท่ีเสนอนายจาง 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รวมท้ังระบุปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติหนาท่ี

ของคณะกรรมการเม่ือปฏิบัติหนาท่ีครบหนึ่งป เพ่ือเสนอตอนายจาง 

- ประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ  
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ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง 

ความรุนแรง 

จํานวนคร้ัง/ป 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ไดรับบาดเจ็บเล็กนอย (ไมหยุดงาน) 2 0 1 

หยุดงานไมเกิน 3 วัน 3 3 2 

หยุดงานเกิน 3 วัน 0 2 2 

ไดรับบาดเจ็บรุนแรง (สูญอวัยวะ) 0 0 - 

รวมจํานวน (คร้ัง) 5 5 5

จํานวนท่ีตองพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล (รายคน) 
0 0 - 

2. บริษัทใหความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดใหมีการวางแผนและฝกอบรมระบบ

ปองกันอัคคีภัย และซอมหนีไฟใหกับพนักงานเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง ณ คลังเอกสาร คลังสินคา และสํานักงาน

ใหญ โดยวาจางทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซ่ึงผานการอบรมและข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารและอุปกรณใหมา

ดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารเปนประจาํทุกป 

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ

พนักงาน ลูกคา และบุคคลผูมาติดตองานอยูเสมอ จึงไดมีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบปองกันภัยท้ังดานอัคคีภัยและภัยจาก

ทางน้ําอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงวาจางทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซ่ึงผานการอบรมและข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร

และอุปกรณ ใหมาดําเนินการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบระบบลิฟต ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 

ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย สมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคาร ระบบ

บริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเปนประจําทุกป ซ่ึงบริษัทไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหนวยงานราชการมา

ตลอดจนถึงปจจุบัน 
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การอบรมการดับเพลิงข้ันตนและซอมอพยพหนีไฟใหกับพนักงาน 

   
 

 
 

 

สุขภาพของพนักงาน 

บริษัทจัดใหมีการทําประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ใหกับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น เม่ือ

เขารวมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานท่ีตองเดินทางไปใหบริการลูกคาตางจังหวัด บริษัทไดใหความใสใจและใหความสําคัญ

ถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทําประกันภัยการเดินทางเพ่ิมใหกับทุกคนท่ีออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวน

ปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพ่ือเพ่ิมความคุมครองใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และคาครองชีพปจจุบันอยางตอเนื่อง

รวมถึงไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปสําหรับพนักงานทุกคนดวย 

การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป 

บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหพนักงานไดรับ

การตรวจสุขภาพประจําป เนื่องจากการตรวจสุขภาพเปนสิ่งท่ีจําเปนในยุคปจจุบัน เพราะจะทําใหบุคลากรในองคกรสามารถ
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รับทราบไดวาปจจุบันสุขภาพของตัวเองเปนอยางไร และไดรับการรักษาหรือปองกันไดอยางทันทวงที และยังสรางความ

ตระหนักใหพนักงานดูแลสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ผลการตรวจสุขภาพจะทําใหบริษัททราบภาวะสุขภาพและแนวโนมการเจ็บปวยของพนักงาน หรือ

รับทราบการเจ็บปวยตั้งแตในระยะเริ่มตน และใหไดรับการรักษาอยางถูกตอง รวมถึงบริษัทยังสามารถนําขอมูลการตรวจ

สุขภาพมาวิเคราะหเพ่ือจัดหามาตรการปองกันตางๆ ในอนาคตได 

   

   

                         

                   

 

การดูแลพนักงานในชวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

1. บริษัท การทํางานท่ีบาน หรือ work from home  

2. เนื่องจากการใหบริษัท ไมสามารถ work from home ไดทุกหนวยงาน หนวยงานท่ีใหบริการจะตองมา

ปฏิบัติงานท่ีบริษัท การสลับวันหยุด 

3. พนักงานท่ีพบวามีความเสี่ยง หรือตรวจพบวามีการติดเชื้อ ใหหยุดงานเพ่ือกักตัวโดยยังไดรับคาจาง 

4. พนักงานท่ีท่ีตองเขารับการรักษามีสิทธิไดคารักษาพยาบาลจากประกันสุขภาพ ท่ีบริษัทจัดทําใหกับ

พนักงาน  



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 73 | 275 

 4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทใหความสําคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการดานธุรกิจของบริษัท จึงมุงม่ันท่ีจะพัฒนา

ระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา 

โดยบริษัทไดกําหนดเปนนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอลูกคาไวอยางชัดเจนในคูมือจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ดังนี้ 

1. สงมอบสินคาและใหบริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคา

ภายใตเง่ือนไขและราคาท่ีเปนธรรม พรอมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับการใชสินคาและบริการของบริษัทอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอลูกคา 

2. ใหขอมูลเก่ียวกับสินคาและการบริการท่ีถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือใหลูกคามีขอมูล

เพียงพอในการตัดสินใจ ซ่ึงขอมูลท่ีใหตองไมเกินความเปนจริงจนเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ 

ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการ 

3. ปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับลูกคาอยางถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอันเก่ียวกับการ

ประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคา 

4. มีระบบการจัดเก็บรักษาขอมูลของลูกคาอยางปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกคา ไมสงตอขอมูล

โดยไมไดรับความยินยอมจากลูกคา และไมนําขอมูลของลูกคาไปเผยแพร หรือใชประโยชนเพ่ือตนเองหรือ

ผูอ่ืน 

5. จัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและ

บริการ รวมท้ังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และดําเนินการอยางถึงท่ีสุดเพ่ือใหลูกคาไดรับการ

ตอบสนองอยางรวดเร็ว 

6. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจดานการบริการลูกคาอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือทราบความตองการของลูกคา

อยางแทจริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการใหบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

7. ปฏิบัติกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีวางใจไดของลูกคา ดวยยึดม่ันในคติพจนของบริษัท 

คือ “บริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกตอง สุภาพ มีน้ําใจ และมุงม่ันพัฒนาอยางตอเนื่อง” ตลอด

ระยะเวลาของการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

8. ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตกับลูกคา 

ท่ีผานมาลูกคาเกาของบริษัทสวนใหญยังคงใชบริการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เนื่องจากบริษัทสงมอบสินคาและ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ซ่ือสัตย มีความยืดหยุนในการใหบริการ ภายใตเง่ือนไขและราคาท่ี

เปนธรรม และปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับลูกคาอยางถูกตองครบถวน ภายใตขอบังคับและกฎหมายอันเก่ียวกับการ

ประกอบวิชาชีพของบริษัท และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือผิดสัญญากับลูกคาของบริษัทนอกจากสิทธิของลูกคา

ตามสัญญาท่ีไดทําขอตกลงกันแลว บริษัทยังคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาดวย โดยไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของ
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ลูกคาเปนประจําทุกป ปรับปรุงบริการและพัฒนาบริการตางๆ เพ่ือใหเชื่อมโยงสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 

9001:2015 ท่ีบริษัทไดรับ รวมท้ังไดจัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ

ปลอดภัยของสินคาและบริการ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในบริการจัดเก็บเอกสารของลูกค้า ปี 2564
พอใจมาก ค่อนข้างพอใจ ค่อนข้างไม่พอใจ ไม่พอใจ
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จํานวนลูกคาท่ีเขารวมประเมินความพึงพอใจ สําหรับป 2564 คิดเปนรอยละ 42 ของลูกคาท้ังหมดโดย

กระจายตามประเภทของขนาดลูกคา ดังนี้ 

ประเภทกลุมลูกคา 

2562 2563 2564 

จํานวนราย 
รอยละตาม

กลุมลูกคา 
จํานวนราย 

รอยละตาม

กลุมลูกคา 
จํานวนราย 

รอยละตาม

กลุมลูกคา 

ลูกคาขนาดเล็ก 245 16.80 432 30.00 525 35.00 

ลูกคาขนาดกลาง 179 81.74 207 90.00 148 80.00 

ลูกคาขนาดใหญ 92 94.85 114 100.00 62 100.00 

รวม 516  753  735  

 

5. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะทําใหบริษัทเปนองคกรท่ีมี “บรรษัทภิบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) 

ดวยการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรท่ีมีการคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกร

หรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันท่ีจะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในเรื่อง

การปฏิบัติตอสังคมและชุมชนไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. รวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมท้ังชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู เพ่ือสนับสนุนและ

ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงการตอบสนองอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอ

เหตุการณท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนอันเนื่องจากการดําเนินงานของบริษัท 

2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินท่ีองคกร

ตั้งอยูใหเกิดข้ึนในหมูพนักงานทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3. ใหความสําคัญในการมีสวนรวม และสรางความสัมพันธ อันดีให เ กิด ข้ึนระหวางองคกรกับชุมชน 

ท่ีตั้งอยูท้ังท่ีดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

 

ในป 2564 ท่ีผานมาบริษัทไดจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน ไดแก การมอบเงินสนับสนุน

กิจกรรมวันเด็กใหกับโรงเรียนตางๆ ในเขตอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย รวมถึงโครงการตางๆ ท่ีบริษัทจัดข้ึน

เพ่ือทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ซ่ึงบริษัทไดจัดใหมีเปนประจําทุกป 
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โครงการบริจาคโลหิต “ใหเลือด ใหชีวิต” ปท่ี 9 

วันศุกรท่ี 3 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมคลังเอกสาร ซ.สุขสวัสดิ์ 76 จ.สมุทรปราการ 
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โครงการ “คนไทยไมท้ิงกัน” 

สนับสนุนการทางานของบุคคลากรทางการแพทย สูภัยโควิด-19 

 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ขอรวมเปนสวนหนึ่งในการสงกําลังใจใหแกบุคลากรทางแพทยทุกทานท่ีทุมเท เสียสละ 

ทํางานอยางหนัก ภายใตสถานการณการระบาดโรคโควิด-19 

 

มอบ Dunkin Donut’s  ณ ศูนยฉีดวัคซีน SCB สํานักงานใหญ  เม่ือวันศุกรท่ี 27 สิงหาคม 2564  

          
 

 
 

มอบ Dunkin Donut’s  ณ โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ วันท่ี 26 ตุลาคม 2564  
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4. การวิเคราะหและอธิบายของฝายจัดการ (MD&A)   

4.1 วิเคราะหการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน   

ในงวดป 2564 ป 2563 และป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 2,715 ลานบาท 2,730 ลานบาท และ 

3,525 ลานบาท ตามลําดับ และมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน (77) ลานบาท (446) ลานบาท และ (7) ลานบาท ตามลําดับ  

สาเหตุหลักๆ ท่ีรายไดรวมในป 2564 และ ป 2563 ลดลงเม่ือเทียบกับป 2562 สวนใหญเกิดจากรายไดจากธุรกิจอาหาร

และเครื่องดื่มของบริษัทยอยลดลงท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเปนผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหตั้งแตชวงเดือนมีนาคม 2563 ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยไมสามารถขายสินคา

และใหบริการกับลูกคาท่ีตองการรับประทานอาหารภายในราน แตสามารถใหลูกคาซ้ือสินคาและรับกลับ หรือใหบริการแบบสง

ถึงบานได ตอมารัฐบาลไดผอนปรนมาตรการล็อคดาวน ทําใหกลุมบริษัทกลับมาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยไดตามปกติในชวง

กลางเดือนพฤษภาคม 2563 และกลับมาแพรระบาดอีกระลอกตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงทางภาครัฐไดออก

มาตรการตางๆ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค เชน การสั่งใหมีการปดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการ

เปนการชั่วคราว เปนตน ทําใหกลุมบริษัทไมสามารถขายสินคาและใหบริการแกลูกคาไดเหมือนปกติ โดยกลุมบริษัทสามารถ

กลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 สําหรับรานอาหารในตางประเทศตองทําการปดชั่วคราวตั้งแต

เดือนมกราคม 2564 และเริ่มเปดใหบริการในเดือนพฤษภาคม 2564 จึงสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

นอกจากนี้ ในป 2563 บริษัทมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจากการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ

คาความนิยมสําหรับธุรกิจรานอาหารจํานวน 200 ลานบาท และบันทึกขาดทุนจากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุน จํานวน 44 ลานบาท จากการประกาศใชภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางแทนภาษีโรงเรือน  

สรุปผลการดําเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

 รายไดจากการขายและการใหบริการ 

ในป 2564 บรษัิทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจํานวน 2,716 ลานบาท ลดลง 14 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 1 จากปกอน ซ่ึงมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจํานวน 2,730 ลานบาท โดยแยกพิจารณาตามกลุมธุรกิจได

ดังนี้ 

          หนวย : ลานบาท 

โครงสรางรายได ป 2564 ป 2563 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

รายไดจากการขายและบริการ 

  คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

  อาหารและเครื่องดื่ม 

  เสื้อผาสําเร็จรูป 

2,552 

382 

2,006 

164 

2,566 

400 

2,017 

149 

(14) 

(18) 

(11) 

15 

รายไดอ่ืน 164 164 - 
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- รายไดจากการใหบริการ (ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ) บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ 382 ลานบาท ลดลง

จากปกอน 18 ลานบาท หรือ รอยละ 5 ท่ีมีรายไดการใหบริการ 400 ลานบาท เนื่องจากรัฐบาลมีการประกาศ

มาตรการปดพ้ืนท่ีสีแดง จํากัดเวลาการขนสง สงผลใหปริมาณสินคาท่ีเคลื่อนยาย และธุรกรรมดานเอกสารลดลง 

- รายไดจากการขาย (ธุรกิจอาหาร,เครื่องดื่ม) บริษัทมีรายไดจากการขาย 2,006 ลานบาท ลดลงจากปกอน 11 ลาน

บาท หรือ รอยละ 1 ท่ีมีรายไดจากการขาย 2,017 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเกิดจากรายไดจากธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่มของบริษัทยอยลดลงท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเปนผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน เชน การ

สั่งใหมีการปดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเปนการชั่วคราว เปนตน ทําใหกลุมบริษัทไม

สามารถขายสินคาและใหบริการแกลูกคาไดเหมือนปกติ โดยกลุมบริษัทสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติ

ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 สําหรับรานอาหารในตางประเทศตองทําการปดชั่วคราวตั้งแตเดือนมกราคม 

2564 และเริ่มเปดใหบริการในเดือนพฤษภาคม 2564  

- รายไดจากการขาย (ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูป) บริษัทมีรายไดจากการขาย 164 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 15 ลาน

บาท หรือ รอยละ 10 ท่ีมีรายไดจากการขาย 149 ลานบาท จากการเพ่ิมยอดขายทาง online 

- รายไดอ่ืนๆ บริษัทมีรายไดอ่ืนจํานวน 164 ลานบาท  ไมเปลี่ยนแปลงจากปกอนท่ีมีรายไดอ่ืนๆ  จํานวน 164 

ลานบาท  

สําหรับป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจํานวน 2,730 ลานบาท ลดลง 795 

ลานบาท หรือรอยละ 23 จากงวดป 2562 ซ่ึงมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจํานวน 3,525 ลานบาท โดย

แยกพิจารณาตามกลุมธุรกิจไดดังนี้ 

- รายไดจากการขาย (ธุรกิจอาหาร,เครื่องดื่ม และ เสื้อผาสําเร็จรูป) บริษัทมีรายไดจากการขาย 2,165 ลานบาท 

ลดลง 748 ลานบาท หรือ รอยละ 26 จากป 2562 ท่ีมีรายไดจากการขาย 2,913 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเกิดจาก

รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมของบริษัทยอยลดลงท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเปนผลกระทบจาก

มาตรการล็อคดาวน รวมท้ังการปรับเวลาเปดปดรานอาหารและหามการรับประทานในราน มาตรการปด

หางสรรพสินคา เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  

- รายไดจากการใหบริการ (ธุรกิจคลังสินคาและทาเทียบเรือ) บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ 402 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 

3 ลานบาท หรือ รอยละ 1 จากป 2562 ท่ีมีรายไดการใหบริการ 399 ลานบาท  เนื่องมาจากปริมาณสินคาและ

เอกสารท่ีรับฝากมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงมีการปรับราคาคาบริการสําหรับลูกคาบางสวน 

- รายไดอ่ืนๆ บริษัทมีรายไดอ่ืนๆ 164 ลานบาท ลดลง 49 ลานบาท หรือ รอยละ 23 จากป 2562 ท่ีมีรายไดอ่ืนๆ 

จํานวน  213 ลานบาท เนื่องจากป 2562 บริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 36 ลานบาท และมีเงินปนผล

รับจํานวน 9 ลานบาท 
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 ตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวมในป 2564 ป 2563 และป 2562 ของบริษัทและบริษัทยอย มีจํานวน 1,089 

ลานบาท 1,124 ลานบาท  และ1,486 ลานบาท ตามลําดับ ลดลงรอยละ 3 และรอยละ 24 ตามลําดับ ซ่ึงผันแปรตามรายได

จากการขายสินคาและบริการท่ีลดลง ท้ังนี้สัดสวนตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวมตอรายไดจากการขายและบริการในป 

2564 ป 2563 และป 2562 ยังอยูท่ีประมาณ 55%-57% 

คาใชจายในการขายและบริหารในป 2564 ป 2563 และป 2562 ของบริษัทและบริษัทยอย มีจํานวน 1,547 ลานบาท 

1,669 ลานบาท และ1,913 ลานบาท ตามลําดับ โดยลดลงรอยละ 7 และรอยละ 13 ตามลําดับ  ท้ังนี้สัดสวนคาใชจายในการ

ขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2564 ป 2563 และป 2562 เทากับ 57% 61% และ 54% ตามลําดับ โดยในป 2564 

บริษัทมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร และพยายามควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในงวดป 2564 ป 2563 และป 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน (77) ลานบาท (446) ลานบาท และ (7) ลานบาท 

ตามลําดับ โดยในป 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิลดลง 369 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 83 เม่ือเทียบกับป 2563 สาเหตุหลัก

เนื่องมาจากบริษัทสามารถบริหารตนทุนและคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับรายไดรวม ซ่ึงจะเห็นไดวาใน

ป 2564 บริษัทมีกําไรจากการกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 79 ลานบาท เม่ือเทียบกับปท่ีแลวมีผลขาดทุนจากกิจกรรมการ

ดําเนินงานจํานวน (307) ลานบาท รวมท้ังในป 2563 บริษัทมีการตั้งสํารองการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 200 ลานบาท 

สวนใหญจากการดอยคาของเงินลงทุนในธุรกิจอาหารโดยเฉพาะท่ีฝรั่งเศส และ ขาดทุนจากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

การลงทุน จํานวน 44 ลานบาท จากการประกาศใชภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางแทนภาษีโรงเรือน 

สําหรับงวดป 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน (446) ลานบาท ขาดทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน 439 ลานบาท เม่ือเทียบกับงวด

ป 2562 ซ่ึงมีขาดทุนสุทธิจํานวน (7) ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากงวดป 2563 บริษัทมีรายไดรวมลดลง 795 ลานบาท ซ่ึง

สวนใหญเกิดจากรายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมของบริษัทยอยลดลงท้ังในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเปนผลกระทบ

จากมาตรการล็อคดาวนต้ังแตชวงปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงชวงเดือนพฤษภาคม 2563 รวมท้ังการปรับเวลาเปดปด

รานอาหารและหามการรับประทานในรานเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ประกอบกับในป 2563 

บริษัทมีการตั้งสํารองการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 200 ลานบาท สวนใหญจากการดอยคาของเงินลงทุนในธุรกิจอาหารโดย

เฉพาะท่ีฝรั่งเศส และ ขาดทุนจากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน จํานวน 44 ลานบาท จากการประกาศใชภาษี

ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางแทนภาษีโรงเรือน ในป 2563  

นอกจากท่ีกลาวขางตน สาเหตุท่ีบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ อีกสวนหนึ่งเกิดจากบริษัทมีคาใชจายท่ีเปน non-cash item 

จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงตองมีการทยอยตัดจําหนาย และคาเสื่อมราคาเปนจํานวนมาก ซ่ึงหากบวกกลับดวยรายการดังกลาวจะ

เห็นวา EBITDA ของบริษัทในงวดดังกลาวมียอดสุทธิเปนบวก โดยในงวดป 2564 ป 2563 และป 2562 บริษัทมีจํานวน 666 

ลานบาท 338 ลานบาท และ 301 ลานบาท ตามลําดับ 
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 ฐานะการเงิน  

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 

6,984 ลานบาท 6,964 ลานบาท และ 5,581 ลานบาท ตามลําดับ โดยเพ่ิมข้ึน 20 ลานบาท และ 1,383 ลานบาท ตามลําดับ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสนิทรัพยรวมจํานวน 6,984 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 20 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 0.30 

เม่ือเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2563 สวนใหญเนื่องจาก 1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพ่ิมข้ึน 58 ลานบาท 

เนื่องจากในชวงปลายป 2564 บริษัทยอยมีการสํารองเงินไวสําหรับหมุนเวียนในชวงเทศกาลปใหม (รัฐมีการประกาศคลายลอค

ในหลายๆธุรกิจในชวงไตรมาส 4 ป 2564) จึงสงผลใหเงินสดเพ่ิมข้ึนคอนขางมาก 2) ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ เพ่ิมข้ึน 76 ลานบาท 

จากการเรงขยายสาขาของบริษัทยอย 3) สินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน 28 ลานบาท จากการสตอควัตถุดิบเพ่ือขายในชวงปใหม และ 4) 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน เพ่ิมข้ึน 22 ลานบาท จากเง่ือนไขการกูเงินระยะยาว  

ในขณะท่ีรายการลูกหนี้การคาลดลง 23 ลานบาท จากการเรงรัดติดตามการชําระเงิน รายการสินทรัพยสิทธิการใช 

ลดลง 134 ลานบาท จากการปดสาขาไมทํากําไรและเจรจาคาเชา และรายการสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน ลดลง 17 ลานบาท 

เนื่องจากการตัดจําหนายคาแฟรนไซสสําหรับงวด 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวม 6,964 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,383 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25 เม่ือเทียบ

กับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2562 สาเหตุหลักๆ เนื่องจากในป 2563 มีการใชมาตรฐานบัญชีใหมเรื่องสัญญาเชา ทําใหสินทรัพย

สิทธิการใชเพ่ิมข้ึน 1,760 ลานบาท ในขณะท่ีคาความนิยมลดลง 200 ลานบาท จากการดอยคาของเงินลงทุนในธุรกิจอาหาร 

หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 4,305 

ลานบาท 4,151 ลานบาท และ 2,337 ลานบาท ตามลําดับ โดยเพ่ิมข้ึน 154 ลานบาท และ 1,814 ลานบาท ตามลําดับ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 4,305 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 154 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 เม่ือ

เทียบกับหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีมีจํานวน 4,151 ลานบาท เกิดจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 389 

ลานบาท และ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนเพ่ิมข้ึน 41 ลานบาท จากการสตอคสินคาในชวงปใหม ในขณะท่ีหุนกูและหนี้ตาม

สัญญาเชาลดลง 181 ลานบาท และ 94 ลานบาทตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 4,151 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,814 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 78 

เม่ือเทียบกับหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2562 สาเหตุหลักๆ มาจากการใชมาตรฐานบัญชีใหมเรื่องสัญญาเชาในป 2563 ท่ีตองบันทึก

คาเชาเปนหนี้สินตามสัญญาเชา ทําใหสวนของหนี้สินเพ่ิมข้ึนจํานวน 1,592 ลานบาท ซ่ึงจะใกลเคียงกับสวนของสินทรัพยท่ี

เพ่ิมข้ึนจากการบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชตามมาตรฐานบัญชีฉบับดังกลาวเชนกัน 

 สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสวนของผูถือหุน

จํานวน 2,679 ลานบาท 2,812 ลานบาท และ 3,244 ลานบาท ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 2,679 ลานบาท ลดลง 133 ลานบาทเม่ือเทียบกับสิ้นป 

2563 หรือคิดเปนรอยละ 5 สาเหตุหลักๆ เนื่องจากผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2564 จํานวน 77 ลานบาท และผลจากการ

เปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยจํานวน 38 ลานบาท  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 2,812 ลานบาท ลดลง 432 ลานบาท เม่ือเทียบกับสิ้นป 

2562 หรือคิดเปนรอยละ 13 โดยสาเหตุหลักๆ มาจากผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2563  

 

4.2 ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต  

 (Forward Looking) 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจคลังเอกสาร อยางมีสาระสําคัญ คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บเอกสารแบบ Digital และ 

กฎหมายท่ีรัฐบาลออกมาใหใชเอกสารในรูปแบบ digital ได เชน E-Document E-invoice ฯลฯ หากในอนาคตมีคนใชงานใน

ระบบ Digital ดังกลาวจํานวนมาก จะทําใหปริมาณเอกสารท่ีตองจัดเก็บกับบริษัทลดลง อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากการเปลีย่นระบบจากเอกสารเปนระบบ digital ตองใชเงินลงทุนท่ีคอนขางสูง หากกฎหมายไมไดบังคับ คงตองรอ

จนกวาจะมีคนใชในจํานวนท่ีมากพอและราคาการเปลี่ยนไมแพงเชนในปจจุบัน 

สําหรับธุรกิจอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอธุรกิจอยางมีสาระสําคัญ คือพฤติกรรมของผูบริโภค จากท่ีเคยชอบออกไปนั่งทาน

อาหารท่ีรานอาหาร เปลี่ยนเปนการสั่งอาหารมารับประทานท่ีบานมากข้ึน ทําใหบริษัทตองปรับตัวโดยเพ่ิมชองทางการขาย 

online มากข้ึน ปรับขนาดพ้ืนท่ีของรานใหมีพ้ืนท่ีนั่งนอยลง เปนตน สําหรับปจจัยรองคือ สถานการณระบาดของ โควิด-19 

สถานการณการชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีการปดถนน เปนตน สถานการณเหลานี้อาจมีเกิดข้ึนไดเปนชวงๆ ไมไดเกิดข้ึนตลอด 

แตในชวงท่ีเกิดเหตุการณนั้นๆ จะกระทบกับรายไดทางลบกับบริษัท   

4.3 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 สรุปรายงานของผูสอบบัญชีในระยะ 3 ปท่ีผานมา 

 งวดป 2564 

 รายงานของผู สอบบัญชีสํ าหรับงบการเ งินรวมและงบการเ งินเฉพาะในงวดป  2564  ตรวจสอบโดยคุณ 

สาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบ

บัญชีอยางไมมีเง่ือนไขวางบการเงินรวมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ.2564 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีมีขอสังเกตดังนี้ 

ผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 1.2 เก่ียวกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ท่ีปจจุบันยังคงแพรระบาดอยางตอเนื่องในหลายภูมิภาคของโลก ทําใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบ

ตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอธุรกิจรานอาหารและรานเสื้อผาสําเร็จรูปของกลุม

บริษัท เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยไดกลับมาแพรระบาดอีกระลอกตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 จนถึง

ปจจุบัน ซ่ึงทางภาครัฐไดออกมาตรการตางๆ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค ทําใหกลุมบริษัทไมสามารถขายสินคาและ
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ใหบริการแกลูกคาไดเหมือนปกติ โดยกลุมบริษัทสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

สําหรับรานอาหารในตางประเทศตองทําการปดชั่วคราวตั้งแตเดือนมกราคม 2564 และเริ่มเปดใหบริการในเดือนพฤษภาคม 

2564 สถานการณดังกลาวสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในปจจุบันและ

ในอนาคตของกลุมบริษัท ฝายบริหารของกลุมบริษัทมีการติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ฝายบริหารไดใช

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เม่ือสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง  

ท้ังนี้ ขอสังเกตดังกลาวมิไดใหขอสรุปอยางมีเง่ือนไขตอกรณีขางตนแตอยางใด 

 งวดป 2563 

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะในงวดป 2563  ตรวจสอบโดยคุณสาธิดา รัตนานุรักษ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดแสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีอยางไมมี

เง่ือนไขวางบการเงินรวมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.

2563 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ

ปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

อยางไรก็ดี ผูสอบบัญชีมีขอสังเกตดังนี้   

1. ผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 1.2 เก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบทําใหตั้งแตวันท่ี 22 มีนาคม 2563 ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยไม

สามารถขายสินคาและใหบริการกับลูกคาท่ีตองการรับประทานอาหารภายในรานแตสามารถใหลูกคาซ้ือสินคาและรับกลับ หรือ

ใหบริการแบบสงถึงบานได รวมถึงธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปสามารถขายไดเพียงชองทางออนไลนเทานั้น ตามมาตรการล็อคดาวน

เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค ตอมารัฐบาลไดผอนปรนมาตรการล็อคดาวน ทําใหกลุมบริษัทกลับมาดําเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยไดตามปกติตั้งแตวันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 สําหรับธุรกิจรานอาหารในตางประเทศตองทําการปดชั่วคราวตั้งแต

เดือนมีนาคม 2563 และเริ่มเปดใหบริการในเดือนมิถุนายน 2563 อยางไรก็ตามผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 สงผลไปทุกภาคสวน ดังนั้น จํานวนลูกคาท่ีมาซ้ือสินคาหรือรับบริการยังไมเขาสูภาวะปกติ เหตุการณ

ดังกลาวสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในปจจุบันและในอนาคตของกลุม

บริษัท ฝายบริหารของกลุมบริษัทมีการติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบทางการเงิน

เก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ฝายบริหารไดใชประมาณการและ

ดุลยพินิจในประเด็นตางๆ เม่ือสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง 

2. ผูสอบบัญชีขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 3 ในระหวางไตรมาสท่ี 4 ป 2563 กลุมบริษัทได

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไมแนนอนของ

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลว ดังนั้น ในการจัดทํางบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสําหรับ

ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอน

ปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรมของท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน การดอยคาของ

สินทรัพย และการดอยของคาความนิยมท่ีบริษัทไดเคยถือปฏิบัติในชวงท่ีผานมา และไดบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของคา

ความนิยมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพ่ิมข้ึนจํานวน 200 ลานบาท และบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเพ่ิมข้ึนจํานวน 44 ลาน

บาท สําหรับปปจจุบัน  อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทยังคงเลือกนํามาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางการ

บัญชีสําหรับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสัญญาเชาจากการลดคาเชาตามสัญญามาถือปฏิบัติอยู กลุมบริษัทอยูระหวางการ

ประเมินผลกระทบของเรื่องดังกลาวตองบการเงินรวมและเฉพาะกิจการและจะพิจารณาบันทึกผลกระทบตองบการเงินรวมและ

เฉพาะกิจการภายหลังสิ้นสุดมาตรการผอนปรนชั่วคราวดังกลาว 

 ท้ังนี้ ขอสังเกตดังกลาวมิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีขางตนแตอยางใด 

 งวดป 2562 

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ในป 2562  ตรวจสอบโดย คุณวิมลพร  บุณยัษเฐียร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 บริษัทดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดแสดงความเห็นในรายงาน

สอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข วางบการเงินรวมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน

สดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม       

งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี  

 31-ธ.ค.-64   31-ธ.ค.-63   31-ธ.ค.-62  

ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ  ลานบาท  รอยละ 

สินทรัพย             

สินทรัพยหมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 321.08  4.60  263.37  3.78  176.11  3.16  

เงินลงทุนช่ัวคราว 0.00  0.00  0.00  0.00  8.23  0.15  

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 163.30  2.34  186.02  2.67  202.55  3.63  

สินคาคงเหลือ 177.74  2.54  150.21  2.16  171.95  3.08  

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 39.18  0.56  29.81  0.43  0.00  0.00  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 35.81  0.51  37.37  0.54  22.22  0.40  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 737.11  10.55  666.78  9.58  581.07  10.41  

              

สินทรัพยไมหมุนเวียน             

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 23.78  0.34  1.28  0.02  1.27  0.02  

เงินลงทุนในบริษัทรวม 289.71  4.15  289.27  4.15  278.44  4.99  

เงินลงทุนในบริษัทยอย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 333.65  4.78  333.65  4.79  377.53  6.76  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,126.38  16.13  1,050.49  15.09  1,080.66  19.36  

สินทรัพยสิทธิการใช 1,626.02  23.28  1,759.71  25.27  0.00  0.00  

คาความนิยม 1,939.88  27.77  1,939.88  27.86  2,139.88  38.34  

สินทรัพยไมมีตัวตน 723.90  10.36  741.21  10.64  918.02  16.45  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 184.13  2.64  181.26  2.60  204.44  3.66  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,247.45  89.45  6,296.75  90.42  5,000.23  89.59  

รวมสินทรัพย 6,984.56  100.00  6,963.53  100.00  5,581.30  100.00  
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 งบการเงินรวม ณ วันที ่ 

31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน             

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 233.35  3.34  175.40  2.52  77.11  1.38  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 452.52  6.48  391.04  5.62  449.32  8.05  

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งป 311.24  4.46  289.24  4.15  59.47  1.07  

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 349.85  5.01  384.08  5.52  17.16  0.31  

สวนของหุนกูระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 0.00  0.00  726.06  10.43  599.04  10.73  

ภาษีเงินไดคางจาย 2.11  0.03  1.61  0.02  12.12  0.22  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 39.64  0.57  41.94  0.60  31.27  0.56  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,388.72  19.88  2,009.36  28.86  1,245.48  22.31  

              

หน้ีสินไมหมุนเวียน             

เงินกูยืมระยะยาว  - สุทธจิากสวนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป 601.44  8.61  292.78  4.20  136.25  2.44  

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถงึกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,179.65  16.89  1,240.99  17.82  16.36  0.29  

หุนกูระยะยาว  - สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 760.08  10.88  214.91  3.09  498.30  8.93  

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 268.35  3.84  281.07  4.04  297.44  5.33  

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 31.38  0.45  35.35  0.51  53.27  0.95  

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนอื่น 47.33  0.68  46.34  0.67  49.76  0.89  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 28.27  0.40  30.40  0.44  40.31  0.72  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,916.49  41.76  2,141.85  30.76  1,091.69  19.56  

รวมหน้ีสิน 4,305.21  61.64  4,151.21  59.61  2,337.17  41.87  

              

สวนของผูถือหุน             

ทุนจดทะเบยีน 835.04  11.96  808.30  11.61  759.68  13.61  

ทุนที่ออกและชาํระแลว 526.46  7.54  501.39  7.20  455.81  8.17  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 337.77  4.84  337.77  4.85  337.77  6.05  

สวนเกินทุนหุนทุนซ้ือคืน 37.01  0.53  37.01  0.53  37.01  0.66  

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย 665.88  9.53  687.73  9.88  689.36  12.35  

กําไรสะสม             

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 54.20  0.78  52.76  0.76   49.82  0.89  

   ยังไมไดจัดสรร  122.36  1.75  184.70  2.65  508.40  9.11  

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 225.66  3.23  234.10  3.36  205.64  3.68  

สวนของผูถือหุนของบริษัท 1,969.34  28.20  2,035.46  29.23  2,283.81  40.92  

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 710.01  10.17  776.86  11.16  960.32  17.21  

รวมสวนของผูถือหุน 2,679.35  38.36  2,812.32  40.39  3,244.14  58.13  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 6,984.56  100.00  6,963.53  100.00  5,581.30  100.00  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบการเงนิรวมสาํหรับงวดปสิ้นสุดวันที่  

  31-ธ.ค.-64   31-ธ.ค.-63   31-ธ.ค.-62  

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 2,169.51 79.89 2,164.97 79.29 2,913.14 82.64 

รายไดจากการใหบริการ 382.24 14.08 401.52 14.71 399.12 11.32 

รายไดเงินปนผลรับ 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42 0.27 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 36.43 1.03 

รายไดอ่ืน 163.81 6.03 163.90 6.00 166.86 4.73 

รวมรายได 2,715.56 100.00 2,730.38 100.00 3,524.97 100.00 

คาใชจาย             

ตนทุนขาย 848.65 31.25 871.93 31.93 1,199.02 34.02 

ตนทุนการใหบริการ 240.14 8.84 252.25 9.24 286.67 8.13 

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย 1,181.80 43.52 1,247.13 45.68 1,504.00 42.67 

คาใชจายในการบริหาร 365.53 13.46 421.74 15.45 409.27 11.61 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 0.00 0.00 200.00 7.32 0.00 0.00 

ขาดทุนจากการปรับมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 0.00 0.00 43.88 1.61 0.00 0.00 

รวมคาใชจาย 2,636.13 97.07 3,036.93 111.23 3,398.97 96.43 

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 79.43 2.93 -306.55 -11.23 126.00 3.57 

สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนในบริษทัรวม 19.52 0.72 18.96 0.69 -55.45 -1.57 

รายไดทางการเงิน 0.00   0.00 0.00   0.00 

ตนทุนทางการเงิน -172.86 -6.37 -180.33 -6.60 -70.52 -2.00 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงนิได -73.92 -2.72 -467.92 -17.14 0.03 0.00 

ภาษีเงนิได -3.27 -0.12 22.04 0.81 -7.44 -0.21 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป -77.18 -2.84 -445.88 -16.33 -7.41 -0.21 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:              

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง             

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทนุในหลักทรัพยเผื่อขาย 0.00   0.00   13.31   

ผลตางของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงคางบการเงิน             

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ -14.91   1.50   -3.81   

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง -14.91   1.50   9.50   

การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - สุทธิภาษีเงินได 0.00   27.57    -    

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -0.01   21.89   -5.15   

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรอืขาดทุนในภายหลัง -0.00   49.46   -5.15   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -14.91   50.96   4.35   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -92.10   -394.92   -3.06   

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)             

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษทั -33.01   -280.01   5.93   

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -44.17   -165.87   -13.34   

  -77.18   -445.88   -7.41   

              

การแบงปนกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม             

สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษทั -41.45   -237.48   13.39   

สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย -50.64   -157.44   -16.46   

  -92.10   -394.92   -3.06   

              

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน              

กําไร(ขาดทุน)สวนทีเ่ปนสวนของผูถือหุนของบริษัท -0.06   -0.56   0.01   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลีย่ถวงน้ําหนัก (พันหุน) 526,456   501,388   501,388   
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งบกระแสเงินสด    

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวมสําหรบังวดปสิ้นสดุวันที่ 

31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี -73.92 -467.92 0.03 

รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)กอนภาษี       

   เปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน       

   คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึน้ 0.51 0.76 0.00 

   ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ 3.13 10.77 8.25 

   คาเส่ือมราคาและคาตดัจําหนาย 566.59 625.51 230.11 

   ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนาย/ตัดจําหนายสินทรัพย 26.85 27.49 6.74 

   ขาดทุนจากการวัดมูลคาอสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทุน 0.00 43.88 0.00 

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 0.00 200.00 0.00 

   สวนลดคาเชาจากผูใหเชา -78.03 -38.01 0.00 

   คาใชจายหุนกูรอตัดบัญชีตดัจาย 5.47 4.17 2.36 

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวม -19.52 -18.96 55.45 

   กําไรจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน 0.62 -0.10 -35.33 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน 8.17 9.01 16.80 

