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สารจากประธาน
ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ ร้อยละ 3.9 สูงขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าที่ขยายตัวร้ อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจาก
การส่งออก การส่งออกขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาดส่งออกส�ำคัญและเกือบทุกหมวดสินค้ า ตามอุปสงค์ตา่ งประเทศที่ดีตอ่ เนื่อง ธุรกิจการท่อง
เที่ยว จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวดีตอ่ เนื่องในเกือบทุกกลุม่ สัญชาติ โดยส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย การบริ โภคภาค
เอกชนขยายตัวต่อเนื่องในเกือบทุกหมวดโดยเฉพาะการใช้ จา่ ยในหมวดสินค้ าคงทน แต่ปัจจัยสนับสนุนก�ำลังซื ้อโดยรวมยังไม่เข้ มแข็งโดยรายได้
ในภาคเกษตรกรรมหดตัว ขณะที่รายได้ นอกภาคเกษตรกรรมค่อนข้ างทรงตัว การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดี ทังการผลิ
้
ตเพื่อส่งออกและ
เพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตในหมวดอาหาร และหมวดยานยนต์และชิ ้นส่วน ภาครัฐยังมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยการใช้ จา่ ยภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัว เเต่การลงทุนภาครัฐลดลง
สิง่ ที่เป็ นห่วงก็คอื ภาครัฐไม่สามารถขยายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพือ่ สนองตอบความต้ องการของการขยายตัวกิจการ
การท่องเที่ยวและการส่งออก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยจะต้ องเข้ าคิวรอตรวจพาสปอร์ ตเป็ นเวลานานบางคนก็ต้องรอนาน
มากกว่า 1 ชัว่ โมง ในขณะเดียวกัน เราก็เริ่ มเห็นว่าท่าเรื อมีปัญหา และเรื อไม่สามารถที่จะออกตามเวลาที่ก�ำหนดได้
ด้ านกิจการบริ ษัท บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นการด�ำเนินธุรกิจหลักทังธุ
้ รกิจคลังเอกสาร ธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่คลังสินค้ าและบริ การท่าเรื อของ
บริษัทนัน้ บริษัทจะพัฒนาสินค้ าและการบริการให้ มคี ณ
ุ ภาพทีด่ ี สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างดี มีคา่ นิยมองค์กรทีม่ งุ่ เน้ นการ
ท�ำงานเป็ นทีม การเสนอสินค้ าและบริการทีล่ กู ค้ าพึงพอใจโดยในปี 2560 บริษทั รักษาลูกค้ าให้ ใช้ บริการอย่างต่อเนือ่ งและสามารถเพิม่ ลูกค้ ารายใหม่
มาใช้ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึน้ และด้ ว ยแผนด� ำ เนิ น การและการควบคุม การก� ำ กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานด้ า นธุ ร กิ จ
ที่ดีกว่าปี 2559
ในปี 2561 บริ ษัทจะยังมุง่ เน้ นพัฒนาสินค้ าและบริ การต่างๆ โดยเสริ มสร้ างธุรกิจหลักให้ มีความแข็งแรงและเติบโต มีโครงการเพิ่มชัน้
วางเอกสารในคลังเอกสารเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจรวมถึงลงทุนเพิ่มด้ านอาคารและอุปกรณ์ด้านธุรกิจสแกนเอกสารและการเก็บไฟล์
แบบดิจิตอลและโครงการปรับปรุงคลังสินค้ าและท่าเรื อเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ าที่มาใช้ บริการเช่าคลังสินค้ าและท่าเรื อ การปรับปรุงงาน
โดยการใช้ ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ ISO 27001 และแสวงหาโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆที่สามารถท�ำให้ ธรุ กิจบริ ษัทเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง เนื่องจากบริ ษัทมีก�ำไรสะสมเหลือเกินจ�ำเป็ นที่จะใช้ ในการลงทุนและบริ ษัทไม่มีภาระหนี ้ที่ต้องจ่ายดอกเบี ้ย จึงมีมติให้ เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็ นเงิน 48,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 56.39 ของ
ก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมและจ่ายเงินปั นผลพิเศษจากก�ำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็ นเงิน
60,000,000 บาท
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัททุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า ที่ให้ ความร่วมมือและการสนับสนุน
แก่บริษัททีด่ ตี ลอดปี ทผี่ า่ นมา และขอให้ ความเชื่อมัน่ ว่าบริษัทจะด�ำเนินกิจการบริษัทภายใต้ หลักการด�ำเนินกิจการทีด่ ี อย่างรอบคอบ เพือ่ พัฒนา
ให้ กิจการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน

(นายโชติ โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

2

รายงานประจ�ำปี 2560

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทกรุ งเทพโสภณจ�ำกัด (มหาชน)ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้
้
วยนางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบนายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจและนายอรุณ จิรชวาลา  เป็ นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทังสามท่
้
านมีคณ
ุ สมบัติ
และเป็ นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตความรั บผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบในการก� ำกับดูแลการด�ำเนิ นงานของบริ ษัทให้ เกิ ดความชัดเจนในการบริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบของฝ่ ายจัดการอันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนด�ำเนินงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ บริ หารกิจการตามนโยบายของบริ ษัท
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ ความส�ำคัญต่อการก� ำกับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัทคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ
ในการเสนอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะให้ มีการปรับปรุ งการด�ำเนินงานเพื่อน�ำไปสู่การบริ หารจัดการที่ดีการควบคุมภายในการบริ หาร
ความเสี่ยงเพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริ ษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง้ โดยประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายในและมีการ
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็ นการเฉพาะผู้สอบบัญชีเข้ าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้ องสรุปสาระส�ำคัญได้ ดงั นี ้
1. การให้ ความเห็นชอบต่ องบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและให้ ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2560 ของบริษทั และบริษทั
ย่อยทีผ่ า่ นการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีกอ่ นน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ริ วมทังได้
้ ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพือ่
ปรึกษาหารื อกันอย่างเป็ นอิสระถึงประเด็นส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ งบการเงิน นอกจากนี ้ยัง
ได้ พิจารณาข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อการปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน
ทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทอย่างถูกต้ องในสาระส�ำคัญตามที่ควรเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยโดยจัดเป็ นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานการเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวให้ ครบถ้ วนถูกต้ องคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันทีเ่ กิดขึ ้นระหว่างปี เป็ นรายการการค้ าปกติของธุรกิจ
และให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทรวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้ รับการอนุมตั ิและติดตาม
ให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบในปี 2560 บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึ กษาเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในส�ำหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังนี
้ ผ้ ลการตรวจสอบภายในไม่พบสิ่งบ่งชีข้ องการกระท�ำทุจริ ตหรื อข้ อบกพร่ องที่อาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายร้ ายแรงซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ท�ำให้ มนั่ ใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงให้ อยูใ่ ระดับ
ที่เหมาะสมยอมรับได้
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4. การก�ำกับดูแลและให้ ข้อเสนอแนะงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายในครอบคลุมภารกิจขอบเขตหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบการให้ ข้อเสนอแนะและสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2560 รวมทังก�
้ ำกับติดตามและพิจารณาการปรับปรุง
แผนการตรวจสอบให้ เหมาะสมหากจ�ำเป็ นซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระ
ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความส�ำคัญอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลเป็ นที่นา่ พอใจสอดคล้ องกับเป้าหมายที่ก�ำหนด
5. การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กับคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกไตรมาสโดยได้ เสนอความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ต่อการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการซึ่งฝ่ ายจัดการได้ รับข้ อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไขอย่างเหมาะสม
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ประเมินตนเองถึงผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน�ำผลไปเป็ นแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานต่อไป
6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการ
ตามข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. การพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกก�ำหนดค่าตอบแทนและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทรวมทังเสนอต่
้
อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อน�ำเสนอผู้ถือหุ้นให้ อนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทส�ำหรับปี 2560 มีมติแต่งตังส�
้ ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายโดยใช้ ความรู้ความสามารถความระมัดระวังรอบคอบด้ วยความเป็ นอิสระ
มีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มขี ้ อจ�ำกัดในการรับรู้ข้อมูลทังจากผู
้
้ บริหารผู้ปฏิบตั งิ านและผู้ทเี่ กี่ยวข้ องมีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุ ปจากการสอบทานและพิจารณาเรื่ องต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ ด�ำเนินการตลอดปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าบริ ษัทกรุ งเทพโสภณจ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม
ทีส่ ร้ างความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลต่อความเชือ่ ถือได้ ของงบการเงินและมีการปฏิบตั งิ านตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที ตี่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้

(นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
: บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)  
ชื่อ
: แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท (1)ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดนิ ซึง่ บริ ษัทย่อยเป็ นผู้เช่า เพื่อประกอบ
ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจคลังสินค้ าและรับฝากเอกสาร (2) คลังสินค้ า ด�ำเนินการโดยบริ ษัทย่อย (3) รับฝากเอกสาร
ด�ำเนินการโดยบริ ษัทย่อย
: ตังอยู
ส�ำนักงานใหญ่
้ เ่ ลขที่ 185  ถนนราษฎร์ บรู ณะ  แขวงบางปะกอก  เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร
10140  
: 0107537002435     
หมายเลขทะเบียนบริ ษัท
: www.kwc.co.th
โฮมเพจ
: 0-2871-3191-5
โทรศัพท์
: 0-2427-0964
โทรสาร
: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ทุนช�ำระแล้ ว 60,000,000 บาท
ทุนช�ำระแล้ ว
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิตบิ ุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นทางตรงตัง้ แต่ ร้อยละ 10
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
: บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด   
ชื่อ
: ประกอบกิจการคลังสินค้ า และท่าเรื อขนถ่ายสินค้ า มีคลังสินค้ า 2 แห่ง พื ้นที่รวม 29,000
ประเภทของธุรกิจ
ตารางเมตร   
: ตังอยู
ส�ำนักงานใหญ่
้ เ่ ลขที่