   ตัดจําหนายภาษี หัก ณ ที่จาย 0.00 0.41 0.00 

   เงินปนผลรับ 0.00 0.00 -9.42 

   ดอกเบ้ียรับ -0.52 -5.68 -0.94 

   ดอกเบ้ียจาย 167.39 176.16 69.25 

   อืน่ๆ 0.00 0.00 7.69 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน       

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 606.75 567.49 350.98 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง       

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่ 22.05 15.73 -21.76 

   สินคาคงเหลือ -30.66 10.97 1.09 

   สินทรัพยหมนุเวียนอื่น -1.05 -18.76 19.81 

   เงินฝากธนาคารที่มภีาระคํ้าประกนั -22.50 -0.01 0.00 

   สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น -2.87 9.78 -22.32 

หนี้สินดําเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)       

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่ 56.39 -37.47 -41.55 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น -2.30 10.67 -5.00 

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน -9.68 -2.55 -6.45 

   ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 0.98 -3.41 -15.91 

   หนี้สินไมหมุนเวียนอืน่ -2.13 -9.90 9.60 

เงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 614.99 542.54 268.49 

   จายภาษีเงินได -15.71 -17.71 -16.15 

   เงินสดรับจากการคืนเงินภาษี 2.60 13.41 18.72 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 601.88 538.23 271.06 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวมสําหรบังวดปสิ้นสดุวันที่ 

31-ธ.ค.-64 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 0.00 0.00 3.70 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยทางการเงินอ่ืน 10.00 50.50 0.00 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยทางการเงินอ่ืน -20.00 -71.97 0.00 

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบรษัิทยอย -38.28 -3.35 -3.18 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร -215.34 -141.30 -139.92 

เงินสดรับจากการจาํหนายสินทรัพยถาวร 3.02 1.10 1.52 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน -21.12 -5.82 -54.60 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยสิทธิการใช -1.20 -132.07 0.00 

เงินปนผลรับ 19.08 11.33 10.49 

ดอกเบ้ียรับ 0.91 5.71 1.00 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน -262.93 -285.87 -180.98 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 285.72 214.63 117.11 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -229.12 -89.50 -160.00 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 684.04 581.08 55.14 

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว -364.34 -226.27 -50.49 

เงินสดจายหน้ีสินภายใตสัญญาเชา -353.03 -359.88 -22.30 

เงินสดรับจากการออกหุนกู 542.95 606.34 0.00 

ไถถอนหุนกู -729.32 -766.88 0.00 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 0.00 0.00 0.00 

เงินสดรับจากการขายหุนทุนซื้อคนืของบริษัทยอย 0.00 0.00 0.00 

เงินสดจายเพ่ือซื้อคืนหุนทุนซื้อคืนของบริษัทยอย 0.19 -2.54 -1.40 

เงินสดรับจากการขายและเชากลบัคืน 0.00 0.00 30.04 

เงินสดจายดอกเบ้ีย -92.47 -90.43 -69.21 

เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัท -2.79 -5.01 -22.81 

เงินปนผลจายใหผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคมุ       

   ของบริษัทยอย 0.00 -21.77 -20.45 

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน -258.15 -160.23 -144.38 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -23.10 -4.87 1.65 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธ ิ 57.71 87.26 -52.65 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 263.37 176.11 228.76 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 321.08 263.37 176.11 

  



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 90 | 275 

อัตราสวนทางการเงิน 

 

  หมายเหตุ:  

* อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน คํานวณตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุนกูจะดํารงไวซ่ึงอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

 ในอัตราไมเกิน 3:1 เทา ณ วันส้ินงวดบญัชีในทุกไตรมาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวม ทั้งนี้ คํานวณจาก (หนี้สินตามงบการเงินรวมที่มีภาระตองชําระดอกเบีย้ 

 (แตไมรวมถึง หนี้ทางการคา เงินรับลวงหนา หนี้สินตามสัญญาเชา และ/หรือหนี้ใด ๆ ที่ไมมีภาระดอกเบี้ย และ/หรือเงินกูยืมจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่

 เกี่ยวของกัน)  หักดวยเงินสดและ/หรือ รายการเทียบเทาเงินสดและ/หรือ เงินลงทุนระยะส้ันและ/หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา/ สวนของผูถือหุน  

 ** อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย คํานวณจาก กาํไรกอนดอกเบีย้จาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย / ดอกเบี้ยจาย 

*** อัตราความสามารถในการชําระภาระผูกพัน คํานวณจาก กาํไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย / (หนี้สินระยส้ันที่มภีาระดอกเบี้ยและ

หนี้สินระยะยาวที่มภีาระดอกเบี้ยที่ครบกําหนดภายใน 1 ป) 
 

  

ขอมูล หนวย ป 2564 ป 2563 ป 2562 

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.53  0.33  0.47  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 24.64  27.25  20.03  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.61  1.48  0.72  

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนตามขอกําหนดสิทธิ * เทา 0.59  0.51  0.38  

อัตราสวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบ้ียจายตอสวนของผูถือหุน (Interest 

Bearing Debt to Equity Ratio) 
เทา 1.28  1.18  0.43  

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio)** เทา 7.20 3.74  4.34  

อัตราสวนความสามารถในการชาํระภาระผูกพัน 

(Debt Service Coverage Ratio) *** 
เทา 0.74  0.21  0.40  

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษีเงินได คาเส่ือม

ราคาและคาตดัจําหนาย 
เทา 5.16 9.84 4.67 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียที่ครบกําหนดภายใน 1 ป ตอหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบ้ียทั้งหมด 
รอยละ 26.03% 47.38% 53.63% 

อัตราสวนเงินกูยืมตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย รอยละ 33.36% 22.79% 21.82% 

อัตราสวนตราสารหนี้ตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย รอยละ 22.12% 28.31% 78.18% 

อัตราสวนหนี้สินอื่นๆ ทีม่ีภาระดอกเบ้ียตอหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ีย รอยละ 44.52% 48.90% 0.00% 
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5. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
5.1 ขอมูลท่ัวไป ช่ือ สถานท่ีตั้ง โทรศัพท โทรสารของบุคคลอางอิงอ่ืน 

นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท : 02-009-9999 

 โทรสาร : 02-009-9991 

ผูสอบบัญชี นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 

 นายวชิาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 

 นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4753 

 บริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด  

 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท : 02-264-9090 

 โทรสาร :  02-264-0789-90 

  

ผูตรวจสอบภายใน บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด 

 35 ซอยวชิรธรรมมาสาธิต 36 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  

กรุงเทพมหานคร 10260 

 โทรศัพท : 02-746-4861-3 

 โทรสาร :  02-746-4569  

5.2 ขอมูลสําคัญอ่ืน 

 -ไมมี- 

5.3 ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมมี- 

5.4 ตลาดรอง 

-ไมมี- 

5.5 สถาบันการเงินท่ีติดตอประจํา (เฉพาะกรณีตราสารหนี้) 

-ไมมี-  
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สว่นท่ี 2  

การกาํกบัดแูลกิจการ การกาํกบัดแูลกิจการ

 

 

6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเปนการเสริมสรางความโปรงใสและ

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน และผูเก่ียวของทุกฝาย และสงเสริมใหบริษัท

เติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน จึงไดกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนมาตรฐานการปฏิบัติสําหรับบริษัท ซ่ึง

ครอบคลุมหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแลและการบริหารงานดวยความมุงม่ัน ทุมเท ซ่ือสัตยสุจริต มี

คุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง ภายใตกรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ

บริษัท และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวม  

2. คณะกรรมการจะจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการในการกําหนดบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี

ชัดเจนของกรรมการในฐานะท่ีเปนกรรมการแยกจากบทบาทของความเปนผูถือหุนและฝายจัดการตลอดจน

ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนตางๆ 

3. คณะกรรมการจะคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ โดยจะปฏิบัติและสื่อสารตอผูถือหุน และผูมี

สวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย รวมถึงสนับสนุนใหมีความเขาใจและรวมมืออันดีตอ

บริษัท 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการตามความเหมาะสมภายใตระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเพ่ือสรางความ

ม่ันใจวาฝายจัดการไดดําเนินการเปดเผยขอมูลทางการเงินและรายงานของบริษัทอยางถูกตองตรงเวลา 

โปรงใส สามารถตรวจสอบได และสอดคลองกับกฎระเบียบของทางราชการ 

5. คณะกรรมการมีหนาท่ีควบคุมดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับการ

ดําเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการกําหนดนโยบายและสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการประกอบ

ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

6. คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนด วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความ

ยั่งยืน รวมท้ังการจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีสอดคลองสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 

และผูถือหุน และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม 
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7. กํากับดูแลใหม่ันใจวามีการดําเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการขับเคลื่อน

องคกรไปสูเปาหมาย  

8. กําหนดใหคณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

9. คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑจรรยาบรรณในการทําธุรกิจสําหรับ กรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน

ท่ัวไป เพ่ือใหถือปฏิบัติและใชเปนแนวในการทํางานใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของและมาตรฐาน

จริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจท่ีเปนท่ียอมรับ 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

หมวดท่ี 1: สิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมวาจะเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย ไดแก  

การซ้ือขายหรือโอนหุน  การมีสวนแบงกําไรของกิจการ  การไดรับขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพ่ือใช

สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและเรื่องท่ีมีผลกระทบตอบริษัท เชน 

การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมัติรายการ

พิเศษ สิทธิในการมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม สิทธิในความเปนเจาของผานการแตงต้ังคณะกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตน 

และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท เปนตน 

1.1 การประชุมผูถือหุน 

ในป 2564 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือ 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เลขท่ี 115 หมู 6 ซอย

สุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คลังสินคา 2) เพ่ือพิจารณาวาระตามท่ี

กฎหมายกําหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ิมทุนแบบ General Mandate มีกรรมการเขารวม

ประชุม ณ สถานท่ีประชุม 3 ทาน และเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 6 ทาน รวม 9 ทาน ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

จากผูถือหุนเขารวมประชุม รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 29 ราย และนับหุนรวมกันไดจํานวนท้ังสิ้น 261,172,958 หุน หรือรอยละ 

52.09 ของจํานวนหุนท้ังหมด 

การดําเนินการกอนการประชุมผูถือหุน 

1) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับ

การคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 สําหรับการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พรอมประกาศหลักเกณฑและระบุ ข้ันตอนท่ีชัดเจนไว ในเว็บไซตของบริ ษัท ท่ี 

www.subsrithai.co.th   

http://www.subsrithai.co.th/
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2) การเชิญประชุมผูถือหุนนั้นบริษัทมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึง

เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหแก ผู

ถือหุนกอนหนาวันประชุม 21 วัน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทท่ี www.subsrithai.co.th ลวงหนา 

30 วันกอนวันประชุม และไดทําการเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผานทางสื่อหนังสือพิมพรายวันเปนเวลา 

3 วัน ลวงหนากอนวันประชุม 21 วัน เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาในการศึกษาขอมูลประกอบการประชุม

ลวงหนาอยางเพียงพอ  

3) หนังสือเชิญประชุมของบริษัทมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูล

ท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีตองตัดสินใจในท่ีประชุมแกผูถือหุน รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ 

ข. ซ่ึงเปนแบบมาตรฐานตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการ

ประชุมผู ถือหุน หลักเกณฑและวิธีการในการลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท และ

รายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนเพ่ือใหผูถือหุนนํามาอยางครบถวนในวันประชุม นอกจากนี้ยังได

ระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได 

4) หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนของบริษัทในแตละวาระมีการระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอเพ่ือทราบ

หรือพิจารณา รวมท้ังขอเท็จจริง วัตถุประสงค และเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนจํานวน

คะแนนเสียงในการผานมติอนุมัติ เชน มติพิเศษท่ีตองการคะแนนเสียง 3 ใน 4 เปนตน 

5) วาระแตงตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพรอมประวัติของกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปน

กรรมการบริษัท ในป 2564 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงใหม จึงไดใหขอมูล

เก่ียวกับการเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และจํานวนปท่ีดํารงตําแหนงในบริษัทดวยรวมถึงสัดสวนการ

ถือหลักทรัพยของบริษัท  

6) สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทไดเพ่ิมขอมูลกรรมการผูไดรับการเสนอชื่อเก่ียวกับ

ความเปนอิสระในการทําหนาท่ีของกรรมการ เชน การมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย หรือนิติบุคคล

ท่ีอาจจะมีความขัดแยง เปนตน 

7) กําหนดใหมีวาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของ

กรรมการเปนประจําทุกปและบริษัทไดมีการชี้แจงอยางละเอียดไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑในการพิจารณา 

8) วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี มีการระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ ความสามารถ และความ

เปนอิสระของผูสอบบัญชี รวมท้ังคาบริการของผูสอบบัญชี 

9) วาระอนุมัติจายเงินปนผล ไดมีการแจงนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผล พรอมเหตุผลและ

ขอมูลประกอบ 

อนึ่ง บริษัทไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนในชวงท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซ่ึงบริษัทมีความหวงใยตอสถานการณดังกลาวเนื่องจากการจัดประชุมผูถือหุนเปนการรวมกันของคนจํานวนมาก

ซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการเขารวมประชุมดังนี้ 

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

เปนเขตติดโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ทองท่ีนอกราชอาณาจักรท่ีเปน

เขตติดตออันตราย นอยกวา 14 วัน เขารวมการประชุมผูถือหุน โดยทานสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืน

หรือกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงแทนได 

2. บริษัทไดจัดใหมีจุดคัดกรองผูเขารวมประชุมทุกทานอยางเครงครัด ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา

หองประชุมดังนี้ 

2.1 ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย 

2.2 ใหผูเขารวมประชุมกรอกแบบสอบถามเพ่ือคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 และนําสงให

เจาหนาท่ีของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ท้ังนี้ในกรณีท่ีทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือประวัติ

การเดินทางของทานอาจถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

2.3 ใหผูเขารวมประชุมทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล 

2.4 ใหผูเขารวมประชุมสวมใสหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาท่ีเขารวมประชุมเพ่ือสุขอนามัยท่ีดี

ของตนเองและสวนรวม 

3. ภายในหองประชุมจะจัดท่ีนั่งใหผูเขารวมประชุมเวนระยะหางระหวางเกาอ้ีประมาณ 1 เมตร และหาม

มิใหผูเขารวมประชุมยายหรือเลื่อนเกาอ้ีท่ีจัดในทุกกรณี 

4. บริษัทของดแจกอาหารวาง งดเสิรฟชา กาแฟ ในบริเวณจัดการประชุมเพ่ือลดการสัมผัสสิ่งของรวมกับ

ผูอ่ืนและสุขอนามัยของผูเขารวมประชุมทุกทาน 

5. ขอความรวมมือจากผูถือหุนแมไมใชผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยงควรมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขา

ประชุมแทน ซ่ึงบริษัทไดแจงรายละเอียดเก่ียวกับการสงขอซักถาม และการมอบฉันทะใหแกกรรมการ

อิสระของบริษัท ซ่ึงไดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

6. อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนดวยวิธีจัดบัส รับ-สง ไปยังสถานท่ีประชุม (คลังสินคา 2 อําเภอ 

พระประแดง  จ. สมุทรปราการ) โดยผูถือหุนสามารถมาข้ึนรถรับ-สง ไดท่ีสํานักงานใหญ เลขท่ี 

2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

1) บริษัทไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคน

ยอมมีสิทธิเขาประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทไดจัดเจาหนาท่ีตอนรับ ตรวจสอบเอกสาร 

และลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมอยางเพียงพอ และใชระบบบารโคดในการลงทะเบียน เพ่ือเพ่ิม

ความรวดเร็ว และไดมีการจัดเตรียมอากรแสตมปในกรณีท่ีผูถือหุนมีการมอบฉันทะโดยไมตองเสีย

คาใชจาย 
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2) ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ประธานท่ีประชุมไดแจงเกณฑท่ีใชในการประชมุ วิธีการออกเสียงลงมติ

และนับคะแนนใหผูถือหุนทราบ และใหมีการใชบัตรลงคะแนน 

3) ประธานท่ีประชุมผูถือหุนเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นได และไดมีการบันทึก

ประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมไดเขาประชุมไดรับทราบ 

4) ในวาระแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเปน

รายบุคคล 

5) มีการใชบัตรลงคะแนนใหผูถือหุนกรอกในกรณีท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเพ่ือคํานวณหักออกจากผู

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด 

6) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการเขารวมประชุม และบริษัทไดมีการเชิญผูสอบบัญชีและคณะ

เจาหนาท่ีบริหารของบริษัทท่ีมีสวนเก่ียวของเขารวมประชุมดวย เพ่ือใหขอมูลหรือตอบขอซักถามของ 

ผูถือหุนอยางเต็มท่ี 

7) ในแตละวาระของการประชุม บริษัทไดจัดใหมีการลงมติและบันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับในแตละ

วาระอยางชัดเจนวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ หรืองดออกเสียงเปนจํานวนเทาใด 

8) บริษัทใหสิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแลว โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงหรือ

ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

9) บริษัทไมเพ่ิมวาระการประชุมและไมมีการแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน หรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึน การจัดประชุมผูถือ

หุนเปนการรวมกันของคนจํานวนมากซ่ึงเปนปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส บริษัทจึงไดปองกันความเสี่ยงตอการแพร

ระบาดของไวรัส โดยเพ่ิมมาตรการในการจัดเตรียมสถานท่ีประชุม ดังนี้ 

1. สถานท่ีจัดประชุมมีการทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อท่ัวบริเวณ โตะ และเกาอ้ีนั่งในหองประชุมดวย 

2. กอนเขาหองประชุมจะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอลลางมือ 

3. ลดความแออัดของผูเขารวมประชุมดวยการจัดเกาอ้ีนั่งใหมีระยะหางประมาณ 1 เมตร 

4. บริษัทงดการเสิรฟ ชา กาแฟ ในหองประชุม 
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ป 
2564

• ดีเลิศ

• 100%

• ดีเลิศ

ป 
2563

• ดีเลิศ

• 96 %

• ดีเลิศ

ป 
2562

• ดีเลิศ

• 100%

 การดําเนินการหลังการประชุมผูถือหุน 

1) บริษัททําการเปดเผยมติและผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนภายในวันประชุม 

หรืออยางชาภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และเว็บไซตของบริษัท 

2) บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ไดแก การแจงวิธีการ

ลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับในแตละวาระอยาง

ชัดเจนวาเห็นชอบ ไมเห็นชอบ งดออกเสียง หรือบัตรเสียเปนจํานวนเทาใด รวมถึงมีคําชี้แจงท่ีเปน

สาระสําคัญ มีคําถามและคําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมให

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันตามกําหนด และนําข้ึนบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 30 

วันนับจากวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนท่ีสนใจสามารถเขาไปศึกษาได 

 

จากการดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย บริษัทไดรับคะแนนรอยละ 100 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑ “ดีเลิศ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิและออกเสียงอยางเต็มท่ี 

1) แยกการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ือใหผูถือ

หุนไดพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป กอนท่ีจะมีการปดสมุดพักการโอนหุน

เพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลอีกครั้ง เพ่ือเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนในการเลือกท่ีจะถือหุนเพ่ือรับเงิน

ปนผลหรือไม  

2) การกําหนดสถานท่ีประชุมใหสะดวกตอผูถือหุน ซ่ึงบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน ณ เลขท่ี 115 หมู 6 

ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (คลังสินคา 2) 

โดยอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนดวยวิธีจัดบัส รับ-สง ท่ีสํานักงานใหญ เลขท่ี 2044/25-27 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานท่ีประชุม  ซ่ึงหองประชุมของ

ระดบัคะแนน 90-100 = ดีเลิศ         80-89 = ดีมาก      70-79 = ดี        60-69 = ดพีอใช        50-59 = ผาน 
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บริษัทมีขนาดหองเหมาะสม สามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ และอํานวยความสะดวกให

ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนาอยางนอย 1 ชั่วโมงกอนเริ่มการประชุม 

3) ในกรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองใหสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืน หรือมอบฉันทะให

กรรมการอิสระของบริษัท เขารวมประชุมและลงมติแทนได โดยอํานวยความสะดวกใหสามารถดาวน

โหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และขอมูลตางๆ ของบริษัท เชน ขอมูลทางการเงิน ขอมูลการประชุม 

ไดจากเว็บไซตของบริษัท 

1.3 สิทธิของผูถือหุนในการรับรูสารสนเทศของบริษัท 

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและท่ัวถึง ท้ังรายงาน

ขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ัวไป ตลอดจนขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยไดเผยแพรขอมูล

ขาวสารตางๆ ดังกลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ ท้ังโดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของ

ตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัท 

หมวดท่ี 2: การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทตองสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุนท่ีจะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงควรตองดูแลการใชเงินของ

บริษัทใหเหมาะสมเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน และกํากับดูแลใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติและปกปอง

การใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามท่ีไดกําหนดนโยบายไวแลวขางตน 

2.1 การปฏิบัติตอผูถือหุนรายยอย 

1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน

ประจําป พรอมชี้แจงข้ันตอนและวิธีการท่ีชัดเจนและโปรงใสใหผูถือหุนไดรับทราบ เชน การกําหนด

คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีจะนําเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ  ข้ันตอนการ

เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อกรรมการ การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของกรรมการ และกรรมการอิสระ การใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ การจัดสง

เอกสารท่ีเก่ียวของในการนําเสนอ และข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ เปนตน โดยเผยแพร

ผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุนประจําป ซ่ึงเรื่องท่ีผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดบรรจุเปนระเบยีบวาระในการประชุมผูถือหุนประจําปตอไป  

2) การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณา

แตงตั้งเปนกรรมการลวงหนา ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยแจงใหผูถือหุน

ทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมท้ังประกาศหลักเกณฑ และระบุ

ข้ันตอนท่ีชัดเจนไวในเว็บไซดของบริษัท ท่ี www.subsrithai.co.th สวนของ ซ่ึงภายหลังท่ีรับเรื่อง ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการตอไป อยางไรก็ตามท่ีผานมาไมมี

การเสนอชื่อแตอยางใด 
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3) กําหนดใหกรรมการอิสระ (Independent Directors) เปนผูดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวน

นอยสามารถเสนอแนะแสดงความคิด เห็นขอรอง เรี ยนไปยั งกรรมการอิสระผ าน อี เมล  

auditcommittee@subsrithai.co.th ซ่ึงกรรมการอิสระจะเปนผู พิจารณาดําเนินการใหตามความ

เหมาะสมในแตละเรื่อง และกรณีท่ีเห็นวาเปนเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมี

ผลตอการดําเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป 

2.2 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายและมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider 

Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวของคือ คณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการ และพนักงานบริษัทท่ีเก่ียวของ

กับขอมูล รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใหชัดเจน โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัท

แจงใหผูเก่ียวของดังกลาวไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติภาระหนาท่ีและบทกําหนดโทษ และใหมีการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ พรอมสรุปรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

หากมีการใชขอมูลภายในท่ียังไมไดเปดเผยตอประชาชนในการซ้ือขายหลักทรัพยโดยเปนการเอาเปรียบ

บุคคลภายนอก ( Insider Trading ) บุคคลท่ีกระทําการดังกลาวยังคงตองรับผิดตาม พ.ร.บ. 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2)  กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบริหาร ท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพยตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตอง

จัดทําสําเนาแจงใหบริษัททราบดวยโดยผานเลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกันหรือภายในวันทําการ

ถัดไป นับแตมีการรายงานดังกลาว เพ่ือนําเสนอใหประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบ และจัดเก็บตอไป  ท้ังนี้ คณะกรรมการไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ดังกลาว โดยใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีตองจัดทําสรุปรายงานการซ้ือ-ขายหุน/การถือครอง

หลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงานประจําป 

2.3 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและการดําเนินการตางๆ ดังนี้  

1) จัดโครงสรางการถือหุนท่ีชัดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ เพ่ือไมทําใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนึ่ง และเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทและบริษัท

ยอยไวในรายงานประจําป  

2) กําหนดเปนนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตน และบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ตาม

mailto:auditcommittee@subsrithai.co.th
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หลักเกณฑเง่ือนไขขอกําหนด พ.ร.บ. มหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหบริษัท

ทราบโดยผานเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานนั้น และเพ่ือทําการเก็บรักษาตอไป 

ท้ังนี้ใหเลขานุการบริษัทมีหนาท่ีตองจัดทําสรุปรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

3) กําหนดใหกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ตองรายงานการมีสวนได

เสียกอนการพิจารณาในวาระหรือการทําธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีสวนไดเสียอยางเปน

นัยสําคัญ กรรมการรายดังกลาวตองงดการรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือการทําธุรกรรม

นั้นดวย 

4) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไมพึงประกอบการ ดําเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขัน 

หรืออาจเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 

5) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะไมแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน โดยอาศัยขอมูลอันเปน

ความลับของบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ในป 2564 บริษัทไมมีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Related Parties Transaction) ท่ีตองขออนุมัติจากผูถือหุน และท่ี

ผานมาไมเคยเกิดกรณีท่ีกรรมการ/ผูบริหารของบริษัทมีการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน และบริษัทไมมีการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการทํารายการระหวางกัน 

หมวดท่ี 3: บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ และชุมชนท่ีบริษัทตั้งอยู สังคม 

หรือภาครัฐ รวมถึงคูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ ควรไดรับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ และตามขอตกลงท่ีมีกับบริษัท คณะกรรมการจึงสงเสริมใหเกิดมีความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการ

สรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือสรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และควรเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ

ใหกับผูมีสวนไดเสียเหลานั้นไดรับทราบอยางเพียงพอ จึงใหกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยจัดทําเปนเอกสาร 

“คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมและ

วัฒนธรรมองคกรในเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ จงึเห็นควรกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติใหชัดเจน ซ่ึงคณะกรรมการจะไดติดตามให

มีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังตอไปดังนี้ 

1. แยกกลุมของผูมีสวนไดเสียวามีกลุมใดบางตามสิทธิและความรับผิดชอบท่ีบริษัทตองปฏิบัติและดูแล เชน ผู

ถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ คูแขงทางการคา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน รวมถึง

พัฒนากระบวนการภายในอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนด 

2. กําหนดใหมีการเขมงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงอยาง

ครบถวน เพ่ือใหผูเก่ียวของม่ันใจวาการประกอบธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอมและสังคม 

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน พรอมจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม ตามหลักเกณฑท่ีทางตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวเปน
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แนวทางปฏิบัติ พรอมเผยแพรไวในรายงานประจําปหรือเอกสารเผยแพรขององคกร หรือในเว็บไซต รวมท้ัง

ชองทางตางๆ 

3. กําหนดใหมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวติในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความเปนอยูท่ี

ดีข้ึนและมีความปลอดภัยในการทํางาน 

4. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน 

5. กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรูและศักยภาพของพนักงานโดยเปดเผย

ตัวเลขจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมของพนักงานตอป 

6. กําหนดใหมีนโยบายท่ีจะไมเก่ียวของและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปดเผยวิธีการปฏิบัติใหเปนท่ีทราบ 

ท่ัวกัน 

7. กําหนดใหมีนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีดีและเปนธรรม มีความรับผิดชอบตอลูกคา คูคาและ/หรือเจาหนี้ คูแขง 

ไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและใหเปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนท่ีทราบท่ัวกัน 

8. กําหนดใหมีนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และหามใหหรือรับสินบนเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจของ

บริษัท โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

9. กําหนดใหมีนโยบายหรือแนวทางปองกันพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด และกําหนดชองทางใน

การแจงเบาะแส และกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือสั่งการใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางชัดเจนไวใน “คูมือ

จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผดิหรือขอรองเรียน (Whistleblower Policy)” 

10. กําหนดใหมีกลไกการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน “คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือ

สรางความม่ันคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และเปดโอกาสใหพนักงาน ผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของมีชองทาง

การแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะตอกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ  

 หมวดท่ี 4: การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

การเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส รวมถึงการเขาถึงขอมูลท่ีทันตอสถานการณอยาง 

เทาเทียมกันนั้นเปนหลักท่ีบริษัทตองถือปฏิบัติ ดวยเชื่อม่ันวาการไดรับความไววางใจจากผูถือหุน นักลงทุน รวมถึงทุกฝายท่ี

เก่ียวของเปนปจจัยสนับสนุนมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการจึงตองดูแลและกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีเพ่ือใหสื่อสารและนําเสนอขาวและขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือดังนี้ 

1. นอกจากการใหเผยแพรขอมูลตามเกณฑท่ีกําหนดและผานชองทางของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ท้ัง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (56-2) แลว ยังกําหนดใหมีการเผยแพร

ขอมูลท้ังภาษาไทยและอังกฤษผานชองทางเว็บไซตของบริษัท และตองปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยาง

สมํ่าเสมอ 

2. จัดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน แสดงควบคูไปกับรายงานของ

ผูสอบบัญชี ซ่ึงมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงินท่ีมีขอมูลถูกตอง
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ครบถวนเปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยใหประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการเปนผูลงนาม

รับรอง 

3. ใหจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ 

MD&A) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากขอมูลตัวเลขในงบ

การเงินเพียงอยางเดียว 

4. ใหจัดทําผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การ

บริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมท้ังกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตาม

นโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล เผยแพรใหผูเก่ียวของไดรับทราบโดยผานชองทางตางๆ เชน ในรายงาน

ประจําป และเว็บไซตของบริษัท เปนตน  

5. ใหเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและ

จํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และความเห็นจากการทําหนาท่ี 

6. ใหรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงนโยบายการดูแล

สิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดวย โดยใหทําการเปดเผยผานชองทางตางๆ เชน ใน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัท 

7. ใหเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีสะทอนภาระหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน รวมถึงคาตอบแทนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการของ

บริษัทยอยดวย และนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป หากปใดไมมีควรระบุวาไมมี 

8. กําหนดใหมีบุคคลในการประสานงานใหขอมูลในการเปดเผยขอมูลกับตลาดหลักทรัพย (Contact Person) 

ดังนี้ 

8.1 การเปดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ไดแก งบการเงินประจําป และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดง

รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) โดยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  

8.2 การเปดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ ไดแก รายการไดมา/จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน รายการท่ีเก่ียวโยง 

กําหนดวันประชุมผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผูสอบบัญชี มติท่ีประชุม คณะกรรมการหรือ

มติท่ีประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน โครงการลงทุน เปนตน โดยผูจัดการฝายปฏิบัติการ 

หรือผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

9. บริษัทไดใหความสําคัญกับนักลงทุนทุกกลุมท้ังรายยอยและสถาบัน โดยไดจัดใหมีผูดูแลในการใหขอมูลตอ

นักลงทุน และจัดชองทางใหติดตอผานทาง e-mail address: ir-sst@subsrithai.co.th และบริษัทได

มอบหมายใหฝายบัญชีและการเงินและฝายปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ” และ 

“การเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัท”  
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หมวดท่ี 5: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูขับเคลื่อนองคกรมีบทบาทและหนาท่ีในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และ

ตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย และกลยุทธท่ีสําคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตาม

นโยบายและกลยุทธท่ีวางไว โดยคณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ และซ่ือสัตย

สุจริตเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูเก่ียวของภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการจึง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถนําประสบการณมาพัฒนาและ

กําหนดนโยบายท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงไดกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให

คณะกรรมการทุกคนตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง ท้ังนี้ โครงสรางคณะกรรมการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไดจัดทํารายละเอียดไวในขอท่ี 7 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการและ

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ และบริษัทไดเผยแพรกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไวบนเว็บไซตของบริษัท 

1. โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน โดยเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 

คนท่ีปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจหรือความสัมพันธอ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลพินิจอยางเปน

อิสระ 

2. ประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ ซ่ึงไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ 

3. กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และสามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได บริษัทไม

มีขอหามการแตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการใหม 

4. กรรมการอิสระมีจานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดและมีจํานวนอยางนอยสามคน 

5. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกินสามวาระหรือไมเกินเกาปแลวแตระยะเวลาใดจะ

นานกวา แตหากคณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหกรรมการอิสระรายใดท่ีดํารงตําแหนงติดตอกันมาครบสาม

วาระหรือเกาปดํารงตําแหนงตอไป ก็ใหคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการ

อิสระออกไปไดตามท่ีเห็นสมควร 

6. การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ ซ่ึงตามแนวปฏิบัติท่ัวไป

ของบริษัทจดทะเบียนจะกําหนดใหกรรมการไมควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

ในเวลาเดียวกัน เพ่ือใหมีเวลาอยางเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทไดดี และการเปนกรรมการใน

บริษัทอ่ืนตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของบริษัท นั้น ดวยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ไดกําหนดวา กรรมการบริษัทไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน โดยไมไดระบุ

จํานวนบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

มาใชในการพิจารณาดวย ท้ังนี้ ปจจุบัน ไมมีกรรมการท่ีรายงานวาเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 

5 บริษัทในเวลาเดียวกัน 

7. การแบงแยกบทบาทหนาท่ีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ 

บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการอยางชัดเจน โดย

กรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการในระดับ
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นโยบาย ขณะท่ีฝายจัดการ ทําหนาท่ีบริหารงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด ดังนั้น ประธาน

กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ จึงเปนบุคคลคนละคนกัน โดยท้ังสองตําแหนง

ตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด  

ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร และไมมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจน

ไมมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเพ่ือใหแบงแยกหนาท่ีระหวางการกํากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัท

กับการบริหารงานไดอยางชัดเจน 

8. คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงมีคุณสมบัติและความรู

ความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการยอยท่ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งข้ึน  เพ่ือใหทํา

หนาท่ีกลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องสําคัญและเกิดข้ึนเปนประจํา  ซ่ึงตองดูแลอยางใกลชิด สมํ่าเสมอ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัท อันไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลเรื่องการกํากับดูแลกิจการ และการ

บริหารความเสี่ยง สําหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทไดมีการต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ทําหนาท่ี

ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชัน โดยประสานงานกับผูปฏิบัติของทุกหนวยงานและผู

ตรวจสอบภายใน รวมท้ังดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือสื่อสารและสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติท่ีดีในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง 

โดยในป 2564 บริษัทไดมีการทบทวบและปรับปรุงนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และเผยแพรนโยบาย

การตอตานทุจริตคอรรัปชั่นไวในเว็บไซตของบริษัท เพ่ือใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

ทุกระดับรับทราบ และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังไดทําการประชาสัมพันธรณรงค

เรื่องการใหและรับของขวัญในชวงเทศกาลสําคัญ เพ่ือเปนการสื่อสารนโยบายใหพนักงานและกับบุคคลท่ีมี

สวนไดเสีย 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงใชบังคับกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ

บริษัทตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีกระทําการในนามของบริษัท โดยเริ่มใชบังคับตั้งแตป 2556 และไดมีการทบทวนใหทันสมัยอยู

เสมอ และสอดคลองกับนโยบายการกากับดูแล โดยครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความ

ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดลอม ความขัดแยงทางผลประโยชน การใชขอมูลภายใน การควบคุมภายใน การ

เปดเผยขอมูล การทุจริตคอรรัปชัน ฯลฯ ซ่ึงบริษัทไดเผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคูมือจรรยาบรรณธุรกิจไวบน

เว็บไซตของบริษัท 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการและคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1 One Report) 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการใน

 รอบปที่ผานมา 

6.3.1 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญเกี่ยวกับการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแล

กิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปท่ีผานมา 

คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร       

มาต้ังแตป 2550 และไดมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทพรอมคูมือจรรยาบรรณธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง ในป 2554 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1) และ ในป 2556 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2) ป 2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3) และ

ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 โดยในป 2564 

บริษัท ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี้ 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการของบริษัท และมีมติเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 4) 

2. คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (CG Code) และบริษัทไดรับการประเมินผลจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจําป 2563 โดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑดีเลิศ (Excellent) เปนปท่ี 2 ติดตอกัน 

3. ไดคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มจากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจาป 2564 (AGM 

Checklist) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

4. เผยแพรนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ใน

เว็บไซตของบริษัทเพ่ือใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกกลุมรับทราบ และยึดถือเปนเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

5. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ไดมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุง

นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันและแนวปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1) และนโยบายแจงเบาะแส

การกระทําผิดหรือขอรองเรียนและแนวปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1) 

 

ผลการประเมินระดับการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

ผลสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2564 บริษัทไดรับการคะแนนใน

ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ประเมินผลจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ (National CG Committee) ท่ีทําการสํารวจ

บริษัทจดทะเบียนไทย  
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

89% 91% 90%

 

  

 

 

 

 

 

 

             อยูในระดับดมีาก อยูในระดับดีเลิศ อยูในระดับดีเลิศ 

  

 

 

 

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอ่ืนๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทไดมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี       

ป 2560 โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงคณะกรรมการมีความเห็นวานโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 ไดมีการเริ่มใชปฏิบัติเม่ือป 2562 จึงยังใหคงเดิมตอไป และไดรับทราบถึง

นโยบายท่ีบริษัทยังไมสามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ตามแนวทางของ

สํานักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ป 2560
แนวทางการปฏิบัติของบริษัท 

1. คณะกรรมการควรกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระ

การดํารงตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป นับจากวันท่ี

ไดรับการแตงต้ังใหดํารงกรรมการอิสระครั้งแรก 

บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซ่ึงปจจุบันท้ัง 3 ทานเม่ือนับรวมกับวาระท่ี

ไดรับการแตงต้ังใหมแลวจะเปนกรรมการอิสระมาเทากับหรือเกินกวา 9 ป ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาวแลว 

เน่ืองจากเปนผูทรงคุณวุฒิ วางตนเองเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ

ของบริษัทไดอยางเหมาะสม สามารถปฏิบั ติหนา ท่ีได เปนอยางดี นําความรู  

ประสบการณ ความเช่ียวชาญ มาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัทตามแนว

ทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเปนอิสระครบถวนตามหลักเกณฑท่ี

ทาง ก.ล.ต. กําหนด 



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 107 | 275 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

ป 2560 
แนวทางการปฏิบัติของบริษัท 

2. บริษัทควรจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอกมาชวยในการ

กําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยาง

นอยทุกๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวไว

ในรายงานประจําป 

คณะกรรมการบรษัิทไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

ซ่ึง แบงออกเปน (1) การประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ (รายคณะ) (2) การ

ประเมินผลของคณะกรรมการชุดยอยรายคณะทุกชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ (3) การประเมินผลตนเองรายบุคคล (รายบุคคล)  โดยแบบ

ประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดมีหลักเกณฑใน

การประเมินเปนไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคลองกับตัวอยางแบบประเมิน

ของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เพ่ือใหกรรมการไดรวมกันทบทวนการทํางาน แกไขปญหาและอุปสรรค รวมถึง

พิจารณาผลงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในปท่ีผานมา ซ่ึงผลการประเมินดังกลาว

ไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปแลว 
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7. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

ชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอื่นๆ 

7.1 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ (ณ 31 ธันวาคม 2564) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาล 

ผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ 
ผูจัดการ 

ฝายบัญชีและการเงิน 
ผูจัดการ 

ฝายคลังเอกสาร ฝายบัญชีและการเงิน

ผูจัดการ 

ฝายคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

ผูจัดการ 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทํางานบริหารจัดการ 

กลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 
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7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

2. นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน  กรรมการและกรรมการอิสระ  

3. นายทศพร ซิมตระการ  กรรมการและกรรมการอิสระ  

4. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร  กรรมการ  

5. นางอินทิรา  สุขะนินทร  กรรมการ 

6. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร  กรรมการ 

7. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการ 

8. นายสมยศ  สุธีรพรชัย  กรรมการ 

9. 
นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยธุยา 

แทนนางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส ซึ่งลาออก 
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท้ัง 9 คน มีคุณสมบัติถูกตอง และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด 

กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีไดรับความ

ไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศ

กําหนด 

7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณหลากหลายในสาขาตางๆ และมีจํานวนกรรมการ

เพียงพอเหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเม่ือรวมแลวตองไมนอยกวา 5 

คน และไมควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหารไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง และมีกรรมการท่ีมีความเปนอิสระอยางแทจริงปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ

อ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
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คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย  

1. กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงมี

ความเขมงวดกวาหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมี 

1 ทานท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจะสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน รวมท้ังทําหนาท่ีอ่ืนในฐานะ

กรรมการตรวจสอบได และหนึ่งในกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงไมเปนบุคคลเดียวกับ

กรรมการผูจัดการเพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา  

2. กรรมการท่ีเปนผูบริหาร (Executive Director) 1 ทาน 

3. กรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร (Non- Executive Director) 8 ทาน 

4. กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท  3 ทาน (ลงนาม 2/3 ทาน)  ประกอบดวย นายศุภสิทธิ์   

สุขะนินทร นางอินทิรา สุขะนินทร นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อ

รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

5. เลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีใหขอมูลและคําแนะนํา ขอกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง

ทราบและปฏิบัติ ฯลฯ 

7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพฒันพงษ 1 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

ธรรมาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

2. นายวสิุทธิ์ กนกศีชริน 1 กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

3. นายทศพร ซิมตระการ 1 กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

4. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 2 รองประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ 

5. นางอินทิรา  สุขะนินทร 2 กรรมการ 

6. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 2 กรรมการ 

7. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการ 

8. นายสมยศ  สุธีรพรชัย  กรรมการ 

9. นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา3 

(แทนนางสาวลิมล่ี ทพิพงษประภาส ซ่ึงลาออก) 
กรรมการ 

 
1 กรรมการอิสระจาํนวน 3 ทาน คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะมีคณุสมบัตเิปนไปตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตาม

หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
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2 กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 3 ทาน (ลงนาม 2/3 ทาน) ประกอบดวย นายศภุสิทธ์ิ สุขะนินทร นางอินทิรา สุขะนินทร และนางสาว

ดวงดาว  ชินธรรมมติร โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสาํคัญของบรษัิท 
3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแตงตั้งนายกฤตนิาท อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนกรรมการ

บริษัทแทนนางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส กรรมการบริษัทซึ่งลาออก โดยใหมผีลตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

 

สัดสวนและโครงสรางของคณะกรรมการ 

 

ช่ือ - นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 

ตัวแทน 
ผูถือหุน 

กรรมการที่ไมได

เปนผูบริหาร 
กรรมการอิสระ 

กรรมการที ่
เปนผูบริหาร 

1.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ - √ √ - 

2.  นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน - √ √ - 

3.  นายทศพร  ซิมตระการ - √ √ - 

4.  นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร √ - - √ 

5.  นางอินทิรา  สุขะนินทร √ √ - - 

6.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร √ √ - - 

7.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร √ √ - - 

8.  นายสมยศ สุธีรพรชัย - √ - - 

9.  นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา* 

(แทนนางสาวลิมล่ี ทพิพงษประภาส ซ่ึงลาออก) 
- √ - - 

รวม 4 8 3 1 

รอยละ 44.44 88.88 33.33 11.11 

 
 *นางสาวลิมล่ี ทิพพงษประภาส ซ่ึงเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ ไดลาออกจากตําแหนง โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 

2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแตงต้ังนายกฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนกรรมการบริษัทแทน 

ตัวแทนผูถือหุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคลท่ีถือหุนในบริษัท เชน ถือหุน 10% มีสิทธิสงคนมาเปนกรรมการใน

บริษัทได 1 คน จึงถือวากลุมของคุณศุภสิทธิ์  สุขะนินทร เปนตัวแทนผูถือหุน 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารประจําป 2564 

ลําดับ ชื่อ/ตําแหนง 

หุนสามัญ (จํานวนหุน) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

เพ่ิม/(ลด) 

ระหวางป 

2564 

สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท (%) 

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ 

466,490 489,814 23,324 0.09 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

2. นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน 

กรรมการและกรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ 

-   - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

3. นายทศพร ซิมตระการ 

กรรมการและกรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

141,129 108,185 (32,944) 0.02 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

4. นายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผุจัดการ 

98,674,978 96,608,726 (2,066,252) 18.35 

นางสาวกมลฤดี ปจฉิมสวัสด์ิ 

(คูสมรส) 
14,457,928 15,180,823 722,895 2.88 

ด.ช. ศุภฤทธิ ์สุขะนินทร 

(บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
4,322,973 8,039,121 3,716,148 1.53 

ด.ช. ศุภเดช สุขะนินทร 

(บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
4,322,973 8,039,121 3,716,148 1.53 

5. 

 

นางอินทิรา  สุขะนินทร 

กรรมการ 
52,253,240 54,865,902 2,612,662 10.42 

คูสมรสและบุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

6. 

 

นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 

กรรมการ 
27,743,492 29,130,665 1,387,173 5.53 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

7. 

 

นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร 

กรรมการ 
28,293,353 29,708,019 1,414,666 5.64 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ -    

8. นายสมยศ  สุธีรพรชยั 

กรรมการ 
27,727 29,113 1,386 0.01 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 
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ลําดับ ชื่อ/ตําแหนง 

หุนสามัญ (จํานวนหุน) 

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

เพ่ิม/(ลด) 

ระหวางป 

2564 

สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท (%) 

9. นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

กรรมการ 
- - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

10. นางสาวลิมล่ี ทิพพงษประภาส 

กรรมการ,รองกรรมการผูจัดการ สายการเงิน  

กลยุทธ และการพัฒนาธุรกิจบริษัท/ 

เลขานุการบริษัท 

- - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

11. Mr. Rod Kimber 

รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, 

คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

- - - - 

คูสมรสและบุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

12. นายปยพงศ รินทรานุรักษ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและ 

กลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 

- - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

13 นายกษิดิศ ทวีสิน 

ผูจัดการฝายคลังเอกสาร 
- - - - 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

14. นางพัชรี บุนนาค 

ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 
94,817 99,557 4,740 0.02 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

15. นายสมศักด์ิ แตงประกอบ 

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
234,160 245,868 11,708 0.05 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - 

16. นายปญญา ซุนทรัพย 

ผูจัดการฝายคลังสินคา 
15,569 2,067 13,502 0.00 

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ -    
 

 หมายเหตุ - การคํานวณสัดสวนของการถือหุน คํานวณจากจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 
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7.2.3 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตงตั้งของผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหนาท่ี

ใหคําแนะนําและชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของและเพ่ือทํา

หนาท่ีเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมท้ังสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไป

ตามบรรษัทภิบาลท่ีดี 

อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนาท่ีท่ีกําหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับของ

บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คูมืออํานาจดําเนินการ และมติท่ีประชุมผูถือหุน รวมถึงการกําหนดนโยบาย ทบทวน

วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และแผนดําเนินงานของบริษัทตลอดจนเรื่องท่ีสําคัญ  

คณะกรรมการบริษัทจะทําความเขาใจขอบเขตหนาท่ีของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการบริษัท ใหแกประธาน

เจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ และฝายบริหาร อยางไรก็ดี การมอบหมายดังกลาวมิไดเปนการปลดเปลื้องหนาท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตองติดตามดูแลฝายบริหารใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ท้ังนี้ ขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ และฝายบริหารอาจ

พิจารณาแบงออกเปน ดังนี้ 

 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการควรดูแลใหม ี

การดําเนินการ 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการดําเนินการรวมกับ 

ฝายบริหาร 

เร่ืองท่ีคณะกรรมการไมควร

ดําเนินการ 

ก. การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักใน

การประกอบธุรกิจ  

ข. การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ียดึมั่นใน

จริยธรรม รวมท้ังประพฤติตนเปนตนแบบ 

ค. การดูแลโครงสราง และการปฏบัิติของ

คณะกรรมการ ใหเหมาะสมตอการบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมายหลักในการ

ประกอบธุรกิจ อยางมีประสิทธิภาพ  

ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดคาตอบแทนและ

ประเมินผลงานของกรรมการผูจดัการใหญ  

จ. การกําหนดโครงสรางคาตอบแทนท่ีเปน

เครื่องจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานให

สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก

ขององคกร  

ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ 

เปาหมาย แผนงานประจําป  

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ

ระบบบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  

ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการ ท่ีเหมาะสม

กับความรับผิดชอบของฝายบรหิาร 

ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรพัยากร 

การพัฒนาและงบประมาณ เชน นโยบาย

และแผนการบรหิารจดัการบุคคล และ

นโยบายดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จ. การติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงาน  

ฉ. การดูแลใหการเปดเผยขอมูล ทางการเงิน

และไมใชการเงินมีความนาเช่ือถือ  

ก. การจัดการ (execution) ให

เปนไปตามกลยุทธ นโยบาย 

แผนงานท่ีคณะกรรมการอนุมตัิ

แลว (คณะกรรมการควรปลอย

ใหฝายบรหิารรับผดิชอบการ

ตัดสินใจดําเนินงาน การจดัซื้อ

จัดจาง การรับบุคลากรเขา

ทํางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบาย

ท่ีกําหนดไว และติดตามดูแลผล 

โดยไมแทรกแซงการตัดสินใจ 

เวนแตมีเหตุจําเปน)  

ข. เรื่องท่ีขอกําหนดหามไว เชน 

การอนุมัตริายการท่ีกรรมการมี

สวนไดเสีย เปนตน  
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อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาท่ี ใหแกท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และประธาน

เจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการนําไปปฏิบัติ 

2. มอบอํานาจใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได ภายใต

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

3. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ 

4. อนุมัติการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัท ท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน 

5. อนุมัติกอตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย 

6. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางท่ีปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจําเปน

ดวยคาใชจายของบริษัท 

7. เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน การแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัท ตอผูถือหุน 

8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการเก่ียวโยง เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ 

ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับตลาด

หลักทรัพยฯ 

9. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 

10. จัดใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เรื่องการทํารายการท่ีมีกรรมการมีสวนไดเสีย ตองอยูในขายท่ีกฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

ท้ังนี้ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจหรือมอบอํานาจชวงท่ีทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการ

ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามท่ีนิยามไวในประกาศก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวน

ไดสวนเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของ

บริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติไว 

 

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย 

7.3.1 ขอมูลคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับการแตงตั้งแตละคณะ  

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีคุณสมบัติและความรูความ

เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมเปนกรรมการในคณะกรรมการยอยท่ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหทําหนาท่ีกลั่นกรองและ

ตรวจสอบในเรื่องสําคัญและเกิดข้ึนเปนประจํา ซ่ึงตองดูแลอยางใกลชิด สมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามและ

ควบคุมการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัท อันไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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อนึ่ง ในป 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติปรับ

โครงสรางผังองคใหมโดยไมมีคณะกรรมการบริหาร และใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการเปนผูท่ีมีหนาท่ี

ความรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จของเปาหมายและวัตถุประสงคของบริษัท 

ตลอดจนบริหารธุรกิจและบริหารงานประจําวันของบริษัท และใหมีคณะทํางานบรหิารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุม

บริษัท มาชวยงานประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ เพ่ือใหสามารถทํางานไดครอบคลุมทุกดาน รวมถึงชวย

ติดตามและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานท่ีกําหนด  

ในป 2564 คณะกรรมการชุดยอยไดปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการท้ังหมดตอง

เปนกรรมการอิสระ โดยในจํานวนนี้อยางนอยหนึ่งคนตองมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กรรมการ

ตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และสามารถไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบอีกได แตไมเกินสาม

วาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทเห็นควรดํารงใหตําแหนงตอไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ตามท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

ขอบเขต อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและครบถวน 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ และผลการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และถอดถอนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ

ของสํานักงานสอบบัญชี และประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทํางานตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 117 | 275 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน  

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร

(charter)  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงไดแก รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริตหรือมีสิ่ง

ผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ

ของบริษัทไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

8) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมทุกดาน และรับทราบความคืบหนาในการ

ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารกับคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง เพ่ือใหเขาใจความเสี่ยงท่ีสําคัญและเชื่อมโยงการควบคุมภายใน 

9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอรรัปชั่น และสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเก่ียวกับการแจง

เบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน และรวมกําหนดมาตรการปองกันภายในองคกรกับฝายจัดการ รวมถึง

การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทรวมพิจารณาแกไขปญหาหรือลงโทษ 

10) สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เริ่มตั้งแต พิจารณานโยบายการตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่นใหเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร การสงเสริมและสรางความตระหนักรู 

(Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสรางระบบงานเชิงปองกัน และการตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน

แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นตามท่ีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได

ตรวจสอบและประเมินแลว เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบตางๆ ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตามท่ีได

รายงานไวในแบบประเมินตนเองของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
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11) ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม การปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเ พ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท 

12) พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริ ษัท พรอมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจตอ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 

13) ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษัท พรอมท้ังรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ทั้งนี้ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 One Report) นี ้

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการสรรหา เปนคณะกรรมการชุด

เดียวกัน ประกอบดวยกรรมการ ไมนอยกวาสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของท้ังคณะ

เปนกรรมการอิสระ ท่ีมีความรูประสบการณและเชี่ยวชาญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสามป และสามารถไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการอีกได 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ มีขอบเขตและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรใน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ขอบเขต อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา รวมท้ังคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําชื่อเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

หรือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง  

2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 

3) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมินผล และหัวขอในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป โดยคํานึงถึงหนาท่ี

ความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

4) เสนอนโยบายการจายคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย 

และประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ พรอมท้ังพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนสําหรับ

กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท เสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ สําหรับ
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คาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัทจะตองนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนใหพิจารณาอนุมัติตอไป 

5) ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งนี้ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เอกสารแนบ 5 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจาป (แบบ 56-1 One 

Report) นี ้

 คณะกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการบริหาร ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไมนอยกวา 1 คน 

ขอบเขต อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1) กําหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท พรอมประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑใหม หรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนสําหรับ

ธุรกรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม รวมถึงกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ 

3) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทตามท่ี

กําหนด ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

4) พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทําการ

วิเคราะหโครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ 

5) พิจารณากลั่นกรองขอมูลหรือขอเท็จจริงในเรื่องท่ีจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณา

อยางละเอียดและถูกตอง 

6) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอเก่ียวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความ

เสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงเรื่องท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด โดยจัดใหมีคณะทํางานบริหารความเส่ียงพิจารณาความ

เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย และเชื่อมโยงรวมเปนความเสี่ยงขององคกร เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการหรือ

แนวทางการปองกันกับความเสี่ยงท่ีระบุไว พรอมติดตามและประเมินผลตอไปอยางตอเนื่อง 

7) อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

อนุมัติรายจายท่ีถือเปนคาใชจายไมเกินมูลคา 10.00 ลานบาท 

อนุมัติรายจายท่ีถือเปนสินทรัพยไมเกินมูลคา 50.00 ลานบาท 

อนุมัติการรับจํานําสินคาตอรายไมเกินมูลคา 100.00 ลานบาท 
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8) มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน เจาหนาท่ีระดับบริหารท่ีต่ํากวาตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและ

กรรมการผูจัดการ 

9) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป 

ในป 2564 คณะกรรมการบริหารไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานของฝายจัดการของบริษัท

รวม 2 ครั้ง โดยไดรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและอนุมัติแลว 

นอกจากการประชุมอยางเปนทางการดังกลาวขางตนแลวนั้น ผูบริหารฝายจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให

คณะกรรมการบริหารทราบอยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกเดือน และคณะกรรมการบริหารไดเขารวมประชุมหารือพรอมให

คําแนะนําในการทํางานกับเจาหนาท่ีฝายบริหารของบริษัทยอยเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวดวย 

หมายเหตุ  ในป 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติปรับโครงสรางผังองคกรใหม

โดยไมมีคณะกรรมการบริหาร 

 

7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง  

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 
กรรมการท่ีเปนอิสระ และ 

มีความรูดานบัญชีการเงิน 

2. นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน* กรรมการตรวจสอบฯ - 

3. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการตรวจสอบฯ - 

 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของ

บริษัท 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองประกอบดวยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจํานวนไม

นอยกวา 3 คน และตองเปนผูท่ีมีความรูดานบัญชี/การเงินและมีประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการ

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินไดไมนอยกวา 1 คน 

3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองเปนกรรมการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามนิยามท่ี

บริษัทประกาศ และภายใตขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ 

4) ใหคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเปนประธาน

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
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วาระการดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  3 ป  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลท่ี

ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขารับดํารงตําแหนงอีกได หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการสรรหาฯ 

2. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร กรรมการสรรหาฯ 

3. นายวิสุทธิ์  กนกศีชริน กรรมการสรรหาฯ 

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

1) เปนกรรมการของบริษัท และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

2) ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3  

3) ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน

กรรมการสรรหาฯ 

4) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็นไดโดยอิสระ 

วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ท้ังนี้กรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนฯ ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

คณะกรรมการบริหาร   

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส  กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ  ในป 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติปรับโครงสรางผัง

องคใหมโดยไมมีคณะกรรมการบริหาร  
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องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึง

ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งและอาจประกอบดวยผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก

อีกจํานวนหนึ่ง 

2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบรหิารไมนอยกวา 1 คน 

3) ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารท่ีเปนกรรมการบริษัทคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร 

4) กรรมการบริหารจะตองมีความรูความสามารถ ประสบการณท่ีเหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็น

อยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน รวมถึงตองไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

วาระการดํารงตําแหนง 

1) กรรมการบริหารท่ีเปนกรรมการบริษัทหรือท่ีเปนผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเทาท่ีดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท หรือดํารงตําแหนงเทาท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท เวนแต

คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน 

2) กรรมการท่ีเปนบุคคลภายนอก ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท มีวาระการดํารง

ตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกําหนดไว และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร 

 

7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร 

7.4.1 รายช่ือและตําแหนงของผูบริหาร 8 ทาน 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

2. นางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน และ 

กลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 

3. Mr. Rodney Charles Kimber 
รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร,

คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

4. นายปยพงศ รินทรานุรักษ 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน และ 

กลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 

5. นายกษิดิศ  ทวีสิน ผูจัดการฝายคลังเอกสาร 

6. นายปญญา  ซุนทรัพย ผูจัดการฝายคลังสินคา และทาเทียบเรือ 

7. นางพัชรี  บุนนาค ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 

8. นายสมศักดิ์  แตงประกอบ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
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หมายเหตุ 

1. นางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุม

บริษัท ลาออกตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

2. นายปยพงศ รินทรานุรักษ ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน และกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุม

บริษัท ลาออกตั้งแตวันท่ี 11 กันยายน 2564 

3. Mr. Rodney Charles Kimber ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร,คลังสินคาและทาเทียบเรือ 

สิ้นสุดสัญญาตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติใหปรับโครงสรางผังองคกร

ใหมโดยไมมีคณะกรรมการบริหาร จึงไดปรับบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหสอดคลองกับโครงสรางองคกรใหม ดังนี้ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ เปนตําแหนงผูบริหารสูงสุดของบริษัทและเปนผูนําของผูบริหารของ

บริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานใหบรรลุผล

สําเร็จของเปาหมายและวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารธุรกิจของบริษัทและบริหารงาน

ประจําวันของบริษัทภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและไดอนุมัติไว เพ่ือสรางมูลคาในระยะยาว

ใหกับบริษัทและผูถือหุนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ มีดังนี้ 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และ

งบประมาณประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอ้ือตอสภาพ

ธุรกิจ 

2. รับผิดชอบในการบริหารงานท้ังปวงของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

3. อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

อนุมัติรายจายท่ีถือเปนคาใชจายไมเกินมูลคา 10 ลานบาท 

อนุมัติรายจายท่ีถือเปนสินทรัพยไมเกินมูลคา 50 ลานบาท 

อนุมัติการรับจํานําสินคาตอรายไมเกินมูลคา 100 ลานบาท 

4. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทตามท่ี

กําหนด ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

5. จัดต้ังคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท เพ่ือชวยทํางานบริหารจัดการของ

บริษัทใหเปนไปตามทิศทาง นโยบายและเปาหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมท้ังสราง

ความม่ันคงและยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ  

องคประกอบและหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุม

บริษัท ซ่ึงไดแนบทายคําบรรยายตําแหนงของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการฉบับนี ้
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6. กําหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

รวมกับคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท พรอมประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑใหม หรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนสําหรับธุรกรรมท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหม รวมถึงกําหนดแนว

ทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม 

7. พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทําการวิเคราะห

โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ โดยพิจารณารวมกับคณะทํางานบริหารจัดการ

กลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

8. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท รวมกับคณะทํางานบริหารจัดการกล

ยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

9. พิจารณากลั่นกรองขอมูลหรือขอเท็จจริงในเรื่องท่ีจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณาอยาง

ละเอียดและถูกตอง 

10. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอเก่ียวกับการบริหาร ผลการดําเนินงาน สถานะความเสี่ยงของ

บริษัท ความคืบหนาของโครงการการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงเรื่องท่ีตองดําเนินการปรับปรุง

แกไขเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธท่ีกําหนด   

11. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในแตละฝาย และเชื่อมโยงรวมเปนความเสี่ยง

ขององคกร เพ่ือกําหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการปองกันกับความเสี่ยงท่ีระบุไว พรอมติดตามและ

ประเมินผลตอไปอยางตอเนื่อง 

12. สรางวิสัยทัศนและกําหนดพันธกิจ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองคกรในระยะยาว 

13. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหครบวงจร เพ่ือใหไดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรใน

อัตราท่ีเหมาะสม 

14. ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา โดยการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง  เพียงพอ  

ทันตอเวลาในทุกสถานการณในราคาท่ีเปนธรรม 

15. พัฒนาบริษัทใหประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ  ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 

16. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพ  สรางวัฒนธรรมองคกร  จรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

17. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ กระบวนการเพ่ิมผลผลิต และพัฒนาธุรกิจตอเนื่องโดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางเต็มศักยภาพ 

18. บังคับบัญชา สั่งการ เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร 

คําสั่ง หนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติดตอหนวยงาน หรือบุคคลอ่ืน เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทสําเร็จ

ลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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19. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเรื่องการคัดเลือก การฝกอบรม 

การวาจาง การบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนตําแหนง ลงโทษทางวินัย การเลิกจาง ตลอดจนใหออกจาก

ตําแหนง ตามระเบียบขอบังคับของบริษัท รวมถึงมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน เจาหนาท่ีระดับบริหารท่ีต่ํากวา

ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ 

20. อ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ท้ังนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนไมสามารถทําได หากกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสียหรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 

คณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทไดจัดตั้งคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท เพ่ือ

มาชวยงานประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ในการบริหารจัดการบริษัท ใหเปนไปตามทิศทาง นโยบายและ

เปาหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย ซ่ึงคณะทํางานฯ จะตองประกอบดวยผูท่ีมีความรูความสามารถความ

เชี่ยวชาญ ในสายงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงองคประกอบและหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและ

การพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท ไดกําหนดไวในคําบรรยายอํานาจหนาท่ีของคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจ

กลุมบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท ทําหนาท่ีใหขอมูลและคําแนะนําขอกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ซ่ึง

คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทําและเก็บรักษาทะเบียน

กรรมการ จัดทําหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจงลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาและ

พิจารณาเรื่องท่ีจะประชุม เพ่ือใหความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการประชุมใหดําเนินการไดดวยดี และเปนไป

ตามขอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท จดรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารเก่ียวกับการประชุม 

รายงานประจําป และรายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบริหาร โดยสําเนาสงใหประธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีบริษัทไดรับรายงานนั้น ประสานงานใหมีการปฏิบัติตาม

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีบริษัทประกาศใชพรอมท้ังดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย รวมท้ังตองปฏิบัติ

ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 

ปจจุบันเลขานุการบริษัท คือ นางพัชรี บุนนาค ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2564  ไดแตงตั้ง นางพัชรี  บุนนาค ใหดํารงตําแหนงแทน นางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส ซ่ึงลาออก มีผลตั้งแต

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564  
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นางพัชรี บุนนาค บุนนาค เปนผูมีความรูความสามารถและมีประสบการณทางดานนิติศาสตร งานบริหาร และงานท่ี

เก่ียวของกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยและ ก.ล.ต. และไดอบรมหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate 

Secretary (FPCS 30) และหลักสูตร Corporate Secretary Development Program 

 

7.4.2 นโยบายการจายคาตอบแทน กรรมการบริหารและผูบริหาร 

ดวยคาตอบแทนเปนเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไมสามารถอนุมัติ

คาตอบแทนของตนเองได คณะกรรมการตองจัดใหมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนท่ีโปรงใสในระดับท่ีเหมาะสมและเพียง

พอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผูถือหุนทุกป การพิจารณาคาตอบแทน

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการ

ประกอบการของบริษัท และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูใน

อํานาจอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน และกรรมการท่ีเปนกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนตามบทบาทและหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ 

นอกจากนี้คาตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัท

ตองการดวย 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนแลวเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564

พิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ซ่ึงจัดประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 อนุมัติคาตอบแทนใหแก

คณะกรรมการบริษัท และคาตอบแทนกรรมการชุดยอย สําหรับป 2564 เทากับป 2563 ในวงเงินไมเกิน 18,000,000 บาท 

ตอปดังนี้ 

หนวย:บาท 

ชื่อคณะกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชนอ่ืนๆ 

รวม 
เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 8,762,000.00 11,822,000 

คณะกรรมการชุดยอย 

- คณะกรรมการบริหาร 5,448,000.00 - - 5,448,000.00 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 660,000.00 - - 660,000.00 

- คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 
- 70,000.00  - 70,000.00 

รวม 9,168,000.00 70,000.00 8,762,000.00 18,000,000 
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ป 2564 

กรรมการ 
ป 2564 ป 2563 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

คณะกรรมการบริษัท (คาตอบแทน)     

- ประธานกรรมการ 1 660,000 1 660,000 

- กรรมการ 8 2,400,000 8 2,400,000 

คณะกรรมการชุดยอย 

- คณะกรรมการบริหาร (คาตอบแทน) 1 5,448,000 2 5,898,000 

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

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนฯ (คาตอบแทนหรือเบี้ยประชุม) 

 70,000 3 50,000 

สิทธิและประโยชนอ่ืนๆ     

- เงินสะสมเขาโครงการ EJIP *  - 8 1,272,000 

- โบนสั  - - - 

- อ่ืนๆ  - - - 

รวม  9,238,000  10,940,000 

* โครงการ EJIP สิ้นสดุในเดือนกรกฎาคม 2563 และไมไดมีการตออายุโครงการ 

7.4.3 จํานวนคาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการบริหารเปนผู

พิจารณาและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนุมัติข้ันสุดทายโดยพิจารณา

คาตอบแทนใหอยูในระดับท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการผูจัดการและผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานใหกับบริษัทซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

และผูบริหารแตละคนดวย  

คาตอบแทนผูบริหาร ป 2564 ซ่ึงรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย  

ผูบริหาร 
ป 2564 ป 2563 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือน+คาครองชีพ 8 13,023,773 8 16,832,880 

โบนัส 5 2,121,305 6 2,562,760 

เงินสมทบเขาโครงการ EJIP - - 4 196,755 

เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4 390,159 4 398,503 

รวม  15,535,237  19,990,898 

* โครงการ EJIP สิ้นสดุในเดือนกรกฎาคม 2563 และไมไดมีการตออายุโครงการ  
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คาตอบแทนอ่ืน : 

บริษัทมีระเบียบกําหนดผลประโยชนตอบแทนอ่ืนแกผูบริหารในลักษณะอ่ืน และสวัสดิการอ่ืนๆ ในสถานะพนักงาน

บริษัท 

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

จํานวนบุคลากร 

ฝาย 
จํานวน (คน) 

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ฝายคลังสินคาและทาเทียบเรือ 43 58 

ฝายคลังเอกสาร 175 195 

ฝายบัญชีและการเงิน 20 20 

ฝายปฏิบัติการ 19 19 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 6 

รวม 263 298 
 

* ไมรวมผูบริหารส่ีลําดับแรกจํานวน 8 ทาน 

 

บริษัทมีเปาหมายท่ีสําคัญในการบริหารคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานตามตําแหนงหนาท่ี คือ ตอง

กําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนในระดับท่ีเหมาะสมและเปนธรรม และจัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ตามท่ี

กฎหมายกําหนด เชน ประกันสังคม และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดท่ีพนักงานพึงจะไดรับ เชน ประกันสุขภาพ และ

อุบัติเหตุสําหรับพนักงานท่ีไปปฏิบัติงานตางจังหวัด ใหการชวยเหลือสําหรับชุดฟอรมพนักงาน เงินสมทบกองทุนสํารอง 

เลี้ยงชีพ รวมท้ังเงินชวยเหลือประเภทตางๆ เชน เงินชวยเหลือพนักงานสําหรับคาพิธีฌาปนกิจของบุคคลในครอบครัว เปนตน 

เพ่ือดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถใหเขามารวมงานกับบริษัทและจูงใจใหพนักงานท่ีทํางานอยูทํางานดียิ่งข้ึน สรางความม่ันคง

ในสายอาชีพและมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ 

คาตอบแทนบุคลากร 

คาตอบแทนบุคลากร* ในป 2564 ในป 2563 

เงินเดือน คาคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง  

คาลวงเวลา และโบนัส 

70,699,571 73,119,043 

ประกันสังคม 1,270,202 1,643,438 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2,187,928 2,111,602 

โครงการสะสมหุนของพนักงาน (EJIP) - 977,083 

รวม 74,157,701 77,851,166 

* ไมรวมผูบริหารส่ีลําดับแรกจํานวน 8 ทาน  
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7.6 ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ 

7.6.1 รายช่ือผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี/เลขานุการบริษัท/หัวหนางาน

ตรวจสอบภายใน 

 

ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทําบัญชี 

นางสาวณัฐชยา  โพธิ์ชัยแสน 

เลขานุการบริษัท นางพัชรี  บุนนาค 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน นางสาววัลดี สีบุญเรือง 

 

    *ขอมูลเก่ียวกับบุคคลดังกลาว ปรากฎตามเอกสารแนบ 1 และ 3  ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ( แบบ 56-1  One Report)  น้ี 

  

7.6.2 รายช่ือหัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทไดมอบหมายใหฝายบัญชีและการเงินและฝายปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ” และ 

“การเปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัท” โดยสามารถติดตอไดท่ี 

 

 

 

 

 

7.6.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 27  เมษายน 2564 ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติแตงตั้ง

ผูสอบบัญชี โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

รายช่ือ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

1. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเพท 4377 

2. นายวิชาติ โลเกศกระว ี 4451 

3. นางสาวสาธิดา  รัตนานุรักษ 4753 

บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564  และบริษัทไดจาย

คาตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินใหแกผูสอบบัญชี ดังนี้ 

1. คาตอบแทนการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee) จํานวน 1,501,000 บาท 

2. คาตอบแทนอ่ืน (Non Audit Fee)  - ไมมี 

  

ชื่อ ตําแหนง โทรศัพท Email Address 

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

คุณอรนุช คงกัน รองผูจัดการฝายปฏิบัติการ 02-318-5514-5 oinnajit@subsrithai.co.th 
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา 

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลกิจการใหเกิดการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน โดยครอบคลมุถึงผลประกอบการท่ีดี

ในระยะยาว การประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย สังคม และสิ่งแวดลอม และ

พัฒนาการดําเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหองคกรสามารถปรับตัวภายใตปจจัยสําคัญท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ บริษัท

จัดใหมีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทท่ีระบุองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการ อํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและสมควร 

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหนาท่ีดูแลและจัดการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และ

มติของท่ีประชุมผูถือหุน กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเก่ียวดวยการประกอบกิจการของบริษัทตลอดจน

หลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

2) ปฏิบัติหนาท่ีของตนและบริหารงานอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต 

(Duty of Care and Duty of Loyalty) เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผู มีผลประโยชนรวมกัน 

(Stakeholders) 

3) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 

4) บริหารงานดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัท  

เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  รวมถึง 

- ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 

- ไมใชความลับของบริษัทในทางท่ีผิด 

- ไมเปนกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนคูแขงขันทางการคาของ

 บริษัท 

- ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของบริษัท 

5) กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณ

ของบริษัท โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางคุณคาอยางยั่งยืน (sustainable value creation) ดําเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบ (responsible business) และเปนผูนําในการปฏิบัติตัวเปนประชากรท่ีดี (good corporate 

citizenship)   

6) กําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ในเรื่องจํานวนกรรมการ สัดสวนกรรมการอิสระ รวมท้ังคุณสมบัติท่ี

หลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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7) ติดตาม และกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกิจการและความม่ันคงสูงสุด

ใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

8) กํากับดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทอยางโปรงใส และมีการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอยางเหมาะสม  

9) ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผูจัดการ รวมท้ังติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเพ่ือ

พิจารณารวมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดยอยเปนประจําสม่ําเสมอ  

10) พิจารณาแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจัดการใหญ และกํากับดูแลใหมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเปนประจําทุกป  

11) กํากับดูแลใหมีระบบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกผูบริหารระดับสูงท่ีรอบคอบ โปรงใส สอดคลองกับ

ความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพ่ือกอใหเกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

12) พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เขาอบรมหรือเขารวมในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเปนการเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

13) จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ  ครอบคลุม

ทุกดานท้ังดานการเงิน  การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวของ และ

จัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือ

หุนและทรัพยสินของบริษัทอยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ี

เปนอิสระ รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีวางไว 

14) จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย 

กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  รวมท้ังกําหนดมาตรการใน

การรายงานและการติดตามประเมินผล  โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหนาท่ี

นําเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการบริหารเปนประจํา 

15) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการในการ

ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การ

รายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล 

16) พิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบตอรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท บริษัทยอย และบุคคลท่ีเก่ียวโยง

กัน ใหเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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17) ดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รวมท้ังการใชทรัพยสินของบริษัทใน ทางมิชอบและ

การกระทําท่ีไมถูกตองในรายการระหวางบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันอยางรอบคอบ  โดยผูมีสวนไดเสียตองไมมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ 

18) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ 

และนโยบายตอตานคอรรัปชั่น พรอมท้ังกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมท้ังปองกันการกระทําผิด

กฎหมาย  

19) กํากับดูแลและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกบริษัทควบคูกับการสรางคุณประโยชนตอผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย 

20) กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโล

ยีสารสนเทศ 

21) แตงต้ังมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน

คณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบใหชัดเจนเพ่ือชวยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบ

ควบคุมภายใน และระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

ประธานกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการอิสระท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ทํา

หนาท่ีประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการตองไมเปนผูบริหาร และไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหาร 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริ ษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

2. ดูแลใหม่ันใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีมีจริยธรรมและการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

3. การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ และมี

มาตรการท่ีดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 

4. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท 

5. จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญ 

6. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝาย

เทากัน 

7. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ  
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

 (1) การสรรหาและแตงตั้งกรรมการอิสระ 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการอิสระบริษัทมีนโยบายใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 

 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท

อาจจะแตงต้ังกรรมการอิสระใหดํารงตําแหนงตอไปหากพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนแลว กรรมการอิสระตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทา

เทียมกันและไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให

ความเห็นอยางเปนอิสระได 

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตองสามารถ

ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถ

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย และกําหนดคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 

กําหนด 

2) ไมมีสวนรวมบริหารงาน ไมเปนพนักงาน/ลูกจาง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันและชวง 2 ปกอน

ไดรับการแตงตั้ง 

3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และ

บุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ

เสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงใน

ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งในลักษณะดังนี้ 

ก) ไมมีความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพ

อ่ืนซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาการเงิน ผูประเมิน

ราคาทรัพยสิน เปนตน 

ข) ไมมีความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลคารายการตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไปหรือตั้งแตรอย

ละ 3 ของมูลคาสินทรัพยรวมท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้ในการ

พิจารณามูลคารายการใหรวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีมีการทํารายการในครั้ง

ลาสุด 
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5) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ 

ผูถือหุนซ่ึงเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวน กรรมการท่ีมีสวนบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

7) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

8) ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทแลว กรรมการอิสระอาจไดรับการมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน

รูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได โดยไมถือวากรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการท่ีมีสวน

รวมในการบริหารงาน 

9) คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปนนโยบายวากรรมการอิสระอาจขาดความเปนอิสระเม่ือปฏิบัติงานเปน

ระยะเวลา 9 ป หรือ 3 วาระติดตอกัน ท้ังนี้ หากคณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการอิสระใหดํารง

ตําแหนงตอไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาว 

 ท้ังนี้คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยูในเกณฑท่ีเขมงวดกวาขอกําหนดข้ันต่ําของสํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการถือหุนของบริษัทซ่ึงไดกําหนดไวไมเกิน 1% 

 (2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

 หลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

1) การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้การ

คัดเลือกจะตองมีความโปรงใส ชัดเจน และดําเนินการโดยผานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ มีหนาท่ีในการสรรหา คัดเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม  (ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท) และเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแตงตั้ง เสนอขออนุมัติแตงตั้งตอท่ีประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท 

3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของ

กรรมการ (Skill and Characteristic) และองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับ

ทิศทางในการดําเนินธุรกิจและกลยุทธในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการพิจารณาถึงความหลากหลาย 

ท้ังในดานของทักษะ ประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ ความเปนอิสระ อายุและเพศของกรรมการ 

4) หากบริษัทมีการแตงตั้งกรรมการท่ีเปนหรือเคยเปนเจาหนาท่ีของรัฐ/นักการเมือง/ท่ีปรึกษาของ

หนวยงานรัฐ จะตองพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติอยางละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังเพ่ือไมใหใชการ

กระทําดังกลาว เปนการตอบแทนการไดมาซ่ึงผลประโยชนใดๆ โดยมีหลักเกณฑเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้รวม

ดวย 
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- ควรเปนบุคคลท่ีพนจากตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐ/นักการเมือง/ท่ีปรึกษาของหนวยงานรัฐ มาแลว

เปนเวลาอยางนอย 2 ป 

- ใหมีการตรวจสอบตรวจสอบประวัติและประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน โดยจะตองไมมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

- เปดเผยขอมูลและประวัติของบุคคลท่ีเคยเปนอดีตเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับการแตงต้ังมาเปนท่ี

ปรึกษา/กรรมการ/ผูบริหารของบริษัท พรอมระบุเหตุผลการแตงต้ังบุคคลเหลานั้นในเอกสาร

เผยแพรของบริษัท 

ท้ังนี้ ใหใชเกณฑนี้ สําหรับการสรรหาผูบริหารระดับตั้งแตผูจัดการฝายท่ีเปนหรือเคยเปนเจาหนาท่ี

ของรัฐ/นักการเมือง/ท่ีปรึกษาของหนวยงานรัฐ ดวย 

5) ในการพิจารณาเสนอแตงต้ังกรรมการเดิมเปนกรรมการตออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาปจจัยตางๆ ซ่ึงรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเขารวมและการมี

สวนรวมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท 

การเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการ 

ในกรณีปกติท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการ โดยท่ีขอบังคับของบริษัทกําหนดวา ในการประชุม

สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน

ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม ดังนั้น บริษัทจะจัดวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญ

ประจําปผูถือหุนทุกป และนําเสนอรายชื่อกรรมการท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการและคณะกรรมการบริษัทตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 

 การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหใชคะแนนเสียงขางมากและใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการดังตอไปนี ้

(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(ข) ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการเปนรายบุคคล ท้ังนี้ ในการออก

เสียงลงคะแนน บุคคลแตละคนท่ีผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนไมเกิน

จํานวนหุนท่ีผูถือหุนนั้นมีอยูตาม (ก) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มากหรือนอยเพียงใดไมได 

(ค) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ท่ีจะมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนท่ีจะมี ให

ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมดวย  
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ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกวา

สองเดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและขอบังคับของบริษัทกําหนดวากรณีเชนนี้ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ

แตงตั้งกรรมการทดแทน ฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะใชกระบวนการสรรหาตามท่ีกลาวมาขางตน 

และนําเสนอผูท่ีไดรับการสรรหาตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง และใหอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ี

ยังเหลืออยูของกรรมการท่ีกรรมการใหมนั้นแทน 

เม่ือท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการตามแตกรณีนี้แลว บริษัท 

จะแจงรายชื่อกรรมการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยภายในกําหนดเวลา 

 

 การสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะสรรหาผูบริหารระดับสูงโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ

ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะพิจารณาสรรหาจาก

พนักงานภายในองคกรท่ีมีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถท่ีเหมาะสมกอน เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน

ภายในองคกร เม่ือผานการพิจารณาสรรหาแลว กรณีผูบริหารระดับสูง ไดแก ตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ และประธานเจาหนาท่ี

บริหารและกรรมการผูจัดการ ไดรับมอบหมายใหเปนผูแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของ

บริษัทบรรจุเขาเปนพนักงานในระดับตางๆ 

สําหรับตําแหนงผูบริหารระดับสูงซ่ึงมีสําคัญตอการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงกําหนดใหมีแผนการสืบ

ทอดตําแหนงเพ่ือสรรหาและเตรียมความพรอมของผูบริหารระดับสูงและพัฒนาผูมีศักยภาพท่ีจะสืบทอดตําแหนงสําคัญในการ

บริหารและดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

นโยบายแผนการสืบทอดตําแหนง 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายแผนการสืบทอดตําแหนง ซ่ึงไดรับการอนุมัติเม่ือวันท่ี 20 

กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนผูพิจารณา

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมท้ังจัดใหมี

การทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงเปนประจําทุกป เพ่ือสรางความม่ันใจวาบริษัทมีแผนการสืบทอดตําแหนงและความ

ตอเนื่องในการบริหารท่ีเหมาะสม สําหรับตําแหนงท่ีสําคัญ ไดแก ตําแหนงกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และ

ผูบริหารระดับผูจัดการฝาย ในกรณีท่ีมีเหตุการณฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพ่ือปองกันไมใหกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และ

เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีและมีศักยภาพไดเติบโตในตําแหนงท่ีสูงข้ึนตามลําดับข้ัน ตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดไวอยางชัดเจนและเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทไดผูบริหารท่ีมีความเปนมืออาชีพ  
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การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงของกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับผูจัดการฝาย 

เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายแผนการสืบทอดตําแหนง เพ่ือใหบริษัทมีกระบวนการวางแผน

สืบทอดตําแหนง อันไดแก การคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถสูง มีการประเมินผลงาน และ

พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง ซ่ึงจําเปนตอการบรรลุกลยุทธและเปาหมายในอนาคตของบริษัทท่ีจะ

สนับสนุนใหบุคคลเติบโตไปพรอมกับการเติบโตขององคกร 

2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

ข้ันตอนในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ และ

ผูบริหารระดับผูจัดการฝาย โดยกําหนดให 

- กรรมการผูจัดการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการ และ รองกรรมการผูจัดการ โดยให

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนอนุมัติแผน 

- รองกรรมการผูจัดการฝายวางแผนสืบทอดตําแหนงของผูจัดการฝายในสายงานท่ีตนรับผิดชอบโดย

ใหกรรมการผูจัดการอนุมัติแผน 

3) กรรมการผูจัดการพิจารณาแผนการพัฒนา และนําเสนอใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนฯ รับทราบ  

4) กรรมการผูจัดการ มอบหมายใหผูบังคับบัญชาของผูสืบทอดตําแหนงทําหนาท่ีดูแลติดตามการอบรม 

และพัฒนาความรู ความสามารถของผูสืบทอดตําแหนง โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 

5) กรรมการผูจัดการสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง และรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ

พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตอคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนฯ ปละ 1 ครั้ง  

6) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ ทําการทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงเปนประจําทุก

ป เพ่ือสรางความม่ันใจวาบริษัทมีแผนการสืบทอดตําแหนงและความตอเนื่องในการบริหารท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดรับทราบ รายงานความคืบหนาของแผนการสืบ

ทอดตําแหนงสําหรับป 2564 แผนการสืบทอดตําแหนงประจําป 2565 และแผนการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงประจําป 2565 

จากประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ครั้ง

ท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 
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 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

ในการเขารับตําแหนงกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแตละคนจะไดรับขอมูลสําคัญ

เก่ียวกับบริษัท ขอบังคับท่ีระบุถึงขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การไดรับคําแนะนําดาน

กฎหมาย กฎระเบียบและเง่ือนไขตางๆ ในการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงการไดรับการทํา

ความเขาใจถึงธุรกิจของบริษัท 

บริษัทจะจัดใหกรรมการใหมมีการปฐมนิเทศโดยการเขาอบรมในหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยเพ่ือใหไดรับทราบขอมูล โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

(1) ความสําคัญของคณะกรรมการ 

(2) บทบาทหนาท่ีของกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(3) หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย 

(4) แนวทางสําหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทไดจัดเตรียมเอกสารใหกรรมการใหม

ไดรับทราบนโยบายธุรกิจ รวมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน โครงสรางทุน ผูถือหุน ผลการดําเนินงาน รวมท้ังกฎหมาย กฎเกณฑ

ตางๆ พรอมท้ังสงมอบคูมือสําหรับกรรมการซ่ึงเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการบริษัทใหกับกรรมการ ท้ังนี้

คูมือกรรมการประกอบดวย 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง) 

2. ขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

3. จรรยาบรรณธุรกิจ 

4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงคและขอบังคับ 

5. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 

6. หนังสือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 

7. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

8. รายงานการเปดเผยขอมูลประจําปของบริษัทฉบับลาสุด (แบบ 56-1) 

ในกรณีกรรมการท่ียังไมผานการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดําเนินการสงเขารับการอบรม  โดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
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ในป 2564 บริษัทไดมีการสง นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน กรรมการใหมซ่ึงไดรับการแตงตั้งในเดือนธันวาคม 2563 

เขาอบรมอบรบหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 172/2020 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) แลว และในป 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ได

แตงตั้งกรรมการใหม 1 ทาน คือ นายกฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนกรรมการบริษัท ซ่ึงไดเขารับการอบรมหลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 172/2020 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลวเชนกัน 

นอกจากนี้ บริษัทไดมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เพ่ือใหกรรมการใหมไดรับขอมูลสําคัญเก่ียวกับบริษัท 

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบและเง่ือนไขตางๆ ในการเปนกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงการไดรับการทําความเขาใจถึงธุรกิจของบริษัท 

การพัฒนาความรู 

คณะกรรมการบริษัทสงเสริมสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารับการอบรมสัมมนา

จากหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน 

ก.ล.ต. หรือองคกรอิสระตางๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปจจุบันกรรมการทุกทานไดเขาอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/

หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบท้ังคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือให

เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือทบทวนวาไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนด และ/หรือ 

ดําเนินการตางๆ ไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนฝายบริหารนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบงออกเปน (1) การประเมินผลคณะกรรมการ

ท้ังคณะ (รายคณะ) (2) การประเมินผลของคณะกรรมการชุดยอยรายคณะทุกชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและ 

ธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  (3) การประเมินผลตนเอง

รายบุคคล (รายบุคคล) โดยแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดมีหลักเกณฑในการ

ประเมินเปนไปในแนวทางเดียวกัน และมีความสอดคลองกับตัวอยางแบบประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บรษัิทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซ่ึงประกอบดวย การ

ประเมินผลท้ังคณะ การประเมินผลตนเองรายบุคคล การประเมินผลของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด โดย

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เปนผูจัดสงแบบประเมินใหแก

กรรมการ เพ่ือประเมินผลและสงกลับมายังบริษัท  
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2. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สรุปและเสนอผลการประเมิน ท้ังหมด 

ตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทจะไมเปดเผยชื่อกรรมการท่ี

ประเมินผล เพ่ือใหกรรมการมีความเปนอิสระในการประเมินผล   

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ นําเสนอผลการประเมิน และแนวทางการ

ปรับปรุง  ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรวมกันพิจารณาผลการประเมิน และกําหนดแนวทางการ

ปรับปรุงในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการทําการทบทวนแบบประเมินของคณะกรรมการ 

อยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหมีความเหมาะสม 

  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะประกอบดวยหัวขอการประเมิน 6 หัวขอ คือ 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คะแนนเฉลี่ย 

ป 2563 ป 2564 

1. โครงสรางและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 3.75 3.82 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.81 3.85 

3. การประชุมคณะกรรมการ 3.80 3.79 

4. การทําหนาท่ีของกรรมการ 3.86 3.84 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 3.87 3.84 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 3.72 3.78 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.79 3.82 

% 94.94% 95.67 
 

คณะกรรมการไดประเมินการปฏิบัติงานกรรมการท้ังคณะแลว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 95.67  

ในป 2564 อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 

ประกอบดวยหัวขอการประเมิน 3 หัวขอ คือ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คะแนนเฉล่ีย 

ป 2563 ป 2564 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม 

ทําใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.90 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติ

หนาท่ีในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.94 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยไดใหความสําคัญ 

ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ 

3.94 3.91 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.97 3.92 

% 99.31% 97.92 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดยอยของตนเองแลว 

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 97.92 ในป 2564 อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ 
คะแนนเฉล่ีย 

ป 2563 ป 2564 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทําใหการทํางาน

ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

4.00 3.95 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติ

หนาท่ีในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 4.00 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยไดใหความสําคัญ 

ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ 

4.00 3.89 

คะแนนรวมเฉลี่ย 4.00 3.95 

% 100% 98.75 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ ไดประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดยอยของตนเองแลว  

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 98.75 ในป 2564 อยูในเกณฑ “ดีเลิศ”  
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 
คะแนนเฉล่ีย 

ป 2563 ป 2564 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทําใหการทํางาน

ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

3.50 3.70 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอยไดดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติ

หนาท่ีในการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.67 3.75 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยไดใหความสําคัญ 

ใชเวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ 

3.50 4.00 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.56 3.81 

% 89.06% 95.25 
 

คณะกรรมการบริหารไดประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดยอยของตนเองแลว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 

95.25 ในป 2564 อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายบุคคล 

ประกอบดวยหัวขอการประเมิน 3 หัวขอ คือ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายบุคคล 
คะแนนเฉลี่ย 

ป 2563 ป 2564 

1. โครงสรางและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 3.78 3.78 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 3.78 3.89 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.69 3.80 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.74 3.83 

% 93.43% 95.71 
 

คณะกรรมการไดประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายบุคคลแลว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 95.71 

ในป 2564 อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 

 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการของบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการเปนประจําทุกป เนื่องจากประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานใหเปนไป

ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยใหกรรมการแตละทานทําการประเมิน โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการ

ประเมินท่ีเชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรของบริษัท เพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจท่ี

เหมาะสม โดยนําแบบประเมินของศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน

เกณฑ ซ่ึงมีรายละเอียดของหัวขอการประเมินและผลการประเมินไดดังนี้ 
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การประเมินผลงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ ประกอบดวยหัวขอการประเมิน 

10 หัวขอ คือ 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร

และกรรมการผูจัดการ 

คะแนนเฉลี่ย 

ป 2563 ป 2564 

1. ความเปนผูนํา 3.83 3.79 

2. การกําหนดกลยุทธ 3.72 3.92 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ 3.75 3.90 

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 3.81 3.92 

5. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 3.77 3.88 

6. ความสัมพันธกับภายนอก 3.75 3.75 

7. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 3.67 3.77 

8. การสืบทอดตําแหนง 3.65 3.70 

9. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ 3.81 3.88 

10. คุณลักษณะสวนตัว 3.83 3.88 

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.76 3.84 

% 94.12% 96.11 

คณะกรรมการไดประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการแลว 

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับรอยละ 96.11 ในป 2564 อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” 

 

หมายเหตุ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

มีเกณฑการประเมินดังน้ี 

 90-100 % = “ดีเลิศ” 

 80-89 % = “ดีมาก” 

 70-79 % = “ดี” 

 60-69 % = “คอนขางดี” 

 50-59% = “ผาน หรือ พอใช” 

 ต่ํากวา 50 % = “ควรปรับปรุง” 
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8.1.2 การเขารวมประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

1. การประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามขอบังคับบริษัท ขอ 31 กําหนดใหคณะกรรมการตองประชุมกัน

อยางนอย 3 เดือนตอ 1 ครั้ง แตท้ังนี้เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 6 ครั้งตอป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิม

ตามความจําเปน ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกําหนดใหฝาย

จัดการรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไมไดมีการประชุม 

2. การนัดหมายประชุมใหเลขานุการบริษัททําหนาท่ีประสานงานนัดหมายกรรมการทุกทานโดยกําหนดวัน

ประชุมไวลวงหนาตลอดท้ังป และใหจัดทําเปนหนังสือเชิญประชุมโดยกําหนดวาระ วัน เวลา และสถานท่ี

ประชุมพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาใหชัดเจน  และแจงใหทราบลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 

วัน เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตในกรณีเรงดวนใหสามารถแจง

โดยวิธีอ่ืนไดตามท่ีกรรมการจะสามารถรับทราบได 

องคประชุมและการประชุม 

องคประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามขอบังคับบริษัท ขอ 34 กําหนดใหในการประชุมคณะกรรมการ ตองมี

กรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม แตท้ังนี้เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีการ

พิจารณาประเด็นสําคัญอยางรอบคอบ องคประชุมของคณะกรรมการบริษัทจึงควรมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 

3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมควรตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

1. ในท่ีประชุม ประธานทําหนาท่ีดําเนินการประชุมตามวาระท่ีแจงไว และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุม

เพ่ือการพิจารณาของกรรมการ พรอมประมวลความเห็นและสรุปมติท่ีประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแต

ละคนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี เวนแตกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา ประธานตองเชิญ

ออกจากท่ีประชุมระหวางการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ 

2. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังขอใหฝายบริหารชี้แจง

รายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมได 

3. การลงมติใหใชคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาว

ใหบันทึกคําคัดคานนั้นไวในรายงานการประชุมดวย อนึ่งกรรมการผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ ใหงดออกเสียง 

4. กรรมการแตละคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีข้ึนในรอบป 

เลขานุการบริษัททําหนาที่จัดทํารายงานการประชุมและเสนอใหประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและสงใหกรรมการ

ทุกทานใหความเห็น โดยจะดาํเนินการใหแลวเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนบัจากวนัที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบนัทึกมติของที่

ประชุมและขอมูลไวอยางเพียงพอ ชัดเจน เปนไปตามกฎหมาย 

โดยในป 2564 ท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจํานวน 6 ครั้ง ซ่ึงการประชุมจํานวน 1 ครั้ง มีกรรมการ

ท่ีไมไดเขารวมประชุม 1 ทาน คิดเปนรอยละ 88.88 ของกรรมการท่ีมาประชุม 
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ท้ังนี้กรรมการทุกทานไดเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีจัด

ใหมีในรอบป โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สรุปไดดังนี้ 

การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละคณะ ในป 2564 (1 มกราคม 2564– 31 ธันวาคม 2564) 

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง 

การประชุมคณะกรรมการ ในป 2564 

คณะกรรม 

การบริษัท 

รวม 6 ครั้ง 

คณะกรรม 

การบริหาร 

รวม 2 ครั้ง 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรม 

การสรรหาฯ 

รวม 2 ครั้ง 

1.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ

อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล / ประธาน

กรรมการสรรหาฯ 

6/6 - 4/4 2/2 

2.  นายวิสุทธ์ิ กนกศีชริน 

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

กรรมการสรรหาฯ 

6/6 - 4/4 2/2 

3.  นายทศพร ซิมตระการ 
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสะ 

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
6/6 - 4/4 - 

4.  นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร 

รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการสรรหาฯ  

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ

กรรมการผูจัดการ 

6/6 2/2 - 2/2 

5.  นางสาวลิมล่ี ทิพพงษประภาส 
กรรมการบริษัทและ 

กรรมการบริหาร 
4/6 - - 2/2 

6.  นางอินทิรา  สุขะนินทร กรรมการบริษัท 6/6 - - - 

7.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 6/6 - - - 

8.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 6/6 - - - 

9. นายสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการบริษัท 6/6 - - - 

10. นายกฤตินาถ อิสรางกูร ณ 

อยุธยา 1 
กรรมการบริษัท 1/6 - - - 

1 นางสาวลิมล่ี ทิพพงษประภาส ตําแหนง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารไดลาออกเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ไดแตงต้ัง นายกฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา ใหดํารงตําแหนงแทน 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดเปดโอกาสใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหวางกันเองเพ่ือพูดคุยถึง

ปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย เพ่ือความสะดวกของกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดใหมี

การประชุมกอนการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง ซ่ึงบริษัทไดกําหนดเวลานัดและจัดเตรียมหองประชุมไวให ท้ังนี้ในป 2564 

ไมมีประเด็นสําคัญ จึงไมไดมีการจัดทํารายงานใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการทราบ  
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8.1.3  การกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีศักยภาพและสามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการ

บริษัทกําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทยอยเพ่ือรักษาผลประโยชนจากการลงทุนของบริษัทโดยการสงบุคคลเพ่ือเปน

ตัวแทนของบริษัทเขาเปนกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงาน รวมถึงกําหนดกลไกการกํากับดูแลผานการเปดเผยขอมูลรายงานทาง

การเงิน รวมถึงการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยดังกลาว โดยใชหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํา

รายการซ่ึงเปนไปตามเกณฑและขอกําหนดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพ่ือประเมินและตรวจสอบ

อยางรัดกุมผานระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 

8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 

  (1) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดหลักเกณฑใหกรรมการและะผูบริหารระดับสูงของบริษัท ตองรายงานการมีสวน

ไดเสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 และกําหนดใหมีการทบทวนรายงานทุกป และ/หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เพ่ือใหบริษัทมีขอมูลประกอบการ

ดําเนินการตามขอกําหนดเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงเปนรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

หรือการถายเทผลประโยชนของบริษัทและบริษัทยอยได โดยใหสงรายงานใหเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจัดสง

สําเนาใหประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับรายงาน 

  (2) การใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน 

  บริษัทมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับการใชขอมูลภายในเพ่ือปองกันมิใหกรรมการผูบริหารและ

พนักงานใชขอมูลภายในท่ีมีสาระสําคัญของบริษัท ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน การ

เปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียและผูเก่ียวของในธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย

ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย โดยบริษัทกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ

ในสวนท่ีเก่ียวกับ การใชขอมูลภายในและการซ้ือขาย หลักทรัพยของกลุมบริษัท การใหขอมูลขาวสาร หรือใหสัมภาษณตอ

สื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน ดังนี้ 

1) กําหนดใหกรรมการ ผูบริหารระดับตั้งแตผูจัดการฝาย และผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงาน

บัญชี หรือการเงินท่ีเทียบเทาระดับผูจัดการฝาย รวมถึง (1) คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา 

(2) บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซ่ึงตนเอง บุคคลตาม (1) และบคุคลตาม (2) ถือหุนรวมกัน

เกินกวารอยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลดังกลาว และการถือหุนรวมกัน

ดังกลาวเปนสัดสวนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลนั้น จัดทํา และเปดเผยรายงานการถือครองและ รายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาของบริษัท ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และจัดสงสําเนารายงานนี้

ใหแกบริษัท โดยผานเลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือนาํเสนอใหประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบ และจัดเก็บตอไป 

ท้ังนี้ คณะกรรมการไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยใหเลขานุการบริษัทมี

หนาท่ีตองจัดทําสรุปรายงานการซ้ือ-ขายหุน/การถือครองหลักทรพัยของกรรมการและผูบริหารหากมี

การเปลี่ยนแปลงใหท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง และมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในรายงาน

ประจําป 

2) กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารระดับตั้งแตผูจัดการฝาย รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสาย

งานบัญชี หรือการเงิน รวมถึงบุคคลซ่ึงรูและครอบครองขอมูลภายในเก่ียวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน 

หรือผลการดําเนินงานของบริษัท และขอมูลภายในอ่ืนท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพยจะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวงเวลากอนท่ีจะเผยแพรงบการเงิน 

หรือเผยแพรเก่ียวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัท รวมท้ังหามไมใหเปดเผยขอมูลท่ีเปน

สาระสําคัญนั้นตอบุคคลอ่ืน เปนเวลาอยางนอย 2 สัปดาหลวงหนากอนการเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณชน และควรรอใหมีการการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนกอนแลวจึงทําการซ้ือขายในวันถัดไป  

3) หามมิใหบุคคลซ่ึงรูและครอบครองขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายใน หรือความลับของบริษัท 

ตลอดจนขอมูลความลับของคูคาของบริษัท ท่ีตนไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาท่ีใหบุคคลภายนอก

รับทราบ แมวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะไมทําใหเกิดผลเสียหายแกบริษัท และคูคาของบริษัท  

4) บุคคลซ่ึงรูและครอบครองขอมูลภายในมีหนาท่ีเก็บรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท 

และมีหนาท่ีในการใชขอมูลภายในของบริษัท เพ่ือประโยชนการดําเนินธุรกิจของบริษัท เทานั้น ท้ังนี้ 

หามมิใหบุคคลซ่ึงรูและครอบครองขอมูลภายในนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท ไป

แสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทน

หรือไมก็ตาม 

5) กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน โดยเริ่มตั้งแตการ

ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน เทาท่ีกฎหมาย

อนุญาตใหทําได ซ่ึงการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิด

นั้นๆ 

6) หามบุคคลซ่ึงรูและครอบครองขอมูลภายใน กระทําพฤติการณใดๆ อันกอใหเกิดความไมเปนธรรม

เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ไดแก การเปดเผยขอมูลท่ีอาจทําใหผูลงทุน หรือตลาดทุน

เสียหายการสรางราคาหลักทรัพย การสงคําสั่งซ้ือจนเปนเหตุใหระบบลาชา หรือ หยุดชะงัก และการ

กระทําอ่ืนใดท่ีมีเจตนาตามท่ีไดกําหนดไวใน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.

2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

หากมีการใชขอมูลภายในท่ียังไมไดเปดเผยตอประชาชนในการซ้ือขายหลักทรัพยโดยเปนการเอาเปรียบ

บุคคลภายนอก ( Insider Trading ) บุคคลท่ีกระทําการดังกลาวยังคงตองรับผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ท้ังนี้ มอบหมายใหเลขานุการบริษัทแจงใหผูเก่ียวของดังกลาวไดทราบถึงแนวทางปฏิบัติภาระหนาท่ีและบท

กําหนดโทษ และใหมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามท่ีไดกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ พรอมสรุปรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือรับทราบและพิจารณาตอไป 

  (3) การตอตานทุจริตคอรรัปชัน 

บริษัทบริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปรงใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของ มี

การกําหนดโครงสรางองคกรใหมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน เพ่ือให

มีการถวงดุลอํานาจ มีการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีนโยบายวาดวยการ

ตอตานการทุจริต โดยกําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ 

1. หามมิใหพนักงานใหหรือเสนอท่ีจะใหสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลภายนอก อาทิ เจาหนาท่ีของ

รัฐ นายหนา ตัวแทน คูคา ฯลฯ ท่ีมีเจตนาชักนําใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใด อันเปนการ

ผิดตอกฎหมาย 

2. หามมิใหรับสิ่งของหรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนท่ีสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีในทางมิชอบ 

3. ดําเนินธุรกิจรวมกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมายของ

ประเทศไทย และกฎหมายของตางประเทศท่ีบริษัทติดตอธุรกิจดวย 

บริษัทไดประกาศใชนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2559 เพ่ือ ใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน ถือปฏิบัติอยางเครงครัด อีกท้ังมีการเผยแพรสื่อสารแกพนักงานในทุกระดับขององคกรรวมถึง

บุคคลภายนอก อันเปนการสงเสริมความรูความเขาใจและรวมเปนสวนหนึ่งกับองคกรในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยาง

เปนรูปธรรม โดยรายละเอียดของนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นสามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตของบริษัท 

https://www.subsrithai.co.th/governance.asp 

และในป 2564 ท่ีประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ไดพิจารณาทบทวน

นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน เพ่ือใหเปนไปตามหลัก

ปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองของสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC)  

บริษัทมีเจตจํานงในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันโดยประกาศเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตในป 2559 และไดผานการรับการรับรอง ของสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2562 และขณะนี้อยูระหวางการยื่นตออายุการรับรอง ครั้งท่ี 1 

https://www.subsrithai.co.th/governance.asp
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เพ่ือใหบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางตอเนื่อง คณะทํางานบริหารความ

เสี่ยงไดมีการติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ของบริษัทท่ีจะตองมีการติดตอกับหนวยงานของภาครัฐ เชน การขอ

ใบอนุญาตตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีอาจจะมีชองทางท่ีกอใหเกิดการคอรรัปชัน และรายงานตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกไตรมาส และผูตรวจสอบภายในเพ่ือสรุปและนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ

เพ่ือรับทราบและประเมินความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทยังสงเสริมใหหนวยงานของบริษัท

ออกมาตรการตางๆ เพ่ือเปนการกระตุนใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญและเปนแนวปฏิบัติใหกับพนักงาน เชน การขอความ

รวมมือจากพันธมิตรคูคาใหงดการใหของขวัญ รวมถึงผลประโยชนอ่ืนใดในชวงเทศกาลและในโอกาสตางๆ 
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 (4) การแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน 

คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ท้ังจากพนักงาน และผูมีสวนไดเสีย

อ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไมถูกตองหรือระบบควบคุมภายใน ท่ีบกพรอง และมีมาตรการในการคุมครองผูแจงเบาะแส 

เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลผลประโยชนของบริษัท ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้ กรณีบริษัท 

ไดรับขอรองเรียนวาอาจมี การกระทําความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ่ึงเปนผูแทนจากสวนงานท่ีไมมีสวนไดเสีย 

ในเรื่องดังกลาว เพ่ือพิจารณาสอบสวนและดําเนินการตามระเบียบ 

1. ชองทางการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน  

ผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนสามารถแจงเรื่องผานชองทาง ดังนี้ 

ชองทางติดตอ ผูรับเรื่อง 

ไปรษณีย 

ท่ีอยูของสํานักงานใหญ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจัดการ หรือ 

เลขานุการบริษัท  

จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

e-mail : auditcommittee@subsrithai.co.th คณะกรรมการตรวจสอบ 

e-mail: companysecretary@subsrithai.co.th เลขานุการบริษัท 

e-mail: supasith@subsrithai.co.th กรรมการผูจัดการ  

เว็บไซตของบริษัท https://www.subsrithai.co.th/complaints.asp  

 

2. กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับขอรองเรียน 

บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียนและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนแนวทาง     

สูการพัฒนาและสรางความยั่งยืนใหกับองคกร ดังนี้ 

2.1 ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม 

2.2 ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหนาท่ีสอบสวน

ขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณาการรองเรียนและกําหนดมาตรการดําเนินการเพ่ือระงับการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามกฎหมาย 

  3. การใหความคุมครองผูแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  

 บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครอง ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน และบุคคลท่ีเก่ียวของ ท่ีแจง

เบาะแสเรื่องทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเก่ียวของกับบริษัท หรือขอรองเรียน โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน

หรือผูท่ีใหความรวมมือในการแจงและรายงานการทุจริตและคอรรัปชั่นตามท่ีบริษัทกําหนดไวในนโยบายการ

แจงเบาะแสการทําผิดหรือขอรองเรียน เชน ไมมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน 

พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผู

mailto:auditcommittee@subsrithai.co.th
mailto:companysecretary@subsrithai.co.th
mailto:supasith@subsrithai.co.th
https://www.subsrithai.co.th/complaints.asp
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นั้น รวมถึงขอมูลเก่ียวกับ เรื่องท่ีแจงและรองเรียน จะถูกเก็บรักษาเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเก่ียวของ 

เวนแตท่ีจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย 

 ท้ังนี้ บุคคลใดๆ ท่ีไดรับทราบขอรองเรียน หรือขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอรองเรียนตามข้ันตอนนี้ จะตอง

ปกปองขอมูลขอรองเรียน หรือท่ีเก่ียวของกับขอรองเรียน ใหเปนความลับ และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน โดย

คํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงรองเรียน แหลงท่ีมาของขอมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ หาก

มีการนําขอมูลออกไปเปดเผย จะดําเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดําเนินการทางกฎหมายกับผูท่ีฝาฝน 

แลวแตกรณี 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดรับการแตงตั้งข้ึนตามมติของคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย

คณะกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ในรอบป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง การ

เขารวมประชุมของกรรมการแตละทานมีดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม 

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ 4/4 

2. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการตรวจสอบฯ 4/4 

3. นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน กรรมการตรวจสอบฯ 4/4 

*ทั้งน้ี รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจาป (แบบ 56-1 One Report) น้ี 

 

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบดวย

กรรมการไมนอยกวาสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของท้ังคณะเปนกรรมการอิสระ ใน

ป 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง และมีการรายงานการประชุมผลตอ

คณะกรรมการบริษัท  

ลําดับ ช่ือ ตําแหนง จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม 

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2 

2. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร กรรมการสรรหาฯ 2/2 

3. นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน กรรมการสรรหาฯ 2/2 

*ทั้งน้ี รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 ของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1 One Report) น้ี 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการ

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและชื่อเสียงของ

บริษัท  

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทําหนาท่ีในการกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบ

การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหบริษัทมีรายงานการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ พิจารณา

รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ และแจงใหฝายจัดการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองท่ีตรวจพบภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

บริษัทจึงจัดใหมีผูตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงและดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาล ซ่ึงกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความ

เชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในจะทําการตรวจสอบและติดตาม

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเปนระยะอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงมาตรการการควบคุมตางๆ ใหมีความ

เหมาะสมกับสถานการณ และความเสี่ยงท่ีแปรเปลี่ยนไป ดังนั้นเพ่ือใหระบบการควบคุมบรรลุเปาหมายจึงกําหนดแนวปฏิบัติไว

ดังนี้ 

1. ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และควรสรางใหมีการควบคุมภายในข้ึนในงานทุก

ระดับชั้นของบริษัท 

2. กําหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในใหครอบคลุมทุกดาน ตามมาตรฐานและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ และใหเหมาะสมกับสภาวการณของงานและสภาพแวดลอมตางๆ ของงาน ระดับความเสี่ยง และ

การบริหารความเสี่ยงของงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการ

ใชอํานาจอยางไมถูกตอง ปองกันการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

3. กําหนดให “คณะทํางานบริหารความเส่ียง” รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินและการบริหารความ

เสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และนําผลไปปรับปรุง

มาตรการควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดย

ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางตองใหความรวมมือ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ตองสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ

ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ 

5. การรายงานทางการเงิน ผูบริหารมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานท่ีมีความถูกตองครบถวน 

เชื่อถือได ทันเวลา ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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6. มีระบบรับขอรองเรียน และระบบตรวจสอบขอเท็จจริงสําหรับพนักงานและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เพ่ือเปน

ชองทางถามขอสงสัย หรือรายงานเรื่องท่ีเห็นวาไมถูกตอง ตลอดจนกลไกคุมครองผูท่ีเก่ียวของกับการ

รองเรียน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและความเปนธรรมใหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสียกลุมอ่ืนๆ ทุกคนตาม

แนวทาง Whistleblowing Policy 

7. พนักงานทุกระดับจะตองใหความสําคัญในการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมภายในทุกมาตรการท่ีบริษัท

กําหนดข้ึนอยางเครงครัดและตอเนื่อง 

8. พนักงานทุกคนมีหนาท่ีสนับสนุนการทํางาน และใหขอมูลท่ีถูกตองตามความเปนจริงตอหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน และผูสอบบัญชีภายนอก 

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับควบคุมภายใน : 

บริษัทไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป ตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ท่ีอ า ง อิ งจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  ท้ั ง  5 

องคประกอบ และ 17 หลักการยอย ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2565 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 มี

ความเห็นสอดคลองวาบริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจซ่ึงครอบคลุมองคประกอบ

ท้ัง 5 ดาน ไดแก 

1. การควบคุมภายในองคกร 

2. การบริหารความเสี่ยง 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

5. ระบบติดตาม 

นอกจากนี้ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ (บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด) ซ่ึงเปนผู

ตรวจสอบงบการเงินประจําป 2564 ไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบ

ภายในของบริษัทตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ไดมอบหมายให 

นางสาววัลดี สีบุญเรือง เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด และนางสาว

วัลดี สีบุญเรือง แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเนื่องจากมีความเปนอิสระ และมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน 
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ท้ังนี้การพิจารณาและการอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

9.2 รายการระหวางกัน  

ในระหวางปท่ีผานมา บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกันมีรายการ

ระหวางกัน ซ่ึงเปนรายการท่ีเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทและบริษัทยอยและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ลักษณะของรายการสวนใหญเปนรายการเชาทรัพยสิน คาบริการ เงินกูยืม และเงินใหกูยืมระหวาง

กัน โดยเงินกูยืมจะคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีเกิดรายการนั้น 

บริษัทมีรายการทางบัญชีท่ีเกี่ยวของกัน ณ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7  
ซ่ึงมีรายการท่ีสําคัญ สรุปไดดังนี้   

ชื่อนิติบุคคล/บุคคล ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
นโยบายการกําหนด

ราคา 
บริษัทยอย 

บจ. เอส เอสที คลังสินคา บริษัทถือหุนในบริษัท เอส เอสที 
คลังสินคา จํากัด ในอัตราสวนรอย
ละ 100 

บริษัทไดรับสวนแบงรายไดคารับ
ฝากสิคาแลกเปล่ียนกับการยินยอม
ให บริษัท เอส เอสที คลังสินคา 
จํ า กั ด  ใ ช พื้ นที่ ค ลั ง สิ นค า เพื่ อ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ค ลั ง สิ น ค า รั บ
อนุญาต โดยมอบหมายใหบริษัท
เปนผูบริหารจัดการสินคาที่รับฝาก 

15,506,421.16 อัตราตามสัญญา 
ตางตอบแทน 

- บจ. โกลเดน โดนัท 
- บจ. เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) 
- บจ. โกลเดน สกูป  
- บจ. เกรฮาวด 
- บจ. เกรฮาวด คาเฟ 

บริษัทถือหุนทางออมผาน 
บมจ. มัดแอนด ฮาวด ในอัตราสวน
รอยละ 66 

บริษัทใหบริการจัดเก็บเอกสารและ
บริษัทใหเชาพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินคา 

770,225 อัตราตามสัญญา 

- บจ. โกลเดน โดนัท 
- บจ. เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) 
- บจ. เกรฮาวด 
- บจ. เกรฮาวด คาเฟ 

บริษัท ซ้ือผลิตภัณฑ สินค า ของ
บริษัทยอย 

91,588.79 อัตราตามราคาที่ตกลงกัน 

บริษัทรวม 

ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 
ทรัพยศรีไทย (กองทรัสต SSTRT) 

- บริษัทถือหนวยทรัสตใน ทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ทรัพยศรีไทย (กองทรัสต 
SSTRT) ในอัตราสวนรอยละ 
23.71 

- บริษัทเปนผูถือหุนในบริษัท เอส
เอสที รีท แมเนจเมนท จาํกัด ซ่ึง
เปนผูจัดการกองทรัสต ของ
กองทรัสต SSTRT ในอัตราสวน
รอยละ 100 

- บริษัทเปนผูเชาหลักในทรัพยสิน
ที่ ก อ ง ท รั ส ต  SSTRT ล ง ทุ น
ทั้งหมดในปจจุบัน 

บริษัทได เช าที่ ดิน  อาคารคลัง
เอกสาร จํานวน 14 อาคาร และ
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ
เพื่อใชดําเนินธุรกิจคลังเอกสาร 

129,446,544.21 อัตราตามสัญญาเชาที่ดิน
และส่ิงปลูกสราง และ
สัญญาเชาระบบงาน
สาธารณูปโภคและ
อุปกรณ ซ่ึงคาเชาของป 
2564 เปนดังนี้ 
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ชื่อนิติบุคคล/บุคคล ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
นโยบายการกําหนด

ราคา 
บุคคลที่เก่ียวของกัน 

นายศุภสิทธิ ์สุขะนินทร นายศุภสิทธิ ์สุขะนินทร เปน
กรรมการของบริษัท และดํารง
ตําแหนงเปนประธาน
กรรมการบริหาร ปรธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการ และ
เปนผูถือหุนของบริษัท ใน
อัตราสวนรอยละ 19.68 

บริษัทไดเชาที่ดินและส่ิงปลูกสราง
เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรม ที่ จังหวัด
ภูเก็ต 

5,044,069 อัตราตามสัญญาเชาที่ดิน
และส่ิงปลูกสราง ซ่ึงไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนแลว 
หมายเหตุ มกีารขยาย
ระยะเวลาการยกเวนคา
เชาออกไปถึง วันที่ 31 
มีนาคม 2565 
คาใชจายเกิดตาม
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 
“เร่ืองสัญญาเชา” 
(TFRS16) 

 

ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ในการทํารายการระหวางกันท่ีมิใชการซ้ือขายหรือใหบริการตามปกติท่ัวไปจะตองไดรับการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหารกอน และหากขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนไมอยูในอํานาจท่ีคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได

คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายท่ีวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด

เก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจําหนายสินทรัพย นอกจากนี้ในการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกัน ผูบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ท่ีมีสวนไดเสียในการทํา

รายการระหวางกันในเรื่องนั้นๆ จะไมรวมออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงหากขนาดของรายการระหวางกันเกินเกณฑท่ีคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติไดนั้นจะตองนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูให

ความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น และอาจจะตองใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็น

เก่ียวกับรายการระหวางกันเพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามกรณี ท้ังนี้รายการระหวางกัน

ท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ 

9.2.1 ขอมูลรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

  -ไมมี- 

9.2.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกันของบริษัท กับ บริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกัน เปนกรณีท่ีมีความจําเปนเนื่องมาจากใน

การดําเนินธุรกิจท่ีมีการแขงขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือขายทางธุรกิจจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ

มากกวาการท่ีตองพ่ึงพิงบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะคํานึงถึงผลตอบแทนและประโยชนตอบริษัทเปนสําคัญ 
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9.2.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต และการปฏิบัติตามขอผูกพันท่ีบริษัทใหไวในหนังสือ 

ช้ีชวน 

รายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัทยอย เปนรายการตามปกติของธุรกิจท่ัวไป ดังนั้นในอนาคตรายการซ้ือ

ขาย หรือใหบริการตางๆ ระหวางกันจะยังคงมีอยู โดยบริษัทจะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญและ

ราคาท่ีคิดจะตองเปนไปตามราคาตลาด สวนเงินกูยืมหรือเงินใหกูยืมระหวางกันนั้น บริษัทจะกระทําเทาท่ีมีเหตุจําเปนและ

เหมาะสม โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญเชนกัน 

 

9.2.4 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทยอย บริษัทรวม เกินกวา 10% แทนการถือหุนของบริษัทโดยตรง 

  -ไมมี- 
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สว่นท่ี 3  

งบการเงิน 
 

สว่นท่ี 3
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คณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญอยางยิ่งตอหนาท่ี และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยไดมีการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ

อยางสมํ่าเสมอ มีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูล

อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเปนอิสระเพ่ือใหเกิดความ

โปรงใสและเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนท่ัวไป 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีเปนอิสระเปนผูกํากับดูแล

คุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตางๆ เพ่ือให

มีความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ซ่ึงไดรายงานความเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้ในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปฉบับนี้แลว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูในระดับท่ีนาพอใจ และสามารถใหความ

ม่ันใจอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

  

……………………………….......... 

(นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ) 

ประธานกรรมการบริษัท 

……………………………….......... 

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

และกรรมการผูจัดการ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน  
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุ มบริษัท) ซึ ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทรัพยศรีไทย 

จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและเฉพาะของบริษัท ทรัพยศรีไทย 

จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน   

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค  ความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ี

ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน    

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 1.2 เก่ียวกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี

ปจจุบันยังคงแพรระบาดอยางตอเนื่องในหลายภูมิภาคของโลก ทําใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบตอธุรกิจ

และอุตสาหกรรมสวนใหญ สถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอธุรกิจรานอาหารและรานเสื้อผาสําเร็จรูปของกลุมบริษัท 

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยไดกลับมาแพรระบาดอีกระลอกตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 จนถึง

ปจจุบัน ซ่ึงทางภาครัฐไดออกมาตรการตางๆ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค ทําใหกลุมบริษัทไมสามารถขายสินคาและ

ใหบริการแกลูกคาไดเหมือนปกติ โดยกลุมบริษัทสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

สําหรับรานอาหารในตางประเทศตองทําการปดชั่วคราวต้ังแตเดือนมกราคม 2564 และเริ่มเปดใหบริการในเดือนพฤษภาคม 

2564 สถานการณดังกลาวสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในปจจุบันและ

ในอนาคตของกลุมบริษัท ฝายบริหารของกลุมบริษัทมีการติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ฝายบริหารไดใช

ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เม่ือสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง 

ท้ังนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีขางตนแตอยางใด 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ

งบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของขาพเจา ซ่ึงไดรวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบท่ี

ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน 

ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซ่ึงไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้ 

การรับรูรายได 

รายไดจากการขายและบริการถือเปนรายการหลักของกลุมบริษัทท่ีมีจํานวนรายการและจํานวนเงินท่ีมีนัยสําคัญและสงผล

กระทบโดยตรงตอกําไรขาดทุนของกลุมบริษัท ท้ังนี้กลุมบริษัทมีรายการขายและบริการผานสาขาเปนจํานวนมากซ่ึงกระจาย

ท่ัวประเทศ โดยเปนการขายผานเงินสดและบัตรเครดิต นอกจากนี้ สถานการณการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

มีความรุนแรงข้ึน รวมถึงผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหกลุมบริษัทตอง

ปรับกลยุทธทางการตลาดและจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่องเพ่ือกระตุนยอดขาย ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงให

ความสําคัญในการตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัท 

ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุมบริษัทโดยการประเมินและทดสอบการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศโดยรวม

และระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทท่ีเก่ียวของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ทําความเขาใจ

และเลือกตัวอยางเพ่ือทดสอบทางปฏิบัติตามการควบคุมท่ีกลุมบริษัทออกแบบไว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุมตัวอยางรายการ

ขายและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหวางปและชวงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพ่ือตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและ

บริการ ประกอบกับไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดจากการขายและบริการแบบแยกยอย (Disaggregated data) 

เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีท่ีทํา

ผานใบสําคัญท่ัวไป (Journal voucher) 

การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย คาความนิยมและเครื่องหมายการคา 

ขาพเจาใหความสําคัญเรื่องการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย คาความนิยมและเครื่องหมายการคาท่ีเกิดข้ึน

จากการรวมธุรกิจตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 13 และ 16 และ 17 เนื่องจากการไมสามารถทํากําไรให

เปนไปตามการคาดการณของกิจการบางแหงในกลุมบริษัท ซ่ึงอาจสงผลตอมูลคาท่ีจะไดรับคืนของเงินลงทุนในบริษัทยอย 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของคาความนิยมและเครื่องหมายการคาเปนจํานวน 1,939.9 ลานบาท และจํานวน 

391.5 ลานบาท ตามลําดับ กลุมบริษัทมีความเสี่ยงของการดอยคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคา เนื่องจากกระแส
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เงินสดในอนาคตจากธุรกิจอาจไมเปนไปตามการคาดการณ การประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย คาความนิยม

และเครื่องหมายการคาถือเปนประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญท่ีฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการระบุหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากกลุมสินทรัพยนั้น รวมถึงการกําหนด

อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทําใหเกิดความเสี่ยงเก่ียวกับมูลคาของ  เงินลงทุนใน

บริษัทยอย คาความนิยมและเครื่องหมายการคา  

ในการประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย ขาพเจาไดประเมินกระบวนการในการระบุขอบงชี้ของการดอยคาและ

ทําความเขาใจในกระบวนการทดสอบการดอยคา ประเมินความเหมาะสมของขอมูลท่ีใชในการจัดทําประมาณการกระแสเงิน

สดในอนาคต และประเมินความเหมาะสมของขอสมมติท่ีใชในการจัดทําแผนโดยเปรียบเทียบขอสมมติหลักดังกลาวกับ

แหลงขอมูลภายนอกและภายในของกลุมบริษัท รวมถึงการพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของกลุมบริษัทเลือกใชโดยการ

วิเคราะหตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ขาพเจาไดพิจารณาถึงความ

เพียงพอในการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคา ขาพเจาไดประเมินการกําหนดหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

เงินสดและแบบจําลองทางการเงินท่ีฝายบริหารของกลุมบริษัทเลือกใช โดยการทําความเขาใจกระบวนการพิจารณาของฝาย

บริหารวาสอดคลองตามลักษณะการใหประโยชนของสินทรัพยหรือไม นอกจากนี้ ขาพเจาไดทําการทดสอบขอสมมติท่ีสําคัญท่ี

ใชในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยท่ีจัดทําโดยฝายบริหารของกลุมบริษัท โดยการ

เปรียบเทียบขอสมมติดังกลาวกับแหลงขอมูลภายในและภายนอกของกลุมบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงิน

สดในอดีตกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ี

คาดวาจะไดรับในอนาคตดังกลาว และพิจารณาอัตราคิดลดท่ีฝายบริหารของกลุมบริษัทเลือกใชโดยการวิเคราะหตนทุนทาง

การเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกลุมบริษัทและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเชี่ยวชาญภายในสํานักงานฯเพ่ือชวยประเมิน

ขอมูลดังกลาวโดยการเทียบเคียงกับแหลงขอมูลภายนอกตามฐานความรูและประสบการณในอดีตของผูเชี่ยวชาญ ตลอดจน

ทดสอบการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาวตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงขอสมมติท่ีสําคัญตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายไดในระยะ

ยาว นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการประเมินการดอยคาของคาความนิยมและเครื่องหมายการคา

ท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน รวมถึงผลกระทบของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงขอ

สมมติท่ีสําคัญ 

ขอมูลอ่ืน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบ

บัญชีนี้ 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อม่ันใน

รูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทตามท่ีกลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมีการดําเนินการแกไขท่ี

เหมาะสมตอไป 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํา งบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผย

เรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเนื่องกรณีท่ีมีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินการตอเนื่องเวนแต

ผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท  

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ี

ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป 

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลไดวา

รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใช

งบการเงินเหลานี ้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 
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- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา 

- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจาก

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวา

มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผย

ขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไร

ก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

- ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของตลอดจนประเมิน

วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏบิัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความเปน

อิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจา

ขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบิายเรื่องเหลานี้ในรายงานของ

ผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 

ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้
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งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
  

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,169,507,121   2,164,971,537   -                         -                         

รายไดจ้ากการให้บริการ 382,241,755      401,517,532      372,962,490      392,483,228      

รายไดเ้งินปันผลรบั -                         -                         19,080,753        47,441,823

รายไดอ้ื่น 163,811,088      163,895,111      12,179,811        14,362,659        

รวมรายได้ 2,715,559,964   2,730,384,180   404,223,054      454,287,710      

คา่ใช้จ่าย 30

ตน้ทนุขาย 848,651,342      871,927,145      -                         -                         

ตน้ทนุการให้บริการ 240,139,669      252,250,071      232,110,800      244,295,186      

คา่ใชจ่้ายในการขายและจัดจําหน่าย 1,181,804,125   1,247,134,154   -                         -                         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 365,534,042      421,742,418      61,725,140        77,595,846        

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ -                         200,000,000      -                         -                         

ขาดทนุจากการปรบัมูลคา่อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ -                         43,877,140        -                         43,877,140        

รวมคา่ใช้จ่าย 2,636,129,178   3,036,930,928   293,835,940      365,768,172      

กาํไร(ขาดทนุ)จากกจิกรรมดาํเนนิงาน 79,430,786        (306,546,748)     110,387,114      88,519,538        

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 12 19,515,344        18,957,469        -                         -                         

ตน้ทนุทางการเงิน 29 (172,864,248)     (180,330,217)     (74,111,998)       (95,979,231)       

กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิได ้ (73,918,118)       (467,919,496)     36,275,116        (7,459,693)         

ภาษีเงินได้ 31 (3,266,474)         22,043,895        (7,381,785)         11,930,483        

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี (77,184,592)       (445,875,601)     28,893,331        4,470,790          

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ ืน่ : 

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   ท ีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ (14,909,275)       1,496,855          -                         -                         

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิภาษีเงินได้ (14,909,275)       1,496,855          -                         -                         

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่ิน - สุทธิภาษีเงินได้ 1,056                 27,570,036        -                         27,570,036        

ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิภาษีเงินได้ (5,281)                21,892,456        (4,225)                -                         

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิภาษีเงินได้ (4,225)                49,462,492        (4,225)                27,570,036        

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ ืน่สาํหรบัปี (14,913,500)       50,959,347        (4,225)                27,570,036        

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (92,098,092)       (394,916,254)     28,889,106        32,040,826        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 
 

 

 

  

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบง่ปนักาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (33,013,108)       (280,008,241)     28,893,331        4,470,790          

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อย (44,171,484)       (165,867,360)     

(77,184,592)       (445,875,601)     

การแบง่ปนักาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (41,454,859)       (237,480,731)     28,889,106        32,040,826        

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุของบริษทัย่อย (50,643,233)       (157,435,523)     

(92,098,092)       (394,916,254)     

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่ห ุน้ข ัน้พ ืน้ฐาน 32

กาํไร(ขาดทนุ)ส่วนทีเ่ป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (0.06)                  (0.56)                  0.05                   0.01                   

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก 526,456,550      501,387,864      526,456,550      501,387,864      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษี (73,918,118)       (467,919,496)     36,275,116        (7,459,693)         

รายการปรบักระทบยอดกาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษี

   เป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   คา่เผ ือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกดิขึ้น 512,730             760,595             166,373             760,595             

   ขาดทนุจากการปรบัลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 3,132,306          10,772,539        -                         -                         

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 566,592,757      625,510,793      124,862,579      124,419,600      

   ขาดทนุ(กาํไร)จากการจําหน่าย/ตดัจําหน่ายสินทรพัย์ 26,850,102        27,485,490        56,474 -470,736

   ขาดทนุจากการวดัมูลคา่อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ -                         43,877,140        -                         43,877,140        

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ -                         200,000,000      -                         -                         

   ส่วนลดคา่เชา่จากผูใ้ห้เชา่ (78,033,003)       (38,012,137)       (3,000,000)         (750,000)            

   คา่ใชจ่้ายหุ้นก ูร้อตดับญัชตีดัจ่าย 5,473,870          4,169,790          2,845,508          2,807,675          

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (19,515,344)       (18,957,469)       -                         -                         

   กาํไรจากการวดัมูลคา่สินทรพัย์ทางการเงิน 621,702             (101,810)            (41,728)              (101,810)            

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,170,891          9,014,883          2,614,554          2,147,192          

   ตดัจําหน่ายภาษี หัก ณ ทีจ่่าย -                         409,059             -                         376,654             

   เงินปันผลรบั -                         -                         (19,080,753)       (47,441,823)       

   ดอกเบี้ยรบั (524,846)            (5,677,406)         (316,255)            (2,998,287)         

   ดอกเบี้ยจ่าย 167,390,378      176,160,427      71,266,490        93,171,556        

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรพัย์และหน้ีสินดาํเนินงาน 606,753,425      567,492,398      215,648,358      208,338,063      

สินทรพัย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึ้น ) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 22,046,756        15,727,869        6,029,482          11,935,217        

   สินคา้คงเหลือ (30,657,797)       10,969,707        -                         -                         

   สินทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (1,046,693)         (18,756,496)       (3,145,545)         (9,973,976)         

   เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค ํ้าประกนั (22,502,399)       (12,097)              (22,500,000)       -                         

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (2,870,636)         9,775,399          31,843               3,351,082          

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 56,390,422        (37,465,434)       2,873,601          (34,529,377)       

   หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น (2,297,274)         10,668,840        (3,510,638)         3,817,764          

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (9,679,324)         (2,546,456)         (316,000)            (103,800)            

   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 981,600             (3,411,230)         -                         -                         

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น (2,128,908)         (9,904,468)         (252,981)            (2,624,364)         

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 614,989,172      542,538,032      194,858,120      180,210,609      

   จ่ายภาษีเงินได้ (15,705,224)       (17,713,436)       (10,446,342)       (4,431,848)         

   เงินสดรบัจากการคนืเงินภาษี 2,598,992          13,409,386        2,455,955          10,306,362        

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนนิงาน 601,882,940      538,233,982      186,867,733      186,085,123      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัย์ทางการเงินอื่น 10,000,000        50,500,000        10,000,000        50,000,000        

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ทางการเงินอื่น (19,996,950)       (71,972,376)       -                         (70,000,000)       

เงินสดจ่ายเพื่อซ ือ้เงินลงทนุในบริษทัย่อย (38,279,259)       (3,348,474)         (38,279,259)       (3,348,474)         

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ถาวร (215,338,339)     (141,297,636)     (2,564,847)         (18,899,330)       

เงินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 3,016,899          1,097,786          1,003,561          470,747             

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน (21,120,558)       (5,819,162)         (2,408,310)         (545,166)            

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์สิทธิการใช ้ (1,200,000)         (132,071,814)     -                         -                         

เงินปันผลรบั 19,080,753        11,326,742        19,080,753        50,647,203        

ดอกเบี้ยรบั 911,861             5,712,493          132,005             3,031,726          

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ (262,925,593)     (285,872,441)     (13,036,097)       11,356,706        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 285,724,450      214,633,733      50,000,000        -                         

เงินสดจ่ายคนืเงินก ูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (229,118,338)     (89,500,000)       (50,000,000)       -                         

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว 684,036,757      581,077,900      397,000,000      400,000,000      

เงินสดจ่ายคนืเงินก ูย้ืมระยะยาว (364,342,221)     (226,268,828)     (252,500,000)     (200,000,000)     

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเชา่ (353,025,323)     (359,880,279)     (122,707,455)     -62,377,874

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู ้ 542,952,500      606,341,556      246,602,500      391,708,156      

ไถ่ถอนหุ้นกู ้ (729,320,000)     (766,880,000)     (396,200,000)     (600,000,000)     

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ 987                    -                         987                    -                         

เงินสดรบัจากการขายหุ้นทนุซือ้คนืของบริษทัย่อย -                         -                         -                         -                         

เงินสดจ่ายเพื่อซ ือ้คนืหุ้นทนุซือ้คนืของบริษทัย่อย 194,045             (2,543,641)         -                         -                         

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (92,467,194)       (90,432,945)       (31,301,475)       (48,619,258)       

เงินปันผลจ่ายแกผู่ถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (2,786,229)         (5,009,534)         (2,786,229)         (5,009,534)         

เงินปันผลจ่ายให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ

   ของบริษทัย่อย -                         (21,770,142)       -                         -                         

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (258,150,566)     (160,232,180)     (161,891,672)     (124,298,510)     

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (23,096,432)       (4,873,260)         -                         -                         

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพ ิม่ข ึน้สทุธ ิ 57,710,349        87,256,101        11,939,964        73,143,319        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 263,369,510      176,113,409      94,102,659        20,959,340        

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 321,079,859      263,369,510      106,042,623      94,102,659        

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ) 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
 

 

 

 

(หน่วย: บาท)

2564 2563 2564 2563

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิม่เตมิ

รายการทีไ่ม่ใชเ่งินสด

   เจ้าหน้ีคา่ซ ือ้สินทรพัย์ถาวร 32,327,267        31,589,824        47,159               65,670               

   สินทรพัย์สิทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 298,477,946      231,344,664      13,788,708        4,999,435          

   แปลงสภาพเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินก ูย้ืมระยะยาว -                         266,345,229      -                         -                         

   สินทรพัย์สิทธิการใชล้ดลงจากการยกเลิกสญัญาเชา่ (32,805,845)       -                         -                         -                         

   หุ้นปันผล 25,068,572        -                         25,068,572        -                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 173 | 275 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
  

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกนิทุนจาก ส่วนของผ ู้มีส่วนได้

ทุนเรือนหุ้น การเปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้ว - ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบ รวม เสียที่ไม่มี

ที่ออกและ ส่วนเกนิมูลคา่ ส่วนเกนิทุน สัดส่วนการถือหุ้น สาํรอง แปลงคา่ ส่วนเกนิทุนจาก อื่นของส่วนของ ส่วนของผ ู้ถือหุ้น อาํนาจควบคมุ

ชาํระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ ือ้คนื ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร งบการเงนิ การตีราคาที่ดิน ผ ู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 455,807,823     337,773,202     37,006,907       689,360,184     49,817,099        504,229,684      (916,742)           206,560,795        205,644,053        2,279,638,952   960,322,777        3,239,961,729  

ขาดทุนสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        (280,008,241)    -                        -                           -                           (280,008,241)    (165,867,360)       (445,875,601)   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        14,069,292        888,182             27,570,036          28,458,218          42,527,510        8,431,837            50,959,347       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        (265,938,949)    888,182             27,570,036          28,458,218          (237,480,731)    (157,435,523)       (394,916,254)   

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                        -                        -                        -                        -                        (5,065,231)        -                        -                           -                           (5,065,231)        (21,770,142)         (26,835,373)     

หุ้นปันผล 45,580,041       -                        -                        -                        -                        (45,580,041)      -                        -                           -                           -                        -                           -                       

หุ้นทุนซ ือ้คนืของบริษัทย่อย -                        -                        -                        (1,634,684)        -                        -                        -                        -                           -                           (1,634,684)        (908,957)              (2,543,641)       

โอนไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28) -                        -                        -                        -                        2,940,671          (2,940,671)        -                        -                           -                           -                        -                           -                       

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                           -                        (3,348,474)           (3,348,474)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 501,387,864     337,773,202     37,006,907       687,725,500     52,757,770        184,704,792      (28,560)             234,130,831        234,102,271        2,035,458,306   776,859,681        2,812,317,987  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 501,387,864     337,773,202     37,006,907       687,725,500     52,757,770        184,704,792      (28,560)             234,130,831        234,102,271        2,035,458,306   776,859,681        2,812,317,987  

ขาดทุนสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        (33,013,108)      -                        -                           -                           (33,013,108)      (44,171,484)         (77,184,592)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        (4,225)               (8,437,526)        -                           (8,437,526)           (8,441,751)        (6,471,749)           (14,913,500)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                        -                        -                        -                        (33,017,333)      (8,437,526)        -                           (8,437,526)           (41,454,859)      (50,643,233)         (92,098,092)     

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                        -                        -                        -                        -                        (2,786,289)        -                        -                           -                           (2,786,289)        -                           (2,786,289)       

หุ้นปันผล (หมายเหตุ 26) 25,068,572       -                        -                        -                        -                        (25,068,572)      -                        -                           -                           -                        -                           -                       

หุ้นทุนซ ือ้คนืของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 27) -                        -                        -                        159,134            -                        (30,388)             -                        -                           -                           128,746             65,299                 194,045            

โอนไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28) -                        -                        -                        -                        1,444,667          (1,444,667)        -                        -                           -                           -                        -                           -                       

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย -                        -                        -                        (22,004,157)      -                        -                        -                        -                           -                           (22,004,157)      (16,275,102)         (38,279,259)     

เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   (หมายเหตุ 26) 114                   873                   -                        -                        -                        -                        -                        -                           -                           987                    -                           987                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 526,456,550     337,774,075     37,006,907       665,880,477     54,202,437        122,357,543      (8,466,086)        234,130,831        225,664,745        1,969,342,734   710,006,645        2,679,349,379  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงนิรวม

ส่วนของผ ู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผ ู้ถือหุ้น
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บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ) 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - รวม

ที่ออกและ ส่วนเกนิมูลคา่ ส่วนเกนิทุน สาํรอง ส่วนเกนิทุนจาก องคป์ระกอบอื่น

ชาํระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นทุนซ ือ้คนื ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาที่ดิน ของส่วนของผ ู้ถือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 455,807,823        337,773,202        37,006,907          49,817,099          931,683,764        206,560,795        206,560,795        2,018,649,590     

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           4,470,790            -                           -                           4,470,790            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           27,570,036          27,570,036          27,570,036          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           4,470,790            27,570,036          27,570,036          32,040,826          

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                           -                           -                           -                           (5,065,231)           -                           -                           (5,065,231)           

หุ้นปันผล 45,580,041          -                           -                           -                           (45,580,041)         -                           -                           -                           

โอนไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28) -                           -                           -                           2,940,671            (2,940,671)           -                           -                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 501,387,864        337,773,202        37,006,907          52,757,770          882,568,611        234,130,831        234,130,831        2,045,625,185     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 501,387,864        337,773,202        37,006,907          52,757,770          882,568,611        234,130,831        234,130,831        2,045,625,185     

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           28,893,331          -                           -                           28,893,331          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (4,225)                  -                           -                           (4,225)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           28,889,106          -                           -                           28,889,106          

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                           -                           -                           -                           (2,786,289)           -                           -                           (2,786,289)           

หุ้นปันผล (หมายเหตุ 26) 25,068,572          -                           -                           -                           (25,068,572)         -                           -                           -                           

โอนไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28) -                           -                           -                           1,444,667            (1,444,667)           -                           -                           -                           

เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26) 114                      873                      -                           -                           -                           -                           -                           987                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 526,456,550        337,774,075        37,006,907          54,202,437          882,158,189        234,130,831        234,130,831        2,071,728,989     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผ ู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัท 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการใหเชาคลังสินคา รับฝากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส บริการทาเทียบเรือ 

โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนอยู ท่ี 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร และมีคลังสินคา คลังเอกสารและทาเทียบเรืออยูท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

1.2 การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปจจุบันยังคงแพรระบาดอยางตอเนื่องใน

หลายภูมิภาคของโลก ทําใหเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมสวน

ใหญ สถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอธุรกิจรานอาหารและรานเสื้อผาสําเร็จรูปของกลุมบริษัท 

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยไดกลับมาแพรระบาดอีกระลอกตั้งแตเดือนธันวาคม 

2563 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงทางภาครัฐไดออกมาตรการตางๆ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค เชน การสั่ง

ใหมีการปดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเปนการชั่วคราว เปนตน ทําใหกลุมบริษัทไม

สามารถขายสินคาและใหบริการแกลูกคาไดเหมือนปกติ โดยกลุมบริษัทสามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได

ตามปกติตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 สําหรับรานอาหารในตางประเทศตองทําการปดชั่วคราวตั้งแต

เดือนมกราคม 2564 และเริ่มเปดใหบริการในเดือนพฤษภาคม 2564 สถานการณดังกลาวสงผลกระทบ

อยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดในปจจุบันและในอนาคตของกลุม

บริษัท ฝายบริหารของกลุมบริษัทมีการติดตามความคืบหนาของสถานการณดังกลาวและประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้ฝายบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตาง ๆ เม่ือสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญช ี
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้

เรียกวา “บริษัท”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) (รวมเรียกวา “กลุมบริษัท”) 
ดังตอไปนี ้

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน         

ในประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2564 2563 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษทั)     

บริษทั เอส เอส ที คลงัสินคา้ จาํกดั คลงัสินคา้ ไทย 100 100 

บริษทั มดั แอนด ์ฮาวด ์จาํกดั (มหาชน)       

 (เดิมช่ือ “บริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน)”) 

ลงทุนในหุ้นของบริษทัอ่ืน ไทย 64 64 

บริษทั เอสเอสที รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั บริหารกองทรัสต ์ ไทย 100 100 

 

บริษทัย่อยที่บริษทัถือหุ้นโดยอ้อม 

    

ถือหุ้นโดยบริษทั มัด แอนด์ ฮาวด์ จํากดั (มหาชน) 

(เดมิช่ือ “บริษทั มัดแมน จํากดั (มหาชน)”) 

    

บริษทั โกลเดน้ โดนทั (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 

บริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 

บริษทั โกลเดน้ สกู๊ป จาํกดั จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 

บริษทั เกรฮาวด ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป

และเคร่ืองหนงั 

ไทย 100 100 

บริษทั เกรฮาวด ์คาเฟ่ จาํกดั ร้านอาหาร ไทย 100 100 

Mudman International Limited ลงทุนในหุ้นของบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐ

มอริเชียส 

100 100 

     

ถือหุ้นโดยบริษทั เกรฮาวด์ คาเฟ่ จํากดั     

GHC CAFÉ (UK) Co., Ltd. ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 100 100 

     

ถือหุ้นโดย Mudman International Limited     

Societe Langonnaise des Vinset Hotelleries SAS ร้านอาหาร ฝร่ังเศส 100 100 

MM FR SAS ร้านอาหาร ฝร่ังเศส 67 67 

     

ถือหุ้นโดย MM FR SAS     

MAISON MM1 ร้านอาหาร ฝร่ังเศส 100 100 

MAISON MM2 ร้านอาหาร ฝร่ังเศส 100 100 

MAISON MM3 ร้านอาหาร ฝร่ังเศส 100 100 

 

ข) บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวน

ไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีสงผล

กระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได  

ค)  บริษัทนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทมีอํานาจในการ

ควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   
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ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท 

จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดย

ใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงเปนเงินบาทโดย

ใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ 

“ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในงบแสดงฐานะการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบ

การเงินรวมนี้แลว  

ช) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัท

ยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัท และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวม

และสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการซ้ือกิจการ ผลตางระหวางมูลคาสุทธิของสินทรัพยท่ีซ้ือตามราคา

ยุติธรรมและมูลคาท่ีจายซ้ือไดแสดงไวเปน “คาความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง

หรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

เปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใช

มาตรฐาน  

 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินของกลุมบริษัท 

 ท้ังนี้ กลุมบริษัทไดมีการถือปฏิบัติตามขอผอนปรนเก่ียวกับการยินยอมลดคาเชาท่ีเก่ียวของกับสถานการณ 

COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา ซ่ึงทําใหกิจการ

ไมจําเปนตองประเมินวาการยินยอมลดคาเชาเปนการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชาหรือไม ท้ังนี้ ขอผอนปรน

ดังกลาวใหใชกับกรณีการยินยอมลดคาเชาท่ีเกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ COVID-19 และตอง

เปนไปตามเง่ือนไขทุกขออันไดแก การเปลี่ยนแปลงการจายชําระตามสัญญาเชาทําใหสิ่งตอบแทนสําหรับ

สัญญาเชาหลังปรับปรุงมีจํานวนเกือบเทาเดิมหรือนอยกวาสิ่งตอบแทนสําหรับสัญญาเชากอนการ

เปลี่ยนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจายชําระตามสัญญาเชากระทบเพียงการจายชําระซ่ึงเดิมครบ
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กําหนดในหรือกอนวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 เทานั้น และไมมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเก่ียวกับเง่ือนไขและ

ขอกําหนดอ่ืนของสัญญาเชา 

กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามขอผอนปรนดังกลาวกับการยินยอมลดคาเชาท้ังหมดท่ีเปนไปตามเง่ือนไขขางตน 

และไดรับรูผลกระทบจากการปฏิบัติตามขอผอนปรนดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวน 78 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะ

กิจการ 3 ลานบาท) ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการจายชําระตามสัญญาเชาท่ีเกิดข้ึนจากการยินยอมลดคา

เชา ท้ังนี้ ไมมีผลกระทบตอกําไรสะสมตนงวด  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคับ

ใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนชั่วคราวกับผูใช

มาตรฐาน  

ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวาการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินของกลุมบริษัท 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดจากการขายและบริการ - ธุรกิจจําหนายอาหารและเครื่องดื่มและรานอาหาร  

 รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มรับรูเม่ือไดสงมอบสินคาและใหบริการแลว รายไดจากการขายและ

บริการแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบและ

บริการท่ีไดใหหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดจากการขายสินคา - ธุรกิจผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง  

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือกลุมบริษัทไดโอนอํานาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ เม่ือมี

การสงมอบสินคา ในกรณีสินคาฝากขายกลุมบริษัทจะยังไมรับรูรายไดจากการขายเม่ือสงมอบสินคา แตจะ

บันทึกรายไดเม่ือขายสินคาแกลูกคา รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดคาบริการ 

รายไดคาบริการรับรูตลอดชวงเวลาท่ีใหบริการโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 
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 เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือกลุมบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

รายไดดอกเบี้ย  

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคางดวยวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริง  โดยจะนํามูลคาตามบัญชีข้ันตนของสินทรัพย

ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง ยกเวนสินทรัพยทางการเงินท่ีเกิดการดอยคาดานเครดิตใน

ภายหลัง ท่ีจะนํามูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยทางการเงิน (สุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาด

วาจะเกิดข้ึน) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืน  

รายไดอ่ืนรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง 

ตนทุนทางการเงิน 

คาใชจายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีดอกเบี้ยท่ี

แทจริงและรับรูตามเกณฑคงคาง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการ

เบิกใช 

4.3  สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุน (วิธีเขากอน-ออกกอน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  

 มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับประมาณจากราคาท่ีคาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยตนทุนท่ีจําเปนตองจาย

เพ่ือใหขายสินคานั้นได 

4.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิ

จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

4.5 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

กลุมบริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ 

หลังจากนั้น กลุมบริษัทจะวัดมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม กลุมบริษัทรับรูผล

กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในสวนของ

กําไรหรือขาดทุนในปท่ีเกิดข้ึน 



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 180 | 275 

กลุมบริษัทรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนในปท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาราคาท่ีตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคา

เผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

กลุมบริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากนั้นกลุมบริษัทจัดใหมี

การประเมินราคาท่ีดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ท้ังนี้กลุม

บริษัทจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

กลุมบริษัทบันทึกสวนตางซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี้  

- กลุมบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

และรับรูจํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน อยางไรก็

ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุมบริษัทไดรับรูราคาท่ีลดลงในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรูเปน

คาใชจายปกอนแลว 

- กลุมบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุใหประโยชน

โดยประมาณดังนี้ 

อาคารคลังสินคา โรงงาน ทาเทียบเรือและสวนปรับปรุง 5 - 30 ป 

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุง    5 - 15 ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ     3 - 10 ป 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน      3 - 5 ป 

ยานพาหนะ             5 ป 

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง 
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กลุมบริษัทตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจาก

การจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือกลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจาก

บัญชี 

4.7 คาความนิยม  

 กลุมบริษัทบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวา

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวาตนทุนการรวม

ธุรกิจ บริษัทจะรับรูสวนท่ีสูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 กลุมบริษัทแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา

ความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดข้ึน 

 เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา กลุมบริษัทจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ

ใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด)ท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และกลุมบริษัทจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวย

ของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด) หาก

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี กลุมบริษัทจะ

รับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และกลุมบริษัทไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจาก

การดอยคาของคาความนิยมไดในอนาคต 

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 กลุมบริษัทบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจตามมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยนั้น ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ สวนสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการอ่ืน กลุมบริษัทจะบันทึกตนทุน

เริ่มแรกของสินทรัพยนั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคา

ตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 กลุมบริษัทตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให

ประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้น

เกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี

ตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

           อายุการใหประโยชน 

แฟรนไชส       7 - 28 ป 

เครื่องหมายการคา           40 ป 

โปรแกรมคอมพิวเตอร       3 - 5 ป 
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 กลุมบริษัทไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนแตจะใชวิธีการ

ทดสอบการดอยคาทุกปท้ังในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน

สด กลุมบริษัทจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

 

4.9 สัญญาเชา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา กลุมบริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิทธิในการ

ควบคุมการใชสินทรัพยท่ีระบุไดสําหรับชวงเวลาหนึ่งเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุมบริษัทในฐานะผูเชา 

กลุมบริษัทใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแตสัญญา

เชาระยะสั้นและสัญญาเชาท่ีสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล (วันท่ีสินทรัพยอางอิง

พรอมใชงาน) กลุมบริษัทบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิงและหนี้สินตาม

สัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา  

สินทรัพยสิทธิการใช  

สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และ

ปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวย

จํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการรับรูเริ่มแรก ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดข้ึน จํานวนเงินท่ีจาย

ชําระตามสัญญาเชา ณ วันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล และหักดวยสิ่งจูงใจตาม

สัญญาเชาท่ีไดรับ 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุการ

ใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้ 

   ท่ีดินและอาคารคลังสินคา  8 - 27 ป 

   สิทธิในการใชพ้ืนท่ี   3 – 9 ป 

   สวนปรับปรุงอาคาร        10 ป 

   อุปกรณ                                       5 ป 

   เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน      5 ป 

   ยานพาหนะ     2 - 5 ป 
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 หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบริษัทเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเชาหรือราคาทุนของ

สินทรัพยดังกลาวไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซ้ือ คาเสื่อมราคาจะคํานวณจากอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพย 

หนี้สินตามสัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุสัญญา

เชา จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงท่ีหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา คาเชาผัน

แปรท่ีข้ึนอยูกับดัชนีหรืออัตรา จํานวนเงินท่ีคาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ รวมถึงราคา

ใชสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีกลุมบริษัทจะใชสิทธินั้น และการจายคาปรับ

เพ่ือการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุมบริษัทจะใชสิทธิในการยกเลิก

สัญญาเชา กลุมบริษัทบันทึกคาเชาผันแปรท่ีไมข้ึนอยูกับดัชนีหรืออัตราเปนคาใชจายในงวดท่ีเหตุการณหรือ

เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวของกับการจายชําระนั้นไดเกิดข้ึน  

กลุมบริษัทคิดลดมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ

สัญญาเชาหรืออัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัท หลังจากวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล มูลคาตาม

บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจายชําระ

หนี้สินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหมเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา การเปลี่ยนแปลงการจายชําระตามสัญญาเชา หรือการเปลี่ยนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอางอิง 

สัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาซ่ึงสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา 

สัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันท่ีสัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซ่ึง

สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา จะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

กลุมบริษัทในฐานะผูใหเชา 

 สัญญาเชาท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา

เชาดําเนินงาน กลุมบริษัทบันทึกจํานวนเงินท่ีไดรับตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนรายไดในสวนของกําไร

หรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดมาซ่ึงสัญญา

เชาดําเนินงานรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอางอิงและรับรูเปนคาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใช

เกณฑเดียวกันกับรายไดจากสัญญาเชา 

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัท หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทหรือถูกบริษัท

ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท  
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 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม บุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ

พนักงานของบริษัทท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท  

4.11 เงินตราตางประเทศ 

 กลุมบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการ

ดําเนินงานของบริษัท รายการตางๆของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชใน

การดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลีย่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.12 การดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

สินทรัพยสิทธิการใช อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของกลุมบริษัทหากมีขอ

บงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน

ของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ

ประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ

จากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมิน

ความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของ

สินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กลุมบริษัทใชแบบจําลอง

การประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจาก

การจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็ม

ใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน 

กลุมบริษัทจะรับรูรายการผลขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีท่ีท่ีดิน ซ่ึง

ใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอย

คาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว 

หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย (ยกเวนคาความนิยม) มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุน

จากการดอยคาของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลง กลุมบริษัทจะประมาณมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการ
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ดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคา

ตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยใน

งวดกอน ๆ กลุมบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของ

กําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาท่ีตีใหม การกลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตาม

บัญชีท่ีควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม 

4.13 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสมหุนสําหรับ

พนักงานบริษัทจดทะเบียนเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสม

และเงินท่ีกลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก

สินทรัพยของกลุมบริษัท เงินท่ีกลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิด

รายการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุม

บริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 กลุมบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลัง

ออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตนทุนบริการในอดีตจะรับรูท้ังจํานวนในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแกไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรูตนทุนการปรับโครงสรางท่ีเก่ียวของ 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด

เปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุมบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  
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4.15 ภาษีเงินได  

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย

คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย

และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเก่ียวของนั้น โดยใชอัตรา

ภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

กลุมบริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง

ไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไม

มีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของกับ

รายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

4.16 เครื่องมือทางการเงิน 

กลุมบริษัทรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทํา

รายการเฉพาะในกรณีท่ีเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

อยางไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้การคาท่ีไมมีองคประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะ

รับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการ ตามท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู

รายได  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีรับรูรายการเริ่มแรก เปนสินทรัพยทางการเงินท่ีวัด

มูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

หรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยทางการเงิน และลักษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 
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สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย  

กลุมบริษัทวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนาย เม่ือกลุมบริษัทถือครองสินทรัพยทาง

การเงินนั้นเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินกอใหเกิด

กระแสเงินสดท่ีเปนการรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีระบุไวเทานั้น  

สินทรัพยทางการเงินดังกลาววัดมูลคาในภายหลังโดยใชวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริงและตองมีการประเมินการดอย

คา ท้ังนี้ ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการดอยคาของสินทรัพย

ดังกลาวจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน    

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดวยมูลคายุติธรรม โดยรับรูการเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

ท้ังนี้ สินทรัพยทางการเงินดังกลาว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีถือไวเพ่ือคา 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุมบริษัทไมไดเลือกจัดประเภทใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยทางการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไมไดรับชําระเพียงเงินตนและดอกเบี้ย 

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเปนรายไดอ่ืนในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของหนี้สินทางการเงิน 

ยกเวนหนี้สินตราสารอนุพันธ กลุมบริษัทรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินดวยมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนการทํารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเปนหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาใน

ภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนาย โดยใชวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริง ท้ังนี้ ผลกําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัด

รายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจําหนายตามวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริงจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

โดยการคํานวณมูลคาราคาทุนตัดจําหนายคํานึงถึงคาธรรมเนียมหรือตนทุนท่ีถือเปนสวนหนึ่งของอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีแทจริงนั้นดวย ท้ังนี้ คาตัดจําหนายตามวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริงแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนทาง

การเงินในสวนของกําไรหรือขาดทุน  

การซ้ือหรือการขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติ 

การซ้ือหรือการขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติท่ีมีเง่ือนไขการสงมอบสินทรัพยภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดข้ึนจากหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติโดยท่ัวไปของตลาด จะรับรู ณ วันซ้ือขาย ซ่ึงเปนวันท่ีกิจการมีขอ

ผูกมัดท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพยนั้น 
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การตัดรายการของเครือ่งมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้นได

สิ้นสุดลง หรือไดมีการโอนสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น 

กลุมบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ตอเม่ือไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแลว มีการ

ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินท่ีมี

อยูใหเปนหนี้สินใหมจากผูใหกูรายเดียวกันซ่ึงมีขอกําหนดท่ีแตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไข

ขอกําหนดของหนี้สินท่ีมีอยูอยางเปนสาระสําคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สินใหม 

โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของตราสารหนี้ท้ังหมดท่ีไมไดวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนคํานวณจากผลตางของกระแส

เงินสดท่ีจะครบกําหนดชําระตามสัญญากับกระแสเงินสดท้ังหมดท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะไดรับชําระ และ 

คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีไดมา 

ในกรณีท่ีความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยไมไดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเริ่มแรก 

กลุมบริษัทวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ใน 12 เดือนขางหนา ในขณะท่ีหากความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแต

การรับรูรายการเริ่มแรก กลุมบริษัทวัดมูลคาผลขาดทุนดวยจํานวนเงินท่ีเทากับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาด

วาจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีเหลืออยูของเครื่องมือทางการเงิน  

กลุมบริษัทพิจารณาวาความเสี่ยงดานเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ เม่ือมีการคางชําระการจายเงินตาม

สัญญาเกินกวา 30 วัน และพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการดอยคาดานเครดิตหรือมีการผิด

สัญญา เม่ือมีการคางชําระการจายเงินตามสัญญาเกินกวา 90 วัน อยางไรก็ตาม ในบางกรณี กลุมบริษัท

อาจพิจารณาวาสินทรัพยทางการเงินนั้นมีการเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงดานเครดิตอยางมีนัยสําคัญและมีการ

ผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอมูลภายในหรือขอมูลภายนอกอ่ืน เชน อันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตของ

ผูออกตราสาร 

กลุมบริษัทใชวิธีการอยางงายในการคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหนี้การคา

ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจึงไมมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

ทางดานเครดิต แตจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหนี้การคา 

การคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนขางตนอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจาก

ประสบการณในอดีต ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดลอม

ทางดานเศรษฐกิจ  
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สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดวาจะไมไดรับคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกตอไป  

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ตอเม่ือกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจํานวนเงินท่ีรับรู และกิจการมี

ความตั้งใจท่ีจะชําระดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยและชําระหนี้สินพรอมกัน 

4.17 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอน

หนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมใน

ตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรม

ของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม

สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิค

การประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด  

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน

แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้น

ของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคา

ยุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบ

ตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 
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5.1  สัญญาเชา  

การกําหนดอายุสัญญาเชาท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา - กลุม

บริษัทในฐานะผูเชา 

ในการกําหนดอายุสัญญาเชา ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวากลุมบริษัทมีความ

แนนอนอยางสมเหตุสมผลหรือไมท่ีจะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชาโดย

คํานึงถึงขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีทําใหเกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับกลุม

บริษัทในการใชหรือไมใชสิทธิเลือกนั้น 

การกําหนดอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพ่ิม - กลุมบริษัทในฐานะผูเชา 

กลุมบริษัทไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย

พินิจในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเชา โดย

อัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพ่ิมเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีกลุมบริษัทจะตองจายในการกูยืมเงินท่ีจําเปนเพ่ือให

ไดมาซ่ึงสินทรัพยท่ีมีมูลคาใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธิการใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีคลายคลึง โดย

มีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันท่ีคลายคลึง  

5.2 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระและรับรู

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน ผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชวิธีพิจารณาจากรายได เนื่องจากไมมีราคาในตลาดท่ีสามารถใช

เทียบเคียงได ขอสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนได

อธิบายไวในหมายเหตุ 14 

5.3 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการ

ดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจาก

สินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ

คํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.4 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช

ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวากลุม

บริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร

ทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
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5.5 คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน  

 ในการประเมินคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจใน

การประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยดังกลาว มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ

ประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย กลุมบริษัทอางอิงจากขอมูลท่ีมีอยูเก่ียวกับธุรกรรมการขายท่ีมี

ผลผูกพันซ่ึงไดเขาทําในลักษณะของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกันสําหรับสินทรัพยท่ีคลายคลึงกันหรืออางอิง

จากราคาตลาดท่ีสามารถสังเกตไดหักดวยตนทุนสวนเพ่ิมในการจําหนายสินทรัพยนั้น ในการประเมินมูลคา

จากการใชสินทรัพย กลุมบริษัทใชแบบจําลองการคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชขอมูลงบประมาณในชวง 5 ป

ขางหนาและไมรวมถึงการปรับโครงสรางใด ๆ ท่ีกิจการยังไมไดมีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตท่ีสําคัญ

ซ่ึงจะทําใหสินทรัพยนั้นดีข้ึน ท้ังนี้ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนคืออัตราคิดลดท่ีใชใน

แบบจําลองดังกลาว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตท่ีคาดการณและอัตราการเติบโตท่ีใชเพ่ือการ

คาดการณ การประมาณการดังกลาวสวนใหญเก่ียวของกับ คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน ซ่ึง

กลุมบริษัทไดบันทึกไวในงบการเงิน สมมติฐานสําคัญท่ีใชในการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมถึง

การวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดังกลาวไดเปดเผยและอธิบายไวในหมายเหตุ 16 

5.6 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางกลุมบริษัท และบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 15,506 14,415 อตัราตามสญัญาต่างตอบแทน 

เงินปันผลรับ - - - 39,321 อตัราตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าบริการอ่ืน - - 770 571 อตัราตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น - - 301 300 อตัราตามสญัญา 

ซ้ือสินคา้ - - 92 858 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ค่าเช่าอาคารโกดงัจ่าย 129,447 133,750 129,447 133,750 อตัราตามสญัญา 

เงินปันผลรับ - - 19,081 8,121 อตัราตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ 184 654 184 654 อตัราตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบักรรมการ พนกังาน

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ค่าเช่าจ่าย   5,044 4,982 2,044 4,982 อตัราตามสญัญา 

 

ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย และกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

มีรายละเอียดดังนี้  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่

เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 19 127 

บริษทัร่วม 3,567 3,375 234 49 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 3,567 3,375 253 176 

เงนิมดัจาํค่าเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       

บริษทัร่วม 33,500 33,500 33,500 33,500 

รวมเงินมดัจาํค่าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,500 33,500 33,500 33,500 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่

เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 20)     

บริษทัยอ่ย - - 6,097 6,045 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั  - - 6,097 6,045 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัร่วม 683,639 765,993 683,639 765,993 

กรรมการ 60,392 60,078 60,392 60,078 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 744,031 826,071 744,031 826,071 

 

สัญญาตางตอบแทน 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทไดเขาทําสัญญาตางตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด (บริษัท

ยอย) เพ่ือใหเชาพ้ืนท่ีคลังสินคาและใหบริการบริหารสต็อกสินคาพรอมท้ังบริการท่ีเก่ียวของอ่ืน โดยคิด

คาตอบแทนเปนจํานวนเทากับรอยละ 80 ของรายไดคารับฝากสินคาของบริษัทยอยดังกลาว โดยสัญญา

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ตอมาในเดือนกันยายน 2561 บริษัทไดลงนามตออายุสัญญาดังกลาว

ออกไปอีกเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

ในเดือนกันยายน 2564 บริษัทไดทําสัญญาตางตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินคา จํากัด (บริษัท

ยอย) เพ่ือใหเชาพ้ืนท่ีคลังสินคาและใหบริการบริหารสต็อกสินคาพรอมท้ังบริการท่ีเก่ียวของอ่ืน โดยคิด

คาตอบแทนเปนจํานวนเทากับรอยละ 80 ของรายไดคารับฝากสินคาของบริษัทยอยดังกลาว โดยสัญญาจะ

สิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2569 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแก

กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 52,890 84,311 27,082 33,632 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,644 3,390 537 552 

รวม 55,534 87,701 27,619 34,184 

 

ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

กลุมบริษัทมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเก่ียวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 35.4.1 
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 18,092 14,924 798 565 

เงินฝากธนาคาร 302,650 247,878 104,907 92,970 

เช็คในมือ 338 568 338 568 

รวม 321,080 263,370 106,043 94,103 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.05 ถึง 2.00 

ตอป 

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,333 3,326 13 118 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน - - 6 9 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,333 3,326 19 127 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 80,631 65,875 21,095 24,221 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 19,454 24,673 16,458 17,954 

3 - 6 เดือน 3,365 4,819 2,681 4,315 

6 - 12 เดือน 2,536 3,521 2,535 3,102 

มากกวา่ 12 เดือน 6,288 5,717 268 123 

รวม 112,274 104,605 43,037 49,715 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน  (7,023) (6,510) (1,085) (919) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 

สุทธิ 105,251 98,095 41,952 48,796 

รวมลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 108,584 101,421 41,971 48,923 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 234 49 234 49 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,663 30,731 95 38 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 39,815 53,822 2,567 1,868 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 54,712 84,602 2,896 1,955 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 163,296 186,023 44,867 50,878 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหนี้การคามีรายละเอียด 

ดังนี้ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 6,510 5,749 919 158 

สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่         

จะเกิดข้ึน 513 815 166 815 

ตดัจาํหน่าย - (54) - (54) 

ยอดคงเหลือปลายปี 7,023 6,510 1,085 919 

9. สินคาคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 70,942 70,103 

งานระหวา่งทาํ 4,698 2,715 

วตัถุดิบ 102,317 80,825 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 13,301 10,521 

สินคา้ระหวา่งทาง 4,144 3,105 

อ่ืนๆ  22,154 19,630 

รวม 217,556 186,899 

หกั: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (39,819) (36,687) 

รวมสินคา้คงเหลือ 177,737 150,212 
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ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 

เปนจํานวน 3.1 ลานบาท (2563: 10.8 ลานบาท) โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายและบริการ 

10. สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน   

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนท่ี        

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุน     

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 19,875 29,807 10,144 20,102 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 19,307 - - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 39,182 29,807 10,144 20,102 

11. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกันเปนเงินฝากธนาคารของกลุมบริษัทซ่ึงไดนําไปวางเปนหลักประกัน

สําหรับเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารและหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคาร 

12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                                

วธีิส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี                          

วธีิราคาทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย ์      

ทรัพยศ์รีไทย  

  ระดมเงินไปลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยเ์ชิงพาณิชย ์

โดยการซ้ือและจดัหา

ผลประโยชน์จากการให้เช่า

อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

ไทย 

23.71 23.71 289,707 289,272 278,268 278,268 

รวม     289,707 289,272 278,268 278,268 
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12.2 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทรับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับ

จากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินปันผลรับสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย  19,515 18,957 - - 19,081 8,121 

รวม 19,515 18,957 - - 19,081 8,121 

12.3 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนฯ 

สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังตอไปนี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั มูลค่ายติุธรรม 

 2564  2563 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย  219 195 

รวม 219 195 

12.4 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพยท์รัพยศ์รีไทย 

 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,513 1,504 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 41 49 

หน้ีสินหมุนเวยีน (10) (10) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (272) (272) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,272 1,271 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 23.71 23.71 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 302 301 
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13. เงินลงทุนในบรษัิทยอย 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนการลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลสาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอส เอส ที 

คลงัสินคา้ จาํกดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - - 

บริษทั มดั แอนด ์ฮาวด ์

จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 

“บริษทั มดัแมน จาํกดั 

(มหาชน)”) 1,053,387 1,054,904 66 64 1,527,513 1,489,234 - 39,321 

บริษทั เอส เอส ที รีท   

แมเนจเมนท ์จาํกดั 10,000 10,000 100 100 10,000 10,000 - - 

รวม     1,542,513 1,504,234 - 39,321 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีการซ้ือหุนของบริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) 

เพ่ิมเติมจํานวน 19,159,800 หุน คิดเปนมูลคา 38.28 ลานบาท 

บริษัท ไดนําหุนของบริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) จํานวน 113,000,000 หุน ไปคํ้าประกันวงเงิน

กูยืมจากสถาบันการเงินตามท่ีเปดเผยในหมายเหตุ 19 

บริษัทยอยไดนําใบหุนของบริษัทยอยสองบริษัทไปคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดรับจากบุคคลท่ัวไปและหุนกู

ระยะยาวตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 และ 23 

13.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งให้กบั

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในระหว่างปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั มดั แอนด ์

ฮาวด ์จาํกดั 

(มหาชน)  34 36 710 777 (44) (166) - 21,770 
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13.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงเปนขอมูล

กอนการตัดรายการระหวางกัน  

บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 548 479 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,349 4,314 

หน้ีสินหมุนเวยีน 1,131 1,237 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,655 1,319 

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

รายได ้ 2,316 2,315 

ขาดทุน (111) (420) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (15) 24 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (126) (396) 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 416 337 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (250) (242) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (94) (74) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (30) (5) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 42 16 
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14. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 333,648 377,525 333,648 377,525 

ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า - (43,877) - (43,877) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 333,648 333,648 333,648 333,648 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทเปนอาคารและโกดังใหเชา บริษัทแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ

ลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได (Income 

Approach) 

 ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรม สรุปไดดังนี้ 

  

งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม                     

เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

อตัราการใชพ้ื้นท่ี (ร้อยละ)  50 - 92 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 

อตัราคิดลด (ร้อยละ)  9.8 - 18.0 มูลค่ายติุธรรมลดลง 

อตัราค่าเช่าต่อพ้ืนท่ี (บาท/ตารางเมตร/เดือน)   115 - 221 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 

บริษัทไดจดจํานองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

จํานวนประมาณ 282 ลานบาท (2563: 282 ลานบาท) เพ่ือคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามท่ีเปดเผยใน           

หมายเหตุ 21
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลงัสินคา้ 

โรงงาน ท่าเทียบ

เรือและส่วน

ปรับปรุง 

อาคารสาํนกังาน

และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2563 401,276 188,988 790,794 414,050 310,345 32,361 56,903 2,194,717 

ปรับปรุงใหม่ - - 32,600 13,443 2,673 - - 48,716 

จดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - (52,708) (467) (1,200) (12,315) - (66,690) 

ซ้ือเพ่ิม - 321 51,803 13,288 41,220 2,685 31,977 141,294 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (62,121) (5,037) (12,790) (2,145) - (82,093) 

โอนเขา้(ออก) - - 6,382 1,033 4,488 - (9,808) 2,095 

31 ธนัวาคม 2563 401,276 189,309 766,750 436,310 344,736 20,586 79,072 2,238,039 

โอนเขา้จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - 1,007 - 1,007 

ซ้ือเพ่ิม - - 80,349 44,204 36,409 - 55,315 216,277 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (58,375) (17,566) (18,410) (1,783) - (96,134) 

โอนเขา้(ออก) - 159 26,508 1,067 7,376 - (35,110) - 

31 ธนัวาคม 2564 401,276 189,468 815,232 464,015 370,111 19,810 99,277 2,359,189 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2563 - 158,612 426,914 271,506 228,644 19,868 - 1,105,544 

ปรับปรุงใหม่ - - 34,663 15,790 5,310 (16) - 55,747 

จดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - (11,854) (150) (606) (4,021) - (16,631) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 8,883 56,788 36,435 36,540 1,828 - 140,474 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (43,458) (4,293) (11,753) (2,145) - (61,649) 

31 ธนัวาคม 2563 - 167,495 463,053 319,288 258,135 15,514 - 1,223,485 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 8,825 45,385 33,459 32,655 1,307 - 121,631 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (35,794) (15,429) (16,260) (1,374) - (68,857) 

31 ธนัวาคม 2564 - 176,320 472,644 337,318 274,530 15,447 - 1,276,259 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลงัสินคา้ 

โรงงาน ท่าเทียบ

เรือและส่วน

ปรับปรุง 

อาคารสาํนกังาน

และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่         

1 มกราคม 2563 6,203 - - - - - - 6,203 

เพ่ิมข้ึน 34,463 - - - - - - 34,463 

31 ธนัวาคม 2563 40,666 - - - - - - 40,666 

31 ธนัวาคม 2564 40,666 - - - - - - 40,666 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         

1 มกราคม 2563 - - 7,668 10 - - - 7,678 

31 ธนัวาคม 2563 - - 7,668 10 - - - 7,678 

31 ธนัวาคม 2564 - - 7,668 10 - - - 7,678 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ         

31 ธนัวาคม 2563 - - 1,279 321 1,177 - 174 2,951 

31 ธนัวาคม 2564 - - 7,794 906 1,692 - 74 10,466 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธนัวาคม 2563 441,942 21,814 297,309 117,335 87,779 5,069 79,245 1,050,493 

31 ธนัวาคม 2564 441,942 13,148 342,714 127,593 97,273 4,363 99,351 1,126,384 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2563 (จาํนวน 33 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   140,474 

2564 (จาํนวน 31 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   121,631 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลงัสินคา้ 

โรงงาน ท่าเทียบ

เรือและส่วน

ปรับปรุง 

อาคารสาํนกังาน

และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2563 399,478 188,988 16,745 117,469 21,912 21,119 51,475 817,186 

การจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - (3,533) - (3,533) 

ซ้ือเพ่ิม - 321 - 1,060 678 120 15,321 17,500 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (480) (2,145) - (2,625) 

โอนเขา้(ออก) - - - 1,033 - - 1,062 2,095 

31 ธนัวาคม 2563 399,478 189,309 16,745 119,562 22,110 15,561 67,858 830,623 

โอนเขา้จากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - 1,007 - 1,007 

ซ้ือเพ่ิม - - - 955 320 - 1,272 2,547 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (218) (205) (1,783) - (2,206) 

โอนเขา้(ออก) - 159 - - - - (159) - 

31 ธนัวาคม 2564 399,478 189,468 16,745 120,299 22,225 14,785 68,971 831,971 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2563 - 158,612 16,731 80,201 19,168 15,385 - 290,097 

การจดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - (811) - (811) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 8,883 3 8,222 1,101 1,097 - 19,306 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (480) (2,145) - (2,625) 

31 ธนัวาคม 2563 - 167,495 16,734 88,423 19,789 13,526 - 305,967 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 8,825 3 8,241 927 1,002 - 18,998 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (206) (169) (771) - (1,146) 

31 ธนัวาคม 2564 - 176,320 16,737 96,458 20,547 13,757 - 323,819 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารคลงัสินคา้ 

โรงงาน ท่าเทียบ

เรือและส่วน

ปรับปรุง 

อาคารสาํนกังาน

และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง       

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหว่าง

ก่อสร้างและ

อุปกรณ์        

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่         

1 มกราคม 2563 6,203 - - - - - - 6,203 

เพ่ิมข้ึน 34,463 - - - - - - 34,463 

31 ธนัวาคม 2563 40,666 - - - - - - 40,666 

31 ธนัวาคม 2564 40,666 - - - - - - 40,666 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธนัวาคม 2563 440,144 21,814 11 31,139 2,321 2,035 67,858 565,322 

31 ธนัวาคม 2564 440,144 13,148 8 23,841 1,678 1,028 68,971 548,818 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

2563 (จาํนวน 19 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   19,306 

2564 (จาํนวน 19 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)   18,998 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีอาคารและอุปกรณซ่ึงไดตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังคงใชงาน

อยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 922.85 

ลานบาท และ 953.17 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 201.85 ลานบาท และ 213.63 ลานบาท 

ตามลําดับ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีดินบันทึกดวยราคาท่ีตีใหมมีมูลคาสุทธิในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

จํานวน 441.94 ลานบาท และ 440.14 ลานบาท ตามลําดับ (2563: 441.94 ลานบาท และ 440.14 ลานบาท 

ตามลําดับ) มูลคายุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีการประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ และเกณฑท่ีใชประเมินราคาท่ีดินคือ วีธี

เทียบเคียงกับขอมูลตลาด (Comparative Method of Valuation) ซ่ึงเปนลําดับชั้นระดับท่ี 2 และมูลคาสุทธิตาม

บัญชีโดยวิธีราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 401.28 ลาน

บาท และ 399.48 ลานบาท ตามลําดับ (2563: 401.28 ลานบาท และ 399.48 ลานบาท ตามลําดับ) 

บริษัทไดจดจํานองท่ีดินและคลังสินคาซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวนประมาณ 253.94 

ลานบาท (2563: 253.94 ลานบาท) เพ่ือคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามท่ีเปดเผยในหมายเหตุ 21 

16. คาความนิยม 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาความนิยมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,939,884 2,139,884 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (200,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,939,884 1,939,884 

เพ่ือวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา กลุมบริษัทไดปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการใหกับหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ซ่ึงแสดงไดดังนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 ธุรกิจร้านโดนทั ธุรกิจร้านเบเกอร่ี ธุรกิจร้านอาหาร รวม 

ค่าความนิยม 484,370 298,192 1,157,322 1,939,884 
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กลุมบริษัทพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดจากมูลคาจากการใชสินทรัพย 

โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับอางอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรับอนุมัติ

จากฝายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 4.5 ปสําหรับธุรกิจรานโดนัท รานเบเกอรี่ และธุรกิจ

รานอาหาร 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการคํานวณมูลคาจากการใชสินทรัพย สรุปไดดังนี้ 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 ธุรกิจร้านโดนทั ธุรกิจร้านเบเกอร่ี ธุรกิจร้านอาหาร 

อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว 1.9 1.9 1.3 - 1.9 

อตัราคิดลด 11.3 11.3 8.0 - 11.3 

ในระหวางป 2563 กลุมบริษัทประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมสําหรับธุรกิจรานอาหาร ซ่ึงผลการ

ประเมินพบวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของคา

ความนิยมดังกลาวจํานวน 200 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2563 

17. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

 แฟรนไชส์ 

เคร่ืองหมาย

การคา้ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ รวม 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

1 มกราคม 2563 376,639 377,657 17,127 771,423 7,206 

การจดัประเภทใหม่ 3,301 (3,301) - - - 

ซ้ือเพ่ิม 3,755 1,029 1,035 5,819 545 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (33,813) - (3,435) (37,248) (473) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 1,178 41 1,219 - 

31 ธนัวาคม 2563 349,882 376,563 14,768 741,213 7,278 

ซ้ือเพ่ิม 14,640 - 6,481 21,121 2,408 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (35,604) - (3,241) (38,845) (1,115) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 387 29 416 - 

31 ธนัวาคม 2564 328,918 376,950 18,037 723,905 8,571 

ฝายบริหารไดทดสอบการดอยคาประจําปของเครื่องหมายทางการคาท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจรานอาหาร ซ่ึงมี

หลักฐานสนับสนุนวามีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน พรอมกับคาความนิยมตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 16 
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18. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินมดัจาํค่าเช่า 155,913 157,044 33,694 33,730 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 28,192 24,158 6,393 6,357 

อ่ืนๆ 21 53 21 53 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 184,126 181,255 40,108 40,140 

 

19. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  2564 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  233,353 175,395 

รวม  233,353 175,395 

อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มีรายละเอียดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.00 - 3.55, 

MLR-2.50 

2.00 - 3.55, 

MLR-2.50 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 

227 ลานบาท และ 233 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัท: 2564 จํานวน 157 ลานบาท และ 2563 จํานวน 97 

ลานบาท) ซ่ึงวงเงินสินเชื่อคํ้าประกันโดยกลุมบริษัทตามท่ีเปดเผยในหมายเหตุ 35.4.1 

 วงเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทคํ้าประกันโดยหุนของบริษัทยอยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 13 
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20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

(หมายเหตุ 6) - - 6,097 6,045 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 178,384 145,427 1,440 462 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64,376 78,999 4,390 4,051 

รายไดรั้บล่วงหนา้  11,817 25,613 639 437 

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้  12,210 13,429 12,210 13,429 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 32,327 31,590 47 66 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  153,408 95,978 12,740 5,996 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 452,522 391,036 37,563 30,486 

21. เงินกูยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  (ร้อยละ) การชาํระคืน 2564 2563 2564 2563 

สถาบันการเงนิ      

1. MLR-1.00 

ถึง 1.50 

ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน

กมุภาพนัธ์ 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 

2566 103,500 126,500 - - 

2. 4.25 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

มกราคม 2563 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 

2566       75,845 92,032 - - 

3. MLR-1.75 

ถึง 2.00 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

เมษายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2564 - 90 - - 

4. 1.00  ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 

2569 45,181 24,259 - - 

5. 1.30 ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2569 31,152 27,660 - - 

6. 1.23  ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 1,672 3,235 - - 

7. 1.30 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

มกราคม 2562 ถึงเดือนธนัวาคม 2569 41,764 45,500 - - 

8. 1.45 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2570 37,688 42,747 - - 
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9. 2.00 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

เมษายน 2565 ถึงเดือนเมษายน 2568 20,000 20,000 - - 

10. 2.75 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2567 9,666 - - - 

11. 2.75 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือน

เมษายนถึงเดือนธนัวาคม 2567 36,042 - - - 

12. 5.00 ชาํระคืนเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน

เมษายน 2564 ถึงเดือนมกราคม 2570 344,958 - 344,958 - 

บุคคลทัว่ไป      

13. 8.00 ชาํระคืนเป็นรายคร่ึงปี เร่ิมตั้งแตเ่ดือน

มิถุนายน 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 - 200,000 - 200,000 

14. 8.00 ชาํระคืนในเดือนธนัวาคม 2565 165,215 - - - 

รวม   912,683 582,023 344,958 200,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (311,244) (289,241) (69,500) (200,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   601,439 292,782 275,458 - 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินและคลังสินคาของบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 14 

และ 15 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 วงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยคํ้าประกันโดยการจดจํานองสิทธิการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร

ของบริษัทยอย ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 22 ท้ังนี้บริษัทยอยไดทําการปลดจํานองสิทธิการเชาดังกลาวท้ังหมดแลว

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 582,023 200,000 

บวก: กูย้มืเพิ่มในระหวา่งปี 694,337 400,000 

บวก: ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู ้ 2,973 458 

หกั: ชาํระคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (364,342) (252,500) 

หกั: ค่าธรรมเนียมเงินกู ้ (10,300) (3,000) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7,992 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 912,683 344,958 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (311,244) (69,500) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 601,439 275,458 
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วงเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยคํ้าประกันรวมโดยบริษัทยอย และเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยบางสวนคํ้า

ประกันโดยใบหุนของบรษัิทยอย 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาสินเชื่อ (Amendment Agreement to the 

Credit Facility Agreement) กับสถาบันการเงินแหงหนึ่งเพ่ือพักการชําระหนี้เงินตนของเงินกูยืมระยะยาวออกไปเปน

ระยะเวลา 8 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 สงผลใหเงินกูยืมระยะยาวมีกําหนดจายชําระคืนอีกครั้งในเดือน

มีนาคม 2565 และ 1 ป เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 สงผลใหเงินกูยืมระยะยาวมีกําหนดจายชําระคืนอีกครั้ง

ในเดือนตุลาคม 2565 

ภายใตสัญญาเงินกูยืม กลุมบริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารง

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ใหเปนไปตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา 

เปนตน 

ในเดือนธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไดรับหนังสืออนุมัติการผอนผันเง่ือนไขทางการเงินบางประการรวมไปถึงอนุมัติผอน

ผันการไมสามารถดํารงอัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัด

จําหนาย และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จากเจาหนี้สถาบัน

การเงิน 

22. สัญญาเชา  

22.1 กลุมบริษัทในฐานะผูเชา  

กลุมบริษัททําสัญญาเชาสินทรัพยเพ่ือใชในการดําเนินงานของกลุมบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหวาง 1 - 16 ป  

ก) สินทรัพยสิทธิการใช  

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สิทธิใน                      

การใชพ้ื้นท่ี 

ส่วน

ปรับปรุง

อาคาร อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง

และอุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ สิทธิการเช่า รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,896,443 40,853 317 594 32,564 11,354 1,982,125 

เพ่ิมข้ึน 352,398 2,304 - - 7,437 - 362,139 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี - ณ วนัท่ีจาํหน่ายและ

ตดัจาํหน่าย (140,987) (4,513) (27) (9) (3,102) - (148,638) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (426,187) (4,205) (63) (267) (15,176) (1,892) (447,790) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,873 - - - - - 11,873 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,693,540 34,439 227 318 21,723 9,462 1,759,709 

เพ่ิมข้ึน 241,499 4,947 9,183 - 44,049 - 299,678 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - - (1,007) - (1,007) 
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จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี - ณ วนัท่ีจาํหน่ายและ

ตดัจาํหน่าย (26,544) (3,170) (4,292) (46) (2,847) - (36,899) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (379,438) (5,061) (1,859) (158) (17,709) (1,892) (406,117) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 10,655 - - - - - 10,655 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,539,712 31,155 3,259 114 44,209 7,570 1,626,019 

เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2564 บริษัทยอยไดทําการปลดจํานองสิทธิการเชาท่ีใชคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินท้ังหมดแลว (2563: บริษัทยอยไดจดจํานองสิทธิการเชาซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จํานวนประมาณ 6.55 ลานบาท เพ่ือคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามท่ีเปดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 21) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและอาคาร

คลงัสินคา้ ยานพาหนะ สิทธิการเช่า รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 821,792 12,110 11,354 845,256 

เพ่ิมข้ึน - 5,000 - 5,000 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (97,637) (5,113) (1,892) (104,642) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 724,155 11,997 9,462 745,614 

เพ่ิมข้ึน - 13,789 - 13,789 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (1,007) - (1,007) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (97,388) (5,470) (1,892) (104,750) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 626,767 19,309 7,570 653,646 

ข) หนี้สินตามสัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดดังนี้ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 1,801,390 1,928,728 931,967 1,042,275 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (271,895) (303,658) (168,261) (204,448) 

รวม 1,529,495 1,625,070 763,706 837,827 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (349,848) (384,075) (151,467) (145,347) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,179,647 1,240,995 612,239 692,480 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด

ดังนี้ 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,625,070 1,842,498 837,827 854,758 

เพ่ิมข้ึน 293,532 229,522 13,789 5,000 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 75,251 85,649 37,797 41,197 

จ่ายค่าเช่า (353,025) (359,800) (122,707) (62,378) 

ลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่า (34,309) (140,498) - - 

ส่วนลดค่าเช่าจากผูใ้หเ้ช่า (78,033) (38,012) (3,000) (750) 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงค่างบการเงิน 1,009 5,711 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,529,495 1,625,070 763,706 837,827 

 

การวิเคราะหการครบกําหนดของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาเปดเผยขอมูลอยูในหมายเหตุ 37 ภายใต

หัวขอความเสี่ยงดานสภาพคลอง  

ค) คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาพ้ืนท่ีในอาคารซ่ึงมีการจายชําระคาเชาท่ีผันแปรตามยอดขาย อายุสัญญาเชามีระยะเวลา 

1 - 3 ป 

ง) อ่ืน ๆ   

 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจายท้ังหมดของสัญญาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 663 ลาน

บาท (2563: 659 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทจํานวน 124 ลานบาท (2563: 120 ลานบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสด

จายของสัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซ่ึงสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา และคาเชาผันแปรท่ีไมข้ึนอยูกับดัชนีหรือ

อัตรา  

22.2 กลุมบริษัทในฐานะผูใหเชา 

กลุมบริษัทเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนซ่ึงประกอบดวยอาคารและโกดัง (ดูหมาย

เหตุ 14) โดยมีอายุสัญญาระหวาง 1 - 3 ป  

กลุมบริษัทมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากการใหเชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังนี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 18,497 37,687 18,497 37,687 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 10,710 9,388 10,710 9,388 

รวม 29,207 47,075 29,207 47,075 
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23. หุนกูระยะยาว 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าตามหนา้ตราสาร    767,700 947,020 250,000 396,200 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (7,621) (6,048) (3,197) (2,645) 

ยอดสุทธิ 760,079 940,972 246,803 393,555 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (726,060) - (393,555) 

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 760,079 214,912 246,803 - 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หุนกูมีการเคลื่อนไหวดังนี้ 

   (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้ปี 940,972 393,555 1,097,341 599,039 

บวก: เงินสดรับสุทธิจากการออกจาํหน่ายหุน้กู้

ระหวา่งปี 542,953 246,602 606,341 391,708 

 ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกหุน้กูร้ะหวา่งปี 5,474 2,846 4,170 2,808 

หกั: ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งปี (729,320) (396,200) (766,880) (600,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 760,079 246,803 940,972 393,555 

 

ยอดคงคางของหุนกูของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

เลขท่ีหุน้กู ้

ระยะเวลาของหุ้นกู ้ จาํนวนหน่วย                

(หน่วย) 

จาํนวนเงิน 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบ้ีย

(ร้อยละ           

ต่อปี) 

จาํนวนเงินคงเหลือ  

(ลา้นบาท) 

วนัท่ีออกจาํหน่าย วนัครบกาํหนด 2564 2563 

บริษทั        

SST21NA 14 พ.ค. 2563 14 พ.ย. 2564 396,200 396 5.70 - 396 

SST247A 29 ต.ค. 2564 29 ก.ค. 2567 250,000 250 5.75 250 - 

      250 396 

บริษทัยอ่ย        

MM217A 26 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2564 500,000 500 5.00 - 333 

MM237A 1 ต.ค. 2563 1 ก.ค. 2566 217,700 218 5.80 218 218 

MM23NA 20 พ.ค. 2564 20 พ.ย. 2566 300,000 300 6.00 300 - 

      518 551 
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เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดออกและเสนอขายหุนกูแบบเฉพาะเจาะจงแกผูลงทุนสถาบัน 

และ/หรือผูลงทุนรายใหญจํานวน 300,000 หนวย มูลคาท่ีตราไว หนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 300 ลานบาท โดย

หุนกูดังกลาวมีอายุ 2 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 20 พฤศจกิายน 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 6.0 ตอ

ป  

เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแบบเฉพาะเจาะจงแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุน

รายใหญจํานวน 250,000 หนวย มูลคาท่ีตราไว หนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 250 ลานบาท โดยหุนกูดังกลาวมี

อายุ 2 ป 9 เดือน ครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 5.75 ตอป  

หุนกูเลขท่ี MM23NA คํ้าประกันโดยใบหุนของบริษัทยอยตามท่ีเปดเผยในหมายเหตุขอ 13 

ในการออกหุนกูดังกลาวขางตน กลุมบริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีกําหนดบางประการ เชน การดํารง

อัตราสวนทางการเงิน เปนตน 

มูลคายุติธรรมของหุนกูซ่ึงเทากับราคาซ้ือขายสุดทาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดดังนี้ 

เลขท่ีหุน้กู ้ มูลค่ายติุธรรมต่อหน่วย มูลค่ายติุธรรม 

 2564 2563 2564 2563 

 (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

บริษทั     

SST21NA - 1,002.00 - 397 

SST247A 1,002.20 - 251 - 

   251 397 

บริษทัยอ่ย     

MM217A - 1,004.74 - 335 

MM237A 1,000.62 1,000.93 218 218 

MM23NA 999.20 - 300 - 

   518 553 

 

24. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

24.1 โครงการสมทบเงิน 

 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและกลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2 

ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแก

พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท ในระหวางป 2564 กลุมบริษัทรับรู



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 215 | 275 

เงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 6.0 ลานบาท (2563: 7.5 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทเปนจํานวน 2.6 

ลานบาท (2563: 2.5 ลานบาท) 

24.2 โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน 

 รายละเอียดโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานบริษัท มีดังนี้ 

1) อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจาํปี 2561 

2) ระยะเวลาของโครงการ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

3) รูปแบบและการจ่ายเงินสมทบ

โครงการ 

พนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษทัและบริษทัยอ่ยสมทบ                 

ใหใ้นอตัราร้อยละ 4 ของเงินเดือน 

4) ผูบ้ริหารโครงการ บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงานสําหรับป 2563 บริษัทไดจายเงินสมทบโครงการท้ังสิ้นเปนจํานวน 2 ลานบาท 

(2564: ไมมี) 

24.3 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงไดดังนี้   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 35,350 53,273 12,164 10,121 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,590 7,712 2,288 1,879 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 581 1,303 326 268 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ 900 (3,959) 900 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  894 (3,762) 894 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,789) (15,982) (1,789) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (9,679) (2,547) (316) (104) 

ผลประโยชนท่ี์คา้งจ่ายในระหวา่งปี (2,512) - (2,512) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 45 (688) - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 31,380 35,350 11,955 12,164 
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กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนาเปนจํานวนประมาณ 4.8 ลาน

บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 0.6 ลานบาท) (2563: จํานวน 3.8 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 

2.7 ลานบาท)  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของกลุม

บริษัทประมาณ 9 - 25 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 25 ป) (2563: 9 - 23 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ:  23 ป) 

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสรุปไดดังนี้ 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด 1.35 - 1.85 1.35 - 2.68 1.85 2.68 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต                                  

(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน)  2.50 - 6.00 2.50 - 6.00 6.00 6.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 73 0 - 73 0 - 13 0 - 15 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

 2564 

(หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั มดัแมน กลุ่มบริษทั ทรัพยศ์รีไทย 

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

อตัราคิดลด (623) 666 (1,153) 1,379 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต                                   722 (681) 1,242 (1,066) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (784) 771 (1,242) 947 

 

2563 

(หน่วย: พนับาท) 

 กลุ่มบริษทั มดัแมน กลุ่มบริษทั ทรัพยศ์รีไทย 

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

อตัราคิดลด (837) 894 (859) 1,007 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต                                   864 (817) 1,144 (994) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (949) 936 (937) 633 
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25. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนเปนประมาณการหนี้สินตนทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานท่ี 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีประมาณการหนี้สินตนทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานท่ีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

   2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม   46,344 49,756 

บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี   4,947 2,199 

หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี   (3,965) (5,611) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    47,326 46,344 

 

26. ทุนเรือนหุน 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ของบริษัทเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 ไดมีมติอนุมัติดังนี้ 

1) อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2563 เปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.006 บาท รวมเปนเงิน 2.79 ลานบาท และ

จายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทในอัตรา 20 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล จํานวนไมเกิน 25,069,393 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทหรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.05 บาทตอหุน เงิน

ปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนในเดือนพฤษภาคม 2564 

2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 808,297,965 บาท เปน 808,297,224 บาท โดยลดหุนสามัญจดทะเบียนท่ี

คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวน 741 หุน มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท  

3) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 808,297,224 บาท เปน 835,037,850 บาท โดยการออกหุน

สามัญใหมจํานวน 26,740,626 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

4) อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 25,069,393 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายปน

ผลเปนหุนสามัญตามสัดสวนการถือหุน 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 1,671,233 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (SST-W2)  

  



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 218 | 275 

(3) ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) โดยการออกหุน

สามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 273,484,692 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร

ดังนี้  

-  จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 136,742,346 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุนท่ีแตละคนถืออยูเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได  

- จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 91,161,564 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป  

- จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 45,580,782 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  

5) อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได (TSR) จํานวนไมเกิน 136,742,346 หนวย เพ่ือ

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบ

อํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

บริษัทไดมีการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวกับ

กระทรวงพาณิชยเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2564   

ในเดือนตุลาคมป 2564 มีการใชสิทธิของใบแสดงสิทธิท่ีจะหุนสามัญของบริษัท (SST-W2) จํานวน 100 หนวย ซ่ึงมีผล

ทําใหทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวและสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพ่ิมข้ึนจํานวน 114 บาท และ 873 บาทตามลําดับ โดย

บริษัทไดมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี  1 ตุลาคม 2564 

โดยใบแสดงสิทธิท่ีจะหุนสามัญของบริษัท (SST-W2) หมดอายุเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

27. หุนทุนซ้ือคืนของบริษัทยอย 

เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของบริษัทไดมีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุนคืนเพ่ือบริหารการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไมเกิน 100 ลานบาท เปนจํานวนหุน

ประมาณ 20 ลานหุน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 1.9 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนการ

ซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินกวารอยละ 115 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซ้ือขายกอน

การขายหุนทุนซ้ือคืน  

บริษัทยอยขางตนจะเปดเผยโครงการซ้ือคืนหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันซ้ือหุนและจะดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน 6 เดือน และไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารทําการแจงกําหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุนคืน ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารไดกําหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุนคืนตั้งแตวันท่ี  24 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 

โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาระยะเวลาในการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนภายหลัง 6 เดือนนับจากวันท่ีซ้ือหุน

คืนเสร็จสิ้นแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคาจําหนายไมนอยกวารอยละ 85 ของราคาปดของหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ยอนหลัง 5 วันทําการซ้ือขายกอนวันท่ีทํารายการจําหนายหุนทุนท่ีซ้ือคืน 
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ณ วันท่ี 24 มีนาคม 2563 ซ่ึงครบกําหนดระยะเวลาการซ้ือหุนคืนตามมติคณะกรรมการของบริษัทยอย บริษัทยอยมี

หุนทุนซ้ือคืนในบัญชีจํานวน 1,615,500 หุน มีตนทุนเฉลี่ยหุนละ 2.44 บาท เปนตนทุนรวม  3,941,136 บาท หุนทุน

ซ้ือคืนจํานวน 1,615,500 หุนนี้มีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท พรอมกันนี้ไดจัดสรรกําไรสะสมไวเปนทุนสํารองหุน

ทุนซ้ือคืนในจํานวน 3,941,136 บาทแลว โดยบริษัทยอยสามารถถือหุนทุนดังกลาวไวไดไมเกิน 3 ปนับจากวันท่ีซ้ือคืน

แลวเสร็จ 

ตั้งแตวันท่ี 1 - 14 มกราคม 2564 บริษัทยอยดังกลาวไดดําเนินการจําหนายหุนทุนซ้ือคืนจํานวน 98,500 หุน ซ่ึงเปน

หุนท่ีซ้ือคืนกอนเริ่มโครงการท่ีไมสามารถนํามาจดทะเบียนลดทุนได นอกจากนี้ บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลด

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวจาก 1,054,903,750 บาท เปน 1,053,386,750 บาท กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 

15 มกราคม 2564 

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไป

จายเงินปนผลได  

29. ตนทุนทางการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้มื 94,767 91,873 33,469 51,974 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 75,251 85,649 37,797 41,197 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหุน้กู ้ 2,846 2,808 2,846 2,808 

รวม 172,864 180,330 74,112 95,979 

 

  



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 220 | 275 

30. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ

พนกังาน 838,659 887,460 101,973 127,673 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 564,700 624,758 122,970 123,670 

ค่าเช่าและค่าบริการ 150,316 329,412 445 498 

ค่าแฟรนไชส์ 53,000 47,684 - - 

ค่าขนส่ง 46,153 40,323 9,414 9,597 

ค่าสาธารณูปโภค 72,986 88,012 5,570 5,402 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 25,560 37,452 108 128 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 29,028 23,268 4,605 4,718 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 613,771 603,688 5,226 7,979 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน

ระหวา่งทาํ (2,822) (1,466) - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 200,000 - - 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 513 761 166 761 

 

31. ภาษีเงินได 

31.1 ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 15,985 6,952 10,446 4,530 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของปีก่อน - 255 - 255 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (12,719) (29,251) (3,064) (16,715) 

ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 3,266 (22,044) 7,382 (11,930) 
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จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:     

การเปล่ียนแปลงส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาท่ีดิน - 6,893 - 6,893 

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1) 5,473 (1) - 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (1) 12,366 (1) 6,893 

 

รายการกระทบยอดระหวางกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกับภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

แสดงไดดังนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (73,918) (467,919) 36,275 (7,460) 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15%, 19%, 

20%, 25% 

15%, 17%, 

20%, 28% 

20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (16,632) (117,282) 7,255 (1,492) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของ

ปีก่อน - 255 - 255 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - - - (7,864) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 7,772 2,527 134 251 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (5,758) (14,419) (7) (3,080) 

การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษี (8,608) (6,032) - - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้สาํหรับ     

ผลแตกต่างชัว่คราวทีใชห้กัภาษีและขาดทุน         

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 

 

26,492 

 

 

112,907 

 

 

- 

 

 

- 

รวม 19,898 94,983 127 (10,693) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 3,266 (22,044) 7,382 (11,930) 
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการ

ดังตอไปนี้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 5,660 5,935 2,893 2,433 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 82 563 - - 

ประมาณการค่าร้ือถอน 4,546 1,915 - - 

ขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,640 3,640 3,640 3,640 

สญัญาเช่า 15,716 10,988 11,767 8,755 

อ่ืนๆ 1,038 179 217 - 

รวม 30,682 23,220 18,517 14,828 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (139,417) (146,283) - - 

ค่าเส่ือมราคา (2,097) (1,200) - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (29,475) (29,475) - - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (58,533) (58,533) (58,533) (58,533) 

การปรับมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม (58,627) (58,805) (58,627) (58,805) 

การปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ

การลงทุนส่วนท่ีโอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยท่ี์

ไวใ้ชง้าน (7,433) (7,433) (7,433) (7,433) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,288) (2,200) - - 

อ่ืนๆ (1,161) (360) (1,161) (360) 

รวม (299,031) (304,289) (125,754) (125,131) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ (268,349) (281,069) (107,237) (110,303) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช

จํานวน 611 ลานบาท (2563: 348 ลานบาท) ท่ีบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัท

ยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางชั่วคราวและผลขาดทุนทาง

ภาษีมาใชประโยชนได  

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชของกลุมบริษัทมีจํานวนเงิน 346 ลานบาท ซ่ึงจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให

ประโยชนภายในป 2565 – 2569 
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32. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท(ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป ซ่ึงปรับปรุงดวยจํานวนหุน

สามัญท่ีเปลี่ยนไปจากการออกหุนปนผลใหผูถือหุน (ดูหมายเหตุ 26) ท้ังนี้ การปรับปรุงจํานวนหุนดังกลาวเสมือนวา

การออกหุนปนผลนั้นไดเกิดข้ึนตั้งแตวันตนงวดของงวดแรกสุดท่ีนําเสนอ 

 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท) (33,013) (280,008) 28,893 4,471 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 526,457 501,388 526,457 501,388 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.06) (0.56) 0.05 0.01 

เนื่องจากราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญมีมูลคามากกวาราคาตลาดของหุนสามัญ 

บริษัทจึงไมไดแสดงกําไรตอหุนปรับลด 

33. ขอมูลสวนงานดําเนินงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภัณฑและบริการ บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานท้ังสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ 

1)  สวนงานอาหารและเครื่องดื่ม เปนสวนงานท่ีผลิตและจัดจําหนายอาหารวาง เครื่องดื่ม ไอศกรีมและกิจการ

รานอาหาร 

2)  สวนงานคลังสินคาและทาเทียบเรือ เปนสวนงานท่ีใหบริการเชาคลังสินคา บริการรับฝากเอกสารและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส รวมถึงบริการทาเทียบเรือ 

3)  สวนงานเสื้อผาสําเร็จรูป เปนสวนงานท่ีทําการผลิตและจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง 

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดย

พิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไร

หรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบการเงิน  
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การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานท่ีรายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการ

ธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

 ขอมูลรายไดและกําไร(ขาดทุน)ของสวนงานของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดังตอไปนี้  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

อาหารและเคร่ืองด่ืม

ในประเทศ 

คลงัสินคา้และ 

ท่าเทียบเรือ เส้ือผา้สาํเร็จรูป งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้         

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,006 2,017 382 400 164 149 2,552 2,566 

ผลการดาํเนินงาน         

กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน (156) (276) 80 71 (9) (22) (85) (227) 

รายไดอ่ื้น       164 164 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       - (200) 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน       - (44) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       20 19 

ตน้ทุนทางการเงิน       (173) (180) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้       (74) (468) 

ภาษีเงินได ้       (3) 22 

ขาดทุนสําหรับปี       (77) (446) 

 

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามเขตภูมิศาสตรสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ของกลุมบริษัท มี

ดังตอไปนี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,322 2,454 230 112 2,552 2,566 
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การจําแนกรายได  

กลุมบริษัทจําแนกรายไดจากการขายสินคาและใหบริการใหแกลูกคาตลอดชวงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามสาย

ผลิตภัณฑหลักซ่ึงสอดคลองกับการเปดเผยขอมูลรายไดแยกตามสวนงานท่ีรายงานภายใตมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 
คลงัสินคา้และ             

ท่าเทียบเรือ 
เส้ือผา้สาํเร็จรูป งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ช่วงเวลาของการรับรู้รายได้         

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,974 1,957 - - 164 149 2,138 2,106 

ตลอดช่วงเวลา 32 60 382 400 - - 414 460 

รวมรายได ้ 2,006 2,017 382 400 164 149 2,552 2,566 

 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 

ในป 2564 และ 2563 กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของ

กิจการ 

34. เงินปนผล 

เงินปนผลท่ีประกาศจายในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

บริษัท 

   

อนุมติัโดย 

เงินปันผล

จ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

ปี 2564     

เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

27 เมษายน 2564  2.79 0.01 27 พฤษภาคม 2564 

รวม  2.79 0.01  

ปี 2563     

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

 28 เมษายน 2563 5.07 0.01 27 พฤษภาคม 2563 

รวม  5.07 0.01  
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บริษัทยอย - บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) 

   

อนุมติัโดย 

เงินปันผล

จ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

ปี 2563     

เงินปันผลประจาํปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

28 เมษายน 2563  61.09 0.058 20 พฤษภาคม 2563 

รวม  61.09 0.058  

 

35. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนจํานวน 52 ลานบาท (2563: 40 ลานบาท) 

 อันเก่ียวเนื่องกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณและเครื่องตกแตง 

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาสินทรัพยอางอิงท่ีมีมูลคาต่ําและสัญญาบริการ 

กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยอางอิงท่ีมีมูลคาต่ําและสัญญาบริการอ่ืนๆ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชา

ดังกลาวดังนี้ 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 37 36 2 5 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4 10 - 1 

 

35.3 สัญญาคาแฟรนไชส 

35.3.1 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2524 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาหลักคาแฟรนไชสกับบริษัท ดังก้ิน โดนัท ออฟ 

อเมริกา อิงค ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการเปดดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่ใน

ประเทศไทยแกบริษัทยอย สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 โดยสัญญาดังกลาวจะใหสิทธิ

ในการดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่เปนระยะเวลา 20 ป นับจากวันเปดดําเนินการในแตละสาขา และ
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บริษัทยอยมีสิทธิตออายุสัญญาไปอีกเปนระยะเวลา 20 ป ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเฟรน

ไชสใหกับคูสัญญา โดยคํานวณเปนรอยละของยอดขายตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเพ่ิมเติมเพ่ือแกไขเนื้อหาสัญญาหลักคาแฟรน

ไชสกับบริษัท ดังก้ิน โดนัท ออฟ อเมริกา อิงค ซ่ึงระบุวาสัญญาหลักคาแฟรนไชสจะสิ้นสุดตามสาขาสุดทาย

ท่ีเปดตามสัญญาหลักสําหรับสิทธิในการเปดสาขานั้น โดยสาขาดังกลาวจะมีระยะเวลาตามสิทธิ 20 ป  

 นับจากวันเปดดําเนินการ  

35.3.2 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาหลักคาแฟรนไชสกับบริษัท เอบีพีคอรปอเรชั่น 

เปนระยะเวลา 28 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาวจะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการรานเบเกอรี่ใน

ประเทศไทยแกบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาแฟรนไชสใหกับคูสัญญา โดยคํานวณ

เปนรอยละของยอดขายตามท่ีระบุไวในสัญญา 

35.3.3 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาหลักคาแฟรนไชสกับบริษัท บาสก้ิน  รอบบิ้นส 

แฟรนไชสซ่ิงแอลแอลซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนระยะเวลา 10 ปภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทดังกลาว

จะใหสิทธิในการดําเนินงานกิจการรานไอศกรีมในประเทศไทยแกบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ี

จะตองจายคาแฟรนไชสใหกับคูสัญญา 

35.4  การค้ําประกัน 

35.4.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทไดรวมกันคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหแกกลุม

บริษัทในวงเงินรวมไมเกิน 835 ลานบาท (2563: 365 ลานบาท)  

35.4.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุมบริษัทเหลืออยู

เปนจํานวน 27.5 ลานบาท (2563: 36 ลานบาท) เพ่ือใชคํ้าประกันการชําระคาเชาดําเนินงานและคํ้า

ประกันการใชไฟฟา โดยจํานวนดังกลาวไดรวมหนังสือคํ้าประกันจํานวน 1.28 ลานบาท (2563: 2.53 ลาน

บาท) ซ่ึงไดใชเงินฝากธนาคารเปนหลักประกัน 
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36. ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดง

ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม          

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

      

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 20 30 - - 20 30 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 19 - - - - - 19 - 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - - 334 334 334 334 

ท่ีดิน - - 442 442 - - 442 442 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 219 195 - - - - 219 195 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม          

หุน้กูร้ะยะยาว - - 769 950 - - 769 950 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม          

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

      

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 10 20 - - 10 20 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - - - 334 334 334 334 

ท่ีดิน - - 440 440 - - 440 440 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 219 195 - - - - 219 195 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม          

หุน้กูร้ะยะยาว - - 251 397 - - 251 397 
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37. เครื่องมือทางการเงิน 

37.1 วัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุมบริษัท ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินให

กูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู กลุมบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินท่ีเก่ียวของกับ

เครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเส่ียงดานเครดิต 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน 

และเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจํานวนเงินสูงสุดท่ีกลุมบริษัทอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชี

ท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหนี้การคา  

กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใชนโยบายและข้ันตอนในการควบคุมการใหสินเชื่ออยางเหมาะสม จึงไมคาดวาจะ

เกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญ นอกจากนี้ กลุมบริษัทมีการติดตามยอดคงคางของลูกหนี้การคาอยาง

สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของกลุมบริษัท เปนการใหสินเชื่อแบบไมกระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุมบริษัทมีฐาน

ลูกคาจํานวนมากและอยูหลากหลายกลุมอุตสาหกรรม  

กลุมบริษัทพิจารณาการดอยคาทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสํารองของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดข้ึนคํานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระสําหรับกลุมลูกคาท่ีมีรูปแบบของความ

เสี่ยงดานเครดิตท่ีคลายคลึงกัน โดยจัดกลุมลูกคาตาม ประเภทของลูกคาและอันดับความนาเชื่อถือของลูกคา ท้ังนี้ 

กลุมบริษัทไมมีการถือครองสินทรัพยคํ้าประกัน การคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคาดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

คํานึงถึงผลของความนาจะเปนถวงน้ําหนัก มูลคาของเงินตามเวลาและขอมูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนับสนุนไดท่ีมีอยู ณ วันท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณในอดีต สภาพการณปจจุบันและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจ

ในอนาคต โดยท่ัวไป กลุมบริษัทจะตัดจําหนายลูกหนี้การคาออกจากบัญชีหากลูกหนี้นั้นคางชําระเกินกวาหนึ่งป และ

กลุมบริษัทไมไดมีการดําเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้รายดังกลาว  

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเก่ียวของกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับ

คูสัญญาท่ีไดรับการอนุมัติแลวเทานั้นและอยูในวงเงินสินเชื่อท่ีกําหนดใหกับคูสัญญาแตละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูก

สอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกปและอาจมีการปรับปรุงในระหวางปข้ึนอยูกับความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารของกลุมบริษัท การกําหนดวงเงินดังกลาวเปนการชวยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและ

บรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนัดชําระของคูสัญญา 

ความเส่ียงดานตลาด 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานตลาด 2 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซ้ือสินคา การจายคาธรรมเนียม แฟรนไชส

และรายรับจากการใหสิทธิแฟรนไชส โดยกลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงสวนใหญโดยการเขาทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนาเปนครั้งคราว เพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดข้ึน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไมมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศคงเหลือ  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องกับ เงินใหกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะ

ยาว หุนกูระยะยาว สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

กลุมบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกูยืมท่ีมีท้ังอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและอัตราดอกเบี้ยผัน

แปรในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน โดยกลุมบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสัดสวนของเงินกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีไวไมเกิน

กวารอยละ 50 ซ่ึงไมรวมเงินกูยืมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ียกเลิก  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด 

หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 209 112 321 0.05 - 2.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 163 163 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 39 39 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - - 24 - 24 0.02 - 0.125 

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 178 - - 55 - 233 2.00 - 3.55, 

MLR - 2.50 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 453 453 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 350 837 342 - - 1,529 4.53 - 5.75 

เงินกูย้มืระยะยาว 307 482 20 104 - 913 1.00 - 8.00, 

MLR -1.00 

หุ้นกู ้ - 760 - - - 760 5.75 - 6.00 
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         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 145 118 263 0.05 - 2.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 186 186 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 30 30 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 1 - - - - 1 0.05 - 0.20 

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 115 - - 60 - 175 2.00 - 3.55, 

MLR - 2.50 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 391 391 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 384 940 301 - - 1,625 4.50 - 5.5 

เงินกูย้มืระยะยาว 289 166 - 127 - 582 1.00 - 8.0, 

MLR -1.00 

ถึง 2.00 

หุ้นกู ้ 726 215 - - - 941 5.00 - 5.80 

 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 104 2 106 0.125 - 2.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 45 45 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน

อ่ืน - - - - 10 10 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้า

ประกนั - - - 23 - 23 0.125 

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 38 38 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 151 424 189 - - 764 4.53 - 5.75 

เงินกูย้มืระยะยาว 70 262 13 - - 345 5 

หุ้นกู ้ - 247 - - - 247 5.75 
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         (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 93 1 94 0.125 - 2.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 51 51 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน

อ่ืน - - - - 20 20 - 

        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 89 89 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 87 391 301 - - 779 5 - 5.5 

เงินกูย้มืระยะยาว 200 - - - - 200 8 

หุ้นกู ้ 396 - - - - 396 5.7 

 

การวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  

ผลกระทบตอกําไรกอนภาษีของกลุมบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยางสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของ

เงินกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดดังนี้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย 

ผลกระทบต่อ                   

ขาดทุนก่อนภาษี 

สกลุเงิน เพ่ิมข้ึน/ลดลง เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท 0.5 795 

   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย 

ผลกระทบต่อ                   

ขาดทุนก่อนภาษี 

สกลุเงิน เพ่ิมข้ึน/ลดลง เพ่ิมข้ึน/ลดลง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) 

บาท 0.5 935 
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ความเส่ียงดานสภาพคลอง  

กลุมบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการใชเงินกูยืมธนาคารและสัญญาเชาและออกหุนกู

ระยะยาว ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีหนี้สินประมาณรอยละ 35 ท่ีจะครบกําหนดชําระภายในหนึ่ง

ปเม่ือเทียบกับมูลคาตามบัญชีท้ังหมดของหนี้สินดังกลาวท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน (2563: รอยละ 53) 

(เฉพาะของบริษัท: รอยละ 19 2563: รอยละ 53) 

รายละเอียดการครบกําหนดชําระของหนี้สินทางการเงินท่ีไมใชตราสารอนุพันธของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียังไมคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน สามารถแสดงไดดังนี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  งบการเงินรวม 

 
 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  233 - - 233 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  453 - - 453 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  410 991 400 1,801 

เงินกูย้มืระยะยาว  358 631 24 1,013 

หุน้กู ้  45 812 - 857 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์  1,499 2,434 424 4,357 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  งบการเงินรวม 

 
 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  177 - - 177 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  391 - - 391 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  451 961 516 1,928 

เงินกูย้มืระยะยาว  314 292 24 630 

หุน้กู ้  770 237 - 1,007 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์  2,103 1,490 540 4,133 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  38 - - 38 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  185 507 240 932 

เงินกูย้มืระยะยาว  86 294 13 393 

หุน้กู ้  14 272 - 286 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์  323 1,073 253 1,649 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  89 - - 89 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  182 495 365 1,042 

เงินกูย้มืระยะยาว  216 - - 216 

หุน้กู ้  415 - - 415 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์  902 495 365 1,762 

 

37.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน 

38. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัทคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน รวมถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน

ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเงินกูและหุนกู โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 

1.61:1 (2563: 1.48:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.73:1 (2563: 0.78:1)  
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39. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัท 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งท่ี 2/2565 ไดมีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้ 

1) อนุมัติการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท รวมเปนเงิน 15.79 ลานบาท 

2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 835,037,850 บาท เปน 526,456,550 บาท โดยลดหุนสามัญจดทะเบียน

จํานวน 308,581,300 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

3) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 526,456,550 บาท เปน 842,330,480 บาท โดยการออกหุน

สามัญใหมจํานวน 315,873,930 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

4) อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) โดย

การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 315,873,930 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

5) อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได (TSR) จํานวนไมเกิน 157,936,965 หนวย เพ่ือ

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

6) อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูในวงเงินไมเกิน 3,000 ลานบาท 

บริษัท มัด แอนด ฮาวด จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย) 

เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 ไดมีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้ 

1) อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

จํานวนไมเกิน 632,032,050 หุนซ่ึงจะครบกําหนดในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ออกไปอีก

วาระหนึ่ง โดยเง่ือนไขการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวจะเปนไปตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 ทุกประการ 

2) อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุนกูในวงเงินไมเกิน 2,000  ลานบาท หรือ

เทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน ซ่ึงเปนจํานวนวงเงินเดิมและมีเง่ือนไขตามท่ีไดขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนไวแลว  

3) อนุมัติโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 19,730,565.08 บาท และสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 

160,637,054.51 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจํานวน 180,367,619.59 บาท  

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท/ผูบริหาร/ผูควบคุมดูแลสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท 

   นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ      
   อายุ  81 ป 
    

   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ/ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ 
   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

   ป 2534 – ปจจุบัน - โฆษกกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรม 

   แหงประเทศไทย 

  ป 2541 – 2561 - กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรม 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ   แหงประเทศไทย 

- ต้ังแตป 2553 รวม 12 ป  ป 2549 – 2561 - กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแหง 

   ประเทศไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม  ป 2552 – ปจจุบัน - กรรมการ Trade Environment สภาผูสงสินคา 

- การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ทางเรือแหงประเทศไทย 

- พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ป 2555 – ปจจุบัน - รองประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

- นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- มาตรฐานการบัญชีใหม สภาวิชาชีพบัญช ี  ป 2561 – ปจจุบัน - อุปนายกอาวุโส และประธานคณะทํางานดาน 

- โลจิสติกส เทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการบริหารจัดการ   ประชาสัมพันธและส่ือสารองคกร 

โลจิสติกส และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ   - สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

การเหมืองแร    

- โลจิสติกส-สินคาคงคลัง อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ    

 การเหมืองแร  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- ผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - มติชน  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 

- รัฐศาสตรประยุกต สมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย   

   

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทไทย (IOD)  : 489,814 หุน คิดเปนรอยละ  0.09 

- หลักสูตร Director Certification Program ( DCP)    

รุนท่ี 142/2554   
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   นายทศพร  ซิมตระการ 

   อายุ  70 ป 
    

   กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / 
   กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

    

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

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

   Information Technology at CAT 

   (รับผิดชอบดูแลงานดานการส่ือสารผานดาวเทียม, 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ   ระบบส่ือสารผานสายเคเบิลใตสมุทร,และ 

- ต้ังแตป 2557 รวม 8 ป   ระบบส่ือสารไรสายและโทรศัพทเคล่ือนท่ี) 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม   Corporate Strategy at CAT 

- Master of Science in Electrical Engineering   ป 2555 - 2559 - ท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ( ผศ.ดร. ธวัชชัย  

(MSEE) in Digital Communication, Georgia    จิตรภาษนันท ) สํานักงานกิจการกระจายเสียง 

Institute of Technology สหรัฐอเมริกา   กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

- ปริญาตรี วิศวกรรมไฟฟา (BSEE)   ป 2560 - ปจจุบัน - ผูพิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสินทางปญญาและ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   การคาระหวางประเทศ 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (BE)     

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

- ปริญญาตรี นิติศาสตร (LLB)    

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

    

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

บริษัทไทย (IOD)  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 

- หลักสูตร Director Certification Program   กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 

(DCP) รุนท่ี 198/2014   

  สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

  : 108,185 หุน คิดเปนรอยละ 0.02 
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   นายวิสุทธิ์  กนกศีชริน 
   อายุ  65 ป 
    

   กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / 
   กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

  ป 2540 ท่ีปรึกษากฎหมาย บจก. ซีนิธ ลิเคอร  

  ป 2548  ท่ีปรึกษากฎหมาย บจก. ดับเบ้ิลสตาร อินดัสตรี้  

  ป 2549 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษากฎหมาย บจก. นพพร ซิลเวอรโกลด  

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ   ท่ีปรึกษากฎหมาย บจก โชคชัยจักรกลเกษตร  

- ต้ังแตป 2563 รวม 1 ป 

 

 ป 2558 – ปจจุบัน ท่ีปรึกษากฎหมาย บจก. ดอยชาง คอฟฟ ออริจินอล  

 

    

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 
    

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทไทย (IOD)  :     ไมมี  

หลักสูตร Director Accreditation Program     

(DAP) รุนท่ี 186/2021    
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   นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร 
   อายุ  46 ป 
   กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท/ 
   รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ/ 
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

   ป 2544 – ปจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ  ป 2552 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. เอส เอส ที คลังสินคา*  

- ต้ังแตป 2548 รวม 17 ป  ป 2555 – ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บมจ. มัด แอนด ฮาวด* 

   - ประธานกรรมการ บจก. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม   - ประธานกรรมการ บจก. โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย)* 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด    - กรรมการ บจก. โกลเดน สกูป* 

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร  ป 2557 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. เกรฮาวด* 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจ    - กรรมการ บจก. เกรฮาวด คาเฟ* 

ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศ  ป 2559 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. ทินบารอน 

สหรัฐอเมริกา  ป 2560 – ปจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท* 

   - กรรมการ Mudman International Ltd.* 
    

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

บริษัทไทย (IOD)  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 

หลักสูตร Director Accreditation Program   1. ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. มัด แอนด ฮาวด*  

(DAP) รุนท่ี 50/2006  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 10 บริษัท 

  1. กรรมการบริหาร บจก. รวมศุภกิจ 

  2. กรรมการ บจก. เอส เอส ที คลังสินคา*  

  3. ประธานกรรมการ บจก. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* 

  4. ประธานกรรมการ บจก. โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย)* 

  5. กรรมการ บจก. โกลเดน สกูป* 

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564  6. กรรมการ บจก. เกรฮาวด* 

: 96,608,726 หุน คิดเปนรอยละ 18.35  7. กรรมการ บจก. เกรฮาวด คาเฟ* 

  8. กรรมการ บจก. ทินบารอน 

  9. ประธานกรรมการ บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท* 

  10. กรรมการ Mudman International Ltd.* 
  (* บริษัทยอยของบริษทั) 
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  นางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส 

   อายุ  44 ป 
    

   รองกรรมการผูจัดการ สายการเงิน กลยุทธ และการพัฒนา

ธุรกิจบริษัท / เลขานุการบริษัท 
    

    

    
  ประสบการณการทํางาน 

  ป 2550 – 2554 - นักวิเคราะหการเงินอาวุโสฝายการเงิน 

   Moody’s Investor Services, Inc. (นิวยอรก, 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ   สหรัฐอเมริกา) 

- ต้ังแตเม่ือป 2563  รวม 1 ป 7 เดือน  ป 2554 – 2559 - ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ 

(ลาออกต้ังแต 1 ธันวาคม 2564)          (Corporate Finance, IPO และ M&A) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและ  ป 2559 – 2562 - ผูอํานวยการอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ 

       การจัดการ) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย          (Corporate Finance, IPO และ M&A) 

(นิวยอรก, สหรัฐอเมริกา) 

- ปริญญาโท ดานภาพเขียนสีนํ้ามัน (สาขาจิตรกรรม) 

New York Studio School of Drawing, Painting 

and Sculpture (นิวยอรก, สหรัฐอเมริกา) 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร และ ศิลปศาสตร 

(เกียรตินิยม) Knox College 

(อิลลินอยส, สหรัฐอเมริกา) 

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(ประเทศไทย)  สมาคมบรษัิทหลักทรัพยไทย ASCO 

  

ป 2562 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
ป 2563 – 2564 

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท*  

- เลขานุการบริษัท  บมจ. มัด แอนด ฮาวด* 

- กรรมการบรษัิท / กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก. เกรฮาวด* 

        บจก. เกรฮาวด คาเฟ* 

- กรรมการ เอสเอสที รีท แมเนจเมนท* 

- กรรมการ บจก.เอส เอส ที  คลังสินคา* 

     
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

บริษัทไทย (IOD)  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน - บริษัท 

- หลักสูตร Director Accreditation Program    

Class 172/2020  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 4 บริษัท 

  1. กรรมการ/กรรมการผูจัดการ  บจก. เกรฮาวด*  

  2. กรรมการ/กรรมการผูจัดการ  บจก. เกรฮาวด คาเฟ* 

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564  3. กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเมนท*  

:       ไมมี  4. กรรมการ บจก. เอส เอส ที คลังสินคา* 

    (* บริษทัยอยของบริษัท) 
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   นางอินทิรา  สุขะนินทร 
   อายุ  74 ป 
    

   กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  
    

    

    

    

    

    

  ประสบการณการทํางาน 

  ป 2546 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. แชมปเปยนเฟอรเมนเตชั่น 

  ป 2547 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. ราชาชูรส 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ  ป 2548 – ปจจุบัน - ผูจัดการท่ัวไป บจก. เคเอสแอล เอ็กซปอรต เทรดด้ิง 

- ต้ังแตป 2548 รวม 17 ป  ป 2553 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดด้ิง 

   - กรรมการ บจก. โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม   - กรรมการ บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia   - กรรมการ บจก. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

   - กรรมการ บจก. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี 

   - กรรมการ บจก. นํ้าตาลทามะกา 

    

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

บริษัทไทย (IOD)  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   1. กรรมการ บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

รุนท่ี 50/2006  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 6 บริษัท 

  1. กรรมการ บจก. ราชาชูรส 

  2. กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดด้ิง 

  3. กรรมการ บจก. โรงไฟฟานํ้าตาลขอนแกน 

  4. กรรมการ บจก. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564  5. กรรมการ บจก. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี 

: 54,865,902 หุน คิดเปนรอยละ 10.42  6. กรรมการ บจก. นํ้าตาลทามะกา 
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   นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร 
   อายุ  63 ป 
    

   กรรมการบริษัทซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  
    

    

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

  ป 2539 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. ออนนุชกอสราง 

  ป 2542 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

  ป 2547 – ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ   - กรรมการ บจก. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี 

- ต้ังแตป 2548 รวม 17 ป   - กรรมการ บจก. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

   - กรรมการ บจก. นํ้าตาลทามะกา 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม   - กรรมการ บจก. เคเอสแอล ชูการ โฮลด้ิง 

- Master of Science, Agricultural Economics,  ป 2549 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดด้ิง 

University of  Saskatchewan, Canada    

- Bachelor of Science, Computer Information     

System, Western Michigan University, USA.    

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรและ    

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

- SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 

Key Blueprint For Business Growth, ตลาดหลักทรัพย  1. กรรมการ บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

แหงประเทศไทย  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 7 บริษัท 

- Crisis Communication Workshop 2019,  1. กรรมการ บจก. ออนนุชกอสราง 

SAENRUK INNOVATION Co., Ltd.  2. กรรมการ บจก. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 

  3. กรรมการ บจก. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  4. กรรมการ บจก. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

บริษัทไทย (IOD)  5. กรรมการ บจก. นํ้าตาลทามะกา 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   6.  กรรมการ บจก. เคเอสแอล ซูการ โฮลด้ิง 

รุนท่ี 17/2004  7. กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดด้ิง 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)   สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

รุนท่ี 71/2006  : 29,130,665 หุน คิดเปนรอยละ 5.53 
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   นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 
   อายุ  66 ป 
    

   กรรมการบริษัท  
    

    

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

  ป 2519 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. ชินกิจ  

  ป 2536 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. ชวนันทากิจ 

  ป 2539– ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ   - กรรมการ บจก. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี 

- ต้ังแตป 2548 รวม 17 ป   - กรรมการ บจก. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

   - กรรมการ บจก. นํ้าตาลทามะกา  

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม  ป 2547 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. เคเอสแอล ชูการ โฮลด้ิง 

- Diploma from KATINKA School, United Kingdom    

- หลักสูตร MMP คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    

  รุนท่ี 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

    

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

บริษัทไทย (IOD)  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 1 บริษัท 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   1. กรรมการ บมจ. นํ้าตาลขอนแกน 

รุนท่ี 17/2004  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 6 บริษัท 

  1. กรรมการ บจ. นํ้าตาลนิวกวางสุนหลี 

  2. กรรมการ บจ. โรงงานนํ้าตาลนิวกรุงไทย 

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564  3. กรรมการ บจ. นํ้าตาลทามะกา 

: 29,708,019 หุน คิดเปนรอยละ 5.64  4. กรรมการ บจ. ชินกิจ  

  5. กรรมการ บจ. ชวนันทากิจ 

  6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล ชูการ โฮลด้ิง 
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  นายสมยศ สธุีรพรชัย 

  อายุ  55 ป 
   

  กรรมการบริษัท  
   

   

   

   

   

  ประสบการณการทํางาน 

 ป 2553 – ปจจุบัน - กรรมการ บจก. กรีนพารทเนอร โฮลด้ิง  

  - กรรมการ บจก. วายู แอนด พารทเนอรส

 ป 2557 - ปจจุบัน - กรรมการ บริษัทรวมทุนระหวางบริษัทในเครือ 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ   บมจ. เอพี (ไทยแลนด) กับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุป 

- ต้ังแตป 2563 รวม 2 ป  ป 2558 - ปจจุบัน - กรรมการ บมจ. เอพี. (ไทยแลนด) 

  ป 2560 - ปจจุบัน - กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม    บมจ. เอพี. (ไทยแลนด) 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาทเวลส  ป 2562 - ปจจุบัน - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการ

ประเทศออสเตรเลีย ผูมีอํานาจลงนาม บมจ. มัด แอนด ฮาวด*

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ป 2563 - ปจจุบัน -   กรรมการบริษัท บจก. ไบโอสกิน เรสคิว 

    

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

บริษัทไทย (IOD)  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน มีจํานวน 2 บริษัท 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   1. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

รุนท่ี 119/2015   บมจ. มัด แอนด ฮาวด* 

  2. กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอพี (ไทยแลนด) 

  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน  

 1. กรรมการ บริษัทรวมทุนระหวางบริษัทในเครือบมจ. เอพี (ไทยแลนด) 

   กับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุป 

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564  2. กรรมการ บจก. กรีนพารทเนอร โฮลด้ิง 

: 29,113 หุน คิดเปนรอยละ 0.01  3.  กรรมการ บจก. วายู แอนด พารทเนอรส 

 4.   กรรมการ บจก. ไบโอสกิน เรสคิว 

(* บริษัทยอยของบริษทั) 
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   นายกฤตินาท อิศรางกูร ณ อยุธยา 

   อายุ  47 ป 
    

   กรรมการบริษัท  
    

    

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

  ป 2541 – 2546 - ผูชวยผูจัดการและท่ีปรึกษาทางดานการเงิน 

   องคกร Arthur Anderson Business Advisory 

  ป 2547 - 2550 - รองกรรมการบริหาร  

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ   สุวรรณ กอลฟ แอนด คันทรีคลับ 

- เขาดํารงตําแหนงเม่ือ 1 ธันวาคม 2564  ป 2550 - 2552 - ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  

   บจก. เกรฮาวด* 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม  ป 2553 - ก.พ. 2564 - เจาของธุรกิจ บจก. ไอศครีม มาเนีย 

- Master of  Business Administration in Finance,  ป 2553 - ก.ค. 2564 - ผูจัดการใหญ บจก. เกรฮาวด* 

 Michigan University  ป 2553 - ปจจุบัน - รองกรรมการบริหาร เดอะเซอรเคิล ราชพฤกษ 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   (* บริษัทยอยของบริษทั) 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

  การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน 

  กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี- 

บริษัทไทย (IOD)   

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)    

รุนท่ี 190/2022  สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

  :  -ไมม-ี 
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   นายร็อดนี่ ชารลส คิมเบอร 
   อายุ  69 ป 
    

   รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร, 
   คลังสินคาและทาเทียบเรือ 
    

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

  ป 2539 - 2544 - ผูจัดการโครงการ 

   บริษัท เอ็กเซล โลจิสติคส ประเทศไทย จํากดั 

  ป 2544 – 2548 - ผูจัดการฝายปฏิบัติการระดับภูมิภาค 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม   Exel Singapore Pte Ltd. 

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซัลเลิน  ป 2548 – 2550 - ผูจัดการท่ัวไป, Bangkok Logistics Centre, 

เมืองเซาแทมตัน ประเทศอังกฤษ   Exel Singapore Pte Ltd. 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติสําหรับผูบริหาร  ป 2550 - 2551 - ผูอํานวยการประจําประเทศเวียดนาม และ 

จากคณะกรรมการฝกอบรมดานการขนสงทางถนน   กัมพูชา บริษัท ดีเอช แอล ซัพพลายเชน จํากัด 

ประเทศอังกฤษ  ป 2551 – 2559 - หุนสวนอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จํากัด 

   ประเทศสิงคโปร 

    

  สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

  : -ไมมี- 
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   นาย ปยพงศ รินทรานุรักษ 
   อายุ 38  ป 
    

   ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน และ 
   กลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 
    

    

    

    

   ประสบการณการทํางาน 

  ป 2550 – 2552 นักวิเคราะหอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ 

   บริษัท ไอแฟค แอดไวซเซอรรี่ จํากัด 

  ป 2553 ผูชวยผูจัดการฝายวาณิชธนกิจ 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม   บริษัท เอ็มเอฟซี แอดไวซเซอรรี่ จํากัด 

- ปริญญาโท ดานการเงินและการลงทุน (เกียรตินิยม)   ป 2556 – 2558 ผูจัดการอาวุโสฝายวาณิชธนกิจ 

จาก University of Aberdeen Business School,    บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด 

University of Aberdeen ประเทศสกอตแลนต  ป 2558 – 2562 ผูอํานวยการฝายวาณิชธนกิจ 

- ปริญญาตรี ดานการเงิน คณะวิทยาการจัดการ   บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ป 2562 – ปจจุบัน ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีปรึกษาทางการเงิน   บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด* 

(ประเทศไทย)  สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย ASCO   (* บริษัทยอยของบริษทั) 

    

    

*ลาออกตั้งแต 1 ธันวาคม 2564  สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

  :  -ไมมี- 
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นางพัชรี  บุนนาค  นายสมศักดิ์ แตงประกอบ 

อายุ 64 ป   อายุ 60 ป  

ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

เลขานุการบริษัท  (ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน) 

     

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม  คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  - บัญชีบัญฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program  หลักสูตร Modern Marketing Management (MMM) 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

- หลักสูตร Organnizational Risk Management Program  - หลักสูตร CFO Orientation Course  ศูนยสงเสริมการพัฒนา 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ขั้นสูง  - หลักสูตร CFO Refresher Course รุนท่ี 1    

หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเพ่ือความยั่งยืน   

สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ประสบการณการทํางาน 

- หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือการพัฒนา  ป 2530 – 2540 ผูจัดการแผนกบัญชีตนทุน 

ท่ียั่งยืน" รุน 2   บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด 

- หลักสูตร "workshop การเสริมทักษะนักปฏิบัติ CSR"  ป 2541 – 2549 ผูจัดการฝายบัญชี 

สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน และตลาดหลักทรัพยแหง   บริษัท ยูไนเต็ด แทคติคัล คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

ประเทศไทย  ป 2550 – 2561 รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate   บมจ. ทรัพยศรีไทย 

Secretary (FPCS 30)  ป 2563 - ปจจุบัน รองประธานบริหารฝายบัญชีและการเงิน  

    (รักษาการ) บมจ. มัด แอนด ฮาวด* 

ประสบการณการทํางาน  ต้ังแต 1 ธ.ค. 2564 กรรมการ บจก. โกลเดน โดนัท (ประเทศไทย)*  

ป 2537 – 2542 ผูชวยผูจัดการฝายปฏิบัติการ    กรรมการ บจก. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* 

 บมจ. ทรัพยศรีไทย   กรรมการ  บจก. โกลเดน สกูป* 

ป 2543 – 2546 รองผูจัดการฝายปฏิบัติการ    กรรมการ บจก. เกรฮาวด คาเฟ* 

 บมจ. ทรัพยศรีไทย   กรรมการ บจก. เกรฮาวด* 

ป 2547 – 2552 ผูจัดการฝายปฏิบัติการ   (* บริษัทยอยของบริษทั) 

 บมจ. ทรัพยศรีไทย    

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564  สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

: 99,557 หุน คิดเปนรอยละ 0.02  : 245,868 หุน คิดเปนรอยละ 0.05 
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นายกษิดิศ  ทวีสิน  นายปญญา ซุนทรัพย 

อายุ 66 ป   อายุ  62 ป  

ผูจัดการฝายคลังเอกสาร  ผูจัดการฝายคลังสินคาและทาเทียบเรือ 

     

     

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม  คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย  - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา 

- กลยุทธการตลาดทางออม เพ่ืออยูรอดในชวงวิกฤตกาล  - นิติศาตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

และการสรางผลกําไร  - หลักสูตรการแกไขปญหาและการตัดสินใจ 

- การตลาดมืออาชีพสําหรับผูบริหาร   

- อบรมความปลอดภัยขอมูลงานปฏิบัติงานของสาขา   

การปรับปรุงการควบคุมงาน    

- อบรมความเปนผูนํา และควบคุมในความเปล่ียนแปลง    

- อบรมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผูบริหาร  ประสบการณการทํางาน 

- อบรมการบริหารและการสอนงานเพ่ือประสิทธิภาพ  ป 2542 – 2548 ผูจัดการสาขา ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

- การฝกการใหบริการท่ีเปนเลิศ  ป 2549 – 2554 ผูจัดการเขต ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

- การบรรลุเปาหมายการเปนเลิศ  ป 2554 – 2557 ผูอํานวยการฝายท่ีปรึกษาการลงทุน 

- ปฐมนิเทศ Master Card   บจ. หลักทรัพย ทรีนีต้ี 

- ปฐมนิเทศ Visa    

    

     

ประสบการณการทํางาน  สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564 

ป 2548 – 2550 ผูชวยผูอํานวยการฝาย Centralized   : 2,067 หุน คิดเปนรอยละ 0.0003 

 Operations ธนาคาร เอไอจี จํากัด (มหาชน)    

ป 2550 – 2552 ผูชวยผูอํานวยการฝาย Customer     

 Fulfillment ธนาคาร เอไอจี จํากัด (มหาชน)    

ป 2552 – 2556 ผูจัดการโครงการ     

 บจ. จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี พริ้นต้ิง    

     

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564    

: -ไมมี-    
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นางสาวณัฐชยา โพธิ์ชัยแสน  

อายุ 53  ป   

รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  

(ผูควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัท)  

   

   

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัตกิารอบรม  

- ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑติ สาขาการจัดการท่ัวไป  

 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

- UTCC Mini MBA  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

  

  

ประสบการณการทํางาน  

ป 2553 - 2560 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  

 บมจ. ทรัพยศรีไทย  

ป 2561 - 2563 ผูชวยผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน  

 บมจ. ทรัพยศรีไทย  

ป 2564 - ปจจุบัน รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  

 บมจ. ทรัพยศรีไทย  

   

   

สัดสวนการถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2564  

:  12 หุน คิดเปนรอยละ 0.000002  
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เอกสารแนบ 2 
 

รายช่ือการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ช่ือกรรมการ 

ช่ือบริษัทยอย 
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1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ          

3. นายทศพร  ซิมตระการ          

4. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร          

5. นางสาวลิมลี่ ทิพพงษประภาส1          

    นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา1          

6. นางอินทิรา  สุขะนินทร          

7. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร          

8. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร          

9. นายสมยศ  สุธีรพรชัย          

1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติแตงต้ัง นายกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนกรรมการบริษัทแทน นางสาวลิม

ล่ี ทิพพงษประภาส ซ่ึงลาออกจากกรรมการบริษัท โดยใหมีผลต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เปนตนไป 

หมายเหตุ  = ประธานกรรมการ      = กรรมการ       = กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบ

ภายในของบริษัทตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ไดมอบหมายให 

นางสาววัลดี สีบุญเรือง เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดของผู

ตรวจสอบภายในดังนี้ 

 
ช่ือ-สกุล นางสาววลัดี  สีบุญเรือง 

อายุ 58 ป 

วุฒิการศึกษา/ 

ประวัติการอบรม/ 

ประกาศนียบัตร 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  ทะเบียนเลขท่ี 3829 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 32/2005 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Audit Committee Program  (ACP)  รุนท่ี 4/2005 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณทํางาน 2537 - ปจจุบัน Senior Partner   

    บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด 

 2533 - 2537  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

   บริษัท แมนดอมคอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

 2529 - 2533 Senior Assistance Auditor 

   บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท  

(รอยละ) 
69 หุน  (0.00001%) 

ความสัมพันธระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 
-ไมมี- 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด และนางสาว

วัลดี สีบุญเรือง แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวเนื่องจากมีความเปนอิสระ และมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับประเมินราคาทรัพยสิน 
 
 บริษัทมีนโยบายในการประเมินทรัพยสินทุก 2 ป (ประเมินครั้งลาสุด ป 2563) โดยผูประเมินอิสระใหทําการ

ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เนื่องจากบริษัทใชนโยบายการบัญชีการวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม เพ่ือให

สะทอนมูลคาท่ีแทจริงของสินทรัพย ในการประเมินทรัพยสินผูประเมินใชวิธีคิดจากตนทุน (Cost Method) วิธีคิดจากรายได 

(Income Method) และวิธีเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด (Comparative Method) มีรายละเอียดดังนี้ 

สถานท่ี 
ประเภทและ

ลักษณะทรัพยสิน 

ราคาประเมิน 

(ลานบาท) 
ชื่อผูทําหนาท่ีประเมินราคา วัตถุประสงค วันท่ีในรายงาน 

คลังสินคา (สาขา 1) 

71,7/1-8 หมูท่ี 1 ซอยสุข

สวัสดิ์ 49 ต.บางจาก  อ.

พระประแดง   

จ.สมุทรปราการ 

ท่ีดินพรอมอาคาร

สิ่งปลูกสรางและ 

ทาเทียบเรือ 

662 บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

เพ่ือบันทึกมูลคา

ทางบัญชี 

1 ธันวาคม 2563 

คลังเอกสาร  (สาขา 2) 

115,115/7-9 หมูท่ี 6  

ซอยสุขสวัสดิ์ 49   

ต.บางจาก อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ 

ท่ีดินพรอมอาคาร 

สิ่งปลูกสรางและ

อุปกรณ 

406 บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด. 

เพ่ือบันทึกมูลคา

ทางบัญชี 

1 ธันวาคม 2563 

สํานักงานใหญ 

2044/25-27  ถ.เพชรบุรี-

ตัดใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

ท่ีดินพรอมอาคาร 

สิ่งปลูกสราง 

21 บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 

(ประเทศไทย) จก. 

เพ่ือบันทึกมูลคา

ทางบัญชี 

1 ธันวาคม 2563 
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เอกสารแนบ 5 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใหคณะกรรมการผูบริหาร

และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมใหบริษัทเปนบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

มีการกํากับดูแลกิจการในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใสและตรวจสอบได บริษัทไดประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษัทและจัดทําคูมือจรรยาบรรณธุรกิจในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหคณะกรรมการผูบริหารและพนักงานของบริษัททุก

คนไดรับทราบและถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานโดยนโยบายและคูมือดังกลาวถูกเผยแพรอยูบนอยูบนเว็บไซตของ

บริษัท สามารถศึกษาไดตามลิ้งคดานลาง 

https://www.subsrithai.co.th/governance.asp 

 

 

ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ เปนตําแหนงผูบริหารสูงสุดของบริษัทและเปนผูนําของผูบริหารของ

บริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานใหบรรลุผล

สําเร็จของเปาหมายและวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจของบริษัทและบริหารงานประจาํวนั

ของบริษัทภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและไดอนุมัติไว เพื่อสรางมูลคาในระยะยาวใหกับบริษัท

และผูถือหุนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ มีดงัน้ี 

1. ควบคุมดูแลการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดําเนนิงาน และ

งบประมาณประจําปที่ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและเอ้ือตอสภาพธุรกิจ 

2. รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

3. อนุมัติจัดการอันเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทดังนี้ 

อนุมัติรายจายที่ถือเปนคาใชจายไมเกินมูลคา 10 ลานบาท 

อนุมัติรายจายที่ถือเปนสินทรัพยไมเกินมูลคา 50 ลานบาท 

อนุมัติการรับจํานําสนิคาตอรายไมเกินมูลคา 100 ลานบาท 

4. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทตามที่กําหนด ให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเอ้ือตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 

https://www.subsrithai.co.th/governance.asp
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5. จัดตั้งคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท เพื่อชวยทํางานบริหารจัดการของบริษัทให

เปนไปตามทิศทาง นโยบายและเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและมอบหมาย รวมทั้งสรางความมั่นคงและ

ยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ  

องคประกอบและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุม

บริษัท ซึ่งไดแนบทายคําบรรยายตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการฉบับนี ้

6. กําหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมกับ

คณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท พรอมประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจาก

ผลิตภัณฑใหม หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนสําหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งข้ึนใหม รวมถึงกําหนดแนวทางการปองกัน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม 

7. พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทําการวิเคราะห

โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ โดยพิจารณารวมกับคณะทาํงานบริหารจัดการกลยุทธ

และการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

8. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท รวมกับคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธ

และการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

9. พิจารณากลั่นกรองขอมูลหรือขอเท็จจริงในเร่ืองที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอยางละเอียด

และถูกตอง 

10. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเก่ียวกับการบริหาร ผลการดําเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ

บริษัท ความคืบหนาของโครงการการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงเร่ืองที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด   

11. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในแตละฝาย และเชื่อมโยงรวมเปนความเสี่ยงของ

องคกร เพื่อกําหนดวิธีการจัดการหรือแนวทางการปองกันกับความเสี่ยงที่ระบุไว พรอมติดตามและประเมินผลตอไป

อยางตอเนื่อง 

12. สรางวิสัยทัศนและกําหนดพันธกิจ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานและพัฒนาองคกรในระยะยาว 

13. รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหครบวงจร เพื่อใหไดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรในอัตราที่

เหมาะสม 

14. ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา โดยการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง  เพียงพอ  

ทันตอเวลาในทุกสถานการณในราคาที่เปนธรรม 

15. พัฒนาบริษัทใหประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ  ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 

16. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพ  สรางวัฒนธรรมองคกร  จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

17. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ กระบวนการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาธุรกิจตอเนื่องโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูอยาง

เต็มศักยภาพ 
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18. บังคับบัญชา สั่งการ เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร 

คําสั่ง หนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชติดตอหนวยงาน หรือบุคคลอ่ืน เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทสําเร็จลุลวง

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

19. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเร่ืองการคัดเลือก การฝกอบรม การ

วาจาง การบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนตําแหนง ลงโทษทางวินัย การเลิกจาง ตลอดจนใหออกจากตําแหนง ตาม

ระเบียบขอบังคับของบริษัท รวมถึงมีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอน เจาหนาที่ระดับบริหารที่ต่ํากวาตําแหนงรองกรรมการ

ผูจัดการ 

20. อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนไมสามารถทําได หากกรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

 (นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ) 

        ประธานกรรมการบริษัท 
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คณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 

1. องคประกอบของคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 

1) คณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัทประกอบดวยประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการ ผูบริหารของบริษัท และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทยอย และ/หรือ บุคคลภายนอก   ที่ไดรับการ

แตงตั้งจากประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ โดยมีจํานวนตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการเห็นสมควร  

2) ใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการเปนประธานคณะทํางานฯ 

3) สมาชิกของคณะทํางานฯ จะตองมีความรูความสามารถ ประสบการณที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็น

อยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงตองไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมาย ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทและบริษัทยอย 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท 

1) รวมกําหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ

เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท พรอมประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑใหม 

หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนสําหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งข้ึนใหม รวมถึงกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึนกับธุรกรรม 

2) รวมกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท กับประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

3) รวมพิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กับประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการผูจัดการ โดยทําการวิเคราะหโครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4) พิจารณากลั่นกรองขอมูลหรือขอเท็จจริงรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ในเร่ืองที่จะนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอยางละเอียดและถูกตอง 

5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการมอบหมาย 

3. การประชุม 

1) คณะทํางานฯ จะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอย 4 คร้ังตอป หรือตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่คณะทํางานฯ ไมไดมีการประชุมทุกเดือน คณะทํางานฯ ควรกําหนดใหผูจัดการฝายรายงานผลการ

ดําเนินงานใหคณะทํางานฯ ทราบในเดือนที่ไมไดมีการประชุม เพื่อใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการสามารถกํากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของแตละฝายไดอยางตอเนื่องและทันการณ 

2) ในการเรียกประชุมคณะทํางานฯ ใหประธานคณะทํางานฯ แจงการนัดประชุมไปยังคณะทํางานฯ ไมนอยกวา 7 วัน 

กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน 
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4. การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ในฐานะประธานคณะทํางานฯ มีหนาที่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

5. คาตอบแทน 

คาตอบแทนของคณะทํางานบริหารจัดการกลยุทธและการพัฒนาธุรกิจกลุมบริษัท จะมีหรือไมมีคาตอบแทนก็ได ทั้งนี้ ให

เปนไปตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูขับเคลื่อนองคกรมีบทบาทและหนาที่ในการกําหนดกลยุทธและนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ มีความซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสูงสุด

ของบริษัทและเปนธรรมตอผูเก่ียวของทุกฝายภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ข้ึนเพื่อใหกรรมการบริษัททุกคนปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองสมบูรณ 

1. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ทีม่ีประสบการณหลากหลายในสาขาตางๆ และมีจํานวนกรรมการเพียงพอ

เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเมื่อรวมแลวตองไมนอยกวา 5 คน และไมควร

เกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ  และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  

และมีกรรมการที่มีความเปนอิสระอยางแทจริงปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ  หรือความสัมพันธอ่ืนใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใช

ดุลยพินิจอยางเปนอิสระไมนอยกวา  1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการ

เสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงและอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมอีกได หากผูถือหุนพิจารณาแลวเห็นชอบดวย 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีความหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ และ

คุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จําเปนตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร อยางไรก็ตามในการ

คัดเลือกกรรมการยังคงใหความสําคัญกับประสบการณของกรรมการแตละคน 

คุณสมบัติของกรรมการ 

1) มีคุณสมบัติถูกตอง และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัท และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ไดรับความไววางใจให

บริหารจัดการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  

2) มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีภาวะการเปนผูนําสามารถควบคุม

การดําเนินงานของฝายจัดการ 

3) มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังและรอบคอบดวย

ทักษะและความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปนธรรมตอผูถือหุน (Duty of Care and Duty 

of Loyalty) ดวยขอมูลที่ถูกตองและครบถวน 

4) มีความเปนอิสระ พรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและตองอุทิศเวลาและทุมเทใหความสนใจใน

ธุรกิจของบริษัทอยางเต็มที่เพื่อจะไดทราบถึงโอกาส  ความเสี่ยง  และประเด็นทางธุรกิจ  และสามารถเขารวม

ประชุมของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในประเด็นตางๆ  

5) เขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนและเขาใจถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท  
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6) มีวิสัยทัศนที่จะมุงมั่นพัฒนาคิดคนใหเกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสรางประโยชน  เพิ่มขีดความสามารถทางการ

แขงขัน และมูลคาเพิ่ม ทั้งตอธุรกิจและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กันทั้งในระยะใกลและ

ระยะไกล  

7) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดยีวกัน 

2. วาระการดํารงตําแหนง 

กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการ

เสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงและอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมอีกได หากผูถือหุนพิจารณาแลวเห็นชอบดวย 

นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบริษัทพนจากตําแหนงเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือมี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน

ตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติใหพนจากตําแหนง 

กรณีกรรมการบริษัทจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท 

3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) ปฏิบัติหนาที่ดูแลและจัดการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และ

มติของที่ประชุมผูถือหุน กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเก่ียวดวยการประกอบกิจการของบริษัทตลอดจน

หลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลกัทรัพย 

2) ปฏิบัติหนาที่ของตนและบริหารงานอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต 

(Duty of Care and Duty of Loyalty) เพื่อให เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูมีผลประโยชนรวมกัน 

(Stakeholders) 

3) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม 

4) บริหารงานดวยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัท  

เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  รวมถึง 

- ไมหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ 

- ไมใชความลับของบริษัทในทางที่ผิด 

- ไมเปนกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนคูแขงขันทางการคาของบริษัท 

- ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาของบริษัท 
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5) กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานการดําเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณ

ของบริษัท โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางคุณคาอยางยั่งยืน (sustainable value creation) ดําเนินธุรกิจดวย

ความรับผิดชอบ (responsible business) และเปนผูนําในการปฏิบัติตัวเปนประชากรที่ดี (good corporate 

citizenship)   

6.) กําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ในเร่ืองจํานวนกรรมการ สัดสวนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่

หลากหลาย เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

7) ติดตาม และกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผู

ถือหุน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

8) กํากับดูแลใหมีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทอยางโปรงใส และมีการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยอยางเหมาะสม  

9) ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเพื่อพิจารณารวมกัน

ในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย

เปนประจําสมํ่าเสมอ  

10) พิจารณาแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจัดการใหญ และกํากับดูแลใหมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเปนประจําทุกป  

11) กํากับดูแลใหมีระบบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกผูบริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปรงใส สอดคลองกับความ

รับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

12) พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เขาอบรมหรือเขารวมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติหนาที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  

13) จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ  ครอบคลุมทุก

ดานทั้งดานการเงิน  การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของ และจัด

ใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุน

และทรัพยสินของบริษัทอยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปน

อิสระ รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตาม

ระเบียบที่วางไว 

14) จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย 

กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  รวมทั้งกําหนดมาตรการใน

การรายงานและการติดตามประเมินผล  โดยจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหนาที่

นําเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนตอคณะกรรมการบริหารเปนประจํา 
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15) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการ

ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การ

รายงานทางการเงิน และการตดิตามและประเมินผล 

16) พิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบตอรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่เก่ียวโยง

กัน ใหเปนไปตามประกาศ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

17) ดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการใชทรัพยสินของบริษัทใน ทางมิชอบและ

การกระทําที่ไมถูกตองในรายการระหวางบุคคลที่เก่ียวโยงกันอยางรอบคอบ  โดยผูมีสวนไดเสียตองไมมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ 

18) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ 

และนโยบายตอตานคอรรัปชั่น พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิด

กฎหมาย  

19) กํากับดูแลและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกบริษัทควบคูกับการสรางคุณประโยชนตอผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย 

20) กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโล

ยีสารสนเทศ 

21) แตงตั้งมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน

คณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจนเพื่อชวยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบ

ควบคุมภายใน และระบบการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1) การประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามขอบังคับบริษัท ขอ 31 กําหนดใหคณะกรรมการตองประชุมกันอยางนอย 3 

เดือนตอ 1 คร้ัง  แตทั้งนี้ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผลคณะกรรมการบริษทั

ควรกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 6 คร้ังตอป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในกรณีที่

คณะกรรมการบริษัทไมไดมีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกําหนดใหฝายจัดการรายงานผลการดําเนินงาน

ใหคณะกรรมการทราบในเดือนที่ไมไดมีการประชมุ 

2) การนัดหมายประชุมใหเลขานุการบริษัททาํหนาที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกทานโดยกําหนดวันประชุมไว

ลวงหนาตลอดทั้งป และใหจัดทาํเปนหนังสือเชิญประชุมโดยกําหนดวาระ วนั เวลา และสถานที่ประชุมพรอมเอกสาร

ประกอบการพิจารณาใหชัดเจน  และแจงใหทราบลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 วัน เพือ่ใหกรรมการไดมี

เวลาในการพิจารณาศึกษาขอมลูอยางเพียงพอ เวนแตในกรณีเรงดวนใหสามารถแจงโดยวิธีอ่ืนไดตามที่กรรมการจะ

สามารถรับทราบได 
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6. องคประชุมและการประชุม 

องคประชุมของคณะกรรมการบริษัทตามขอบังคับบริษทั ขอ 34 กําหนดใหในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการ

มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม แตทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการไดมีการพิจารณาประเด็น

สําคัญอยางรอบคอบ องคประชุมของคณะกรรมการบริษัทจึงควรมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด และในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมควรตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

1) ในที่ประชุม  ประธานทําหนาที่ดําเนินการประชุมตามวาระที่แจงไว  และสรุปประเด็นเร่ืองในวาระการประชุมเพื่อการ

พิจารณาของกรรมการ  พรอมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนแสดงความ

คิดเห็นไดอยางเต็มที่  เวนแตกรรมการผูมีสวนไดเสียในเร่ืองที่พิจารณา  ประธานตองเชิญออกจากที่ประชุมระหวาง

การพิจารณาในเร่ืองนั้นๆ 

2) ในการพิจารณาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด กรรมการมีสิทธิ์ขอดูเอกสารที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอใหฝายบริหารชี้แจงรายละเอียด

ขอมูลเพิ่มเติมได 

3) การลงมติใหใชคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และหากมีกรรมการคัดคานมติดังกลาวใหบันทกึ

คําคัดคานนั้นไวในรายงานการประชุมดวย อนึ่งกรรมการผูมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้นๆ ใหงดออกเสียง 

4) กรรมการแตละคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได

จัดใหมีข้ึนในรอบป 

6. รายงานการประชุม 

เลขานุการบริษัททําหนาที่จัดทํารายงานการประชุมและเสนอใหประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและสงใหกรรมการ

ทุกทานใหความเห็น โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติ

ของที่ประชุมและขอมูลไวอยางเพียงพอ ชัดเจน เปนไปตามกฎหมาย 

7. คาตอบแทน 

ใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนตามจํานวนที่คณะกรรมการบริษัทนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ โดยผานการ

พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 

 

 

------------------------------------------- 

 (นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ) 
       ประธานกรรมการบริษัท 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหนาท่ี

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย อันไดแก การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน การสอบทานการปฏิบัติตามขอกําหนดทางกฎหมาย และ/หรือขอกําหนดดานจริยธรรม ไดอยางมีประสิทธิผล เปนไป

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกําหนดกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไว ดังนี้ 

1. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองประกอบดวยกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจํานวนไมนอย

กวา 3 คน และตองเปนผูท่ีมีความรูดานบัญชี/การเงินและมีประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทาน

ความนาเชื่อถือของงบการเงินไดไมนอยกวา 1 คน 

3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองเปนกรรมการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามนิยามท่ี

บริษัทประกาศ และภายใตขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพยฯ 

4) ใหคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเปนประธาน

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2. วาระการดํารงตําแหนง 

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ท่ีครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขารับดํารงตําแหนงอีกได หากคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพนจากตําแหนงเม่ือ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

หรือมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมี

มหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

กรณีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลจะลาออกจากตําแหนง ใหยืน่ใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให 

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการตรวจสอบและ 

ธรรมาภิบาลแทน กรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทดแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาลซ่ึงตนแทน 
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3. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและครบถวน 

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ และผลการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และถอดถอนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ

ของสํานักงานสอบบัญชี และประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทํางานตรวจสอบบัญชีของบริษัท  

รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้  

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน  

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

(charter)  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงไดแก รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริตหรือมีสิ่ง

ผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ
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ของบริษัทไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง

รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

8) สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมทุกดาน และรับทราบความคืบหนาในการ

ดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารกับคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง เพ่ือใหเขาใจความเสี่ยงท่ีสําคัญและเชื่อมโยงการควบคุมภายใน 

9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอรรัปชั่น และสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเก่ียวกับการแจง

เบาะแสการกระทําผิดหรือขอรองเรียน และรวมกําหนดมาตรการปองกันภายในองคกรกับฝายจัดการ รวมถึง

การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทรวมพิจารณาแกไขปญหาหรือลงโทษ 

10) สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เริ่มต้ังแต พิจารณานโยบายการตอตาน

ทุจริตคอรรัปชั่นใหเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร การสงเสริมและสรางความตระหนักรู 

(Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสรางระบบงานเชิงปองกัน และการตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน

แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นตามท่ีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได

ตรวจสอบและประเมินแลว เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตามท่ีได

รายงานไวในแบบประเมินตนเองของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

11) ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโนม การปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเ พ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท 

12) พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พรอมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจตอ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 

13) ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษัท พรอมท้ังรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

14) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไวในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ

บุคคลภายนอก 

5. การประชุม 

1) ใหมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ใหประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในฐานะท่ีเปนผูซ่ึงไดรับมอบหมายสงหนังสือนัด

ประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณี

จําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมใหเร็ว

กวานั้นก็ได 
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3) กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใดตองไมอยูในท่ีประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

4) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจเชิญบุคคลอ่ืน เชน ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝาย หัวหนาสวนงาน หัวหนาผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี 

และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมไดตามความเหมาะสม  

6. องคประชุม 

1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลตองมีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมาประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีท่ี

ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาลซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งเปนประธานในท่ี

ประชุม 

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

7. การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ

บาล และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

8. คาตอบแทน 

ใหกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดรับคาตอบแทนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  และทบทวนใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาทุกป 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

 (นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ) 

        ประธานกรรมการบริษัท 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติ

หนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายอยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท

จึงเห็นควรกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการไวดังนี้ 

1. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

1) เปนกรรมการของบริษัท และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

2) ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการอิสระ 2 ใน 3  

3) ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหาฯ 

4) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่

และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ 

2. วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนฯ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการพนจากตําแหนง

เมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือมี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน

ตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 

4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติใหพนจากตําแหนง 

กรณีกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทดแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง

เหลืออยูของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซ่ึงตนแทน 

3 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําชื่อเสนอตอที่ประชุมถือหุน หรือ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง  
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2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

3) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการประเมินผล และหัวขอในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป  โดยคํานึงถึงหนาที่ความ

รับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

4) เสนอนโยบายการจายคาตอบแทน และผลประโยชนอ่ืนสําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และ

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ พรอมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ

รับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท เสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติ

คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ สําหรับคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย  คณะกรรมการ

บริษัทจะตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติตอไป 

5) ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

4. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมกาบริษัทโดยตรง ตามขอบเขต

อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไวในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ

บุคคลภายนอก 

5. การประชุม 

1) ใหมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการอยางนอยปละ 1 คร้ัง หรือตามที่

เห็นสมควร 

2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ใหประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ ในฐานะที่เปนผูซึ่งไดรับ

มอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวัน

ประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และ

กําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

6. องคประชุม 

1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตองมีกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึง

จะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไมอยูในที่ประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการคนหนึ่งมีเสียง

หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
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7. การรายงาน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

8. คาตอบแทน 

ใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดรับคาตอบแทนตามจํานวนที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ

ทบทวนใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาทุกป 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

 (นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ) 

        ประธานกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ 6 

 

 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน มี

คุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด ดังนี้  

1. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายทศพร  ซิมตระการ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน  กรรมการตรวจสอบ  

ในรอบป 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท โดยไดจัดใหมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

- สอบทานงบการเงินระหวางกาลและงบการเงินประจําป 2564 ของบริษัทรวมกับผูสอบบัญชีและฝายจัดการ

ของบริษัท รวมท้ังประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการดวย โดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจงตลอดจน

ใหคําแนะนําและ/หรือขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับรายงานทางการเงินของบริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัท ประจําป 2564 มีความถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเปนท่ีเชื่อถือได 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณา ความ

เปนอิสระของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

- ใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และติดตามใหฝายบริหารเรงปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นท่ีผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

- สรุปความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท สําหรับป 2564 ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกอบกับผลการประเมิน

ตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบริษัทตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานภายนอก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ผูตรวจสอบภายในประจําป 2564 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ี

เพียงพอและเหมาะสมแลว และสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ  

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ

ของบริษัท รวมท้ังกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คําส่ัง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาว 

- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

ธุรกิจของบริษัทและติดตามความคืบหนาในเรื่องดังกลาว 

- รับทราบจากผูสอบบัญชีวาไมมีประเด็นและขอสังเกตท่ีตองแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบตาม

บทบัญญัติในมาตรา 89/25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทไดมีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเหมาะสม และ

ไดรับทราบการรายงานเก่ียวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส 

4. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

- สอบทานการดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบความคืบหนาในการดําเนินการดานการ

บริหารความความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงของคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยง และจะติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินการตอไป 

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในของบริษัท 

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2565 ใหแตงต้ัง คุณกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือ คุณวิชาติ โลเกศกระวี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451หรือ คุณสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4753 แหงบริษัท สํานักงาน อี

วาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2565 รวมท้ังเสนอแนะจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2564 เปนจํานวน 

1,501,000 บาท (ไมรวมคาบริการอ่ืน) 

ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี

ดังกลาวได 

คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ใหปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายในของบริษัท

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ไดมอบหมายให นางสาววัลดี  

สีบุญเรือง เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไดพิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท 

สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด และ นางสาววัลดี สีบุญเรือง แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 

เนื่องจากมีความเปนอิสระ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปน

ระยะเวลานาน 
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ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีเสนอแตงตั้ง เปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีอยูใน

ระดับแนวหนา และมีมาตรฐานการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑการตรวจสอบบัญชีท่ียอมรับท่ัวไป และสามารถให

ขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความเหมาะสมของคาตอบแทนใน

การสอบบัญชี จึงเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ 

คําส่ัง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามคําส่ังตามกฎหมายดังกลาว 

- รับทราบรายการของบริษัทท่ีเก่ียวโยงกันและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวสําหรับการทํารายการระหวางกันใน

อนาคตของบริษัทวาเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาปกติ 

- รับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทวาดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการรายงาน

การมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัทตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประกาศกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนดําเนินการ 

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  

7. อ่ืนๆ 

- ติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2564 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท 

- สอบทานขอมูลท่ีเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยในรายงานประจําป 2563 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ของบริษัท (แบบ 56-1) 

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2564 ตอคณะกรรมการบริษัททุก 

ไตรมาส 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอคณะกรรมการ

บริษัทตามท่ีกําหนดดวยความเปนอิสระ การแสดงความเห็นไดยึดหลักความโปรงใส สามารถอธิบายและตรวจสอบไดโดย

คํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

      

(นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2565 



           SST | รายงานประจําป 2564 

แบบ 56-1 One Report   

หนา 274 | 275 

 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

2. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

3. นายวิสุทธิ์ กนกศีชริน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ มีหนาท่ีสรรหา คัดเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังยังรวมกําหนด

แนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และทําหนาท่ีพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ ไดมีการประชุมรวม 2 ครั้ง มีผลการ

ดําเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกรรมการท่ีลาออกกอนครบวาระ โดย

คํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board Skill 

Matrix) เปนขอมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ ในป 2564 ไดมีการสรรหากรรมการใหมแทน

กรรมการท่ีลาออก 1 ทาน 

2. พิจารณาการกาหนดคาตอบแทนและเงินรางวัลของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ซ่ึงพิจารณาจาก

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนขอมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนา

ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท

ในภาพรวม จึงมีมติใหกําหนดคาตอบแทนของงกรรมการตามหลักเกณฑเดิมตอไปอีก 1 ป ท้ังนี้ คาตอบแทน 

ดังกลาวไดผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุนแลว 

3. พิจารณาทบทวน “แผนการสืบทอดตําแหนงและผลงานของผูบริหารระดับสูง” ใหเปนไปตามเปาหมายของ

องคกร 

4. กําหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

กลาวโดยสรุปผลการดําเนินการในรอบปท่ีผานมา แผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ไดมีการประชุมเพ่ือติดตาม

งานในหนาท่ีรับผิดชอบหลักๆ ท่ีกฎบัตรไดกาหนดไวไดครบถวน 

 

 

 

                    (นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 
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Head office: สํานกังานใหญ่: 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
2044/25-27 New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huai Kwang, Bangkok 10310  
Tel: 0-2318-5514-5, 02-3140-0412, 0-2314-3132 Fax : 0-2318-3490-1  
 
Warehouse & Wharf: คลังสินค้าและท่าเทยีบเรือ 71, 71/1-9 หม่ 1 ซอยสุขสวสัดิ์ 49 ถนนสุขสวัสดิ์   
ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
71, 71/1-9 Moo 1, Soi Suksawat 49, Susawat Rd., Bangchak, Phrapradaeng, Samutprakan 10130 
Tel: 0-2463-4280-9 Fax : 0-2181-7847  
 
Documentary Warehouse: คลังเอกสาร 115, 115/7-10 หม่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ ์ 
ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  
115, 115/7-10 Moo 6 Soi Suksawat 76 , Susawat Rd., Bangchak, Phrapradaeng, Samutprakan 10130  
Tel: 0-2463-0127, 0-2464-1502-9, 0-2819-9322-3, 0-2819-9372-7, 0-2819-9379 Fax : 0-2817-5190-1,  
0-2819-9378 
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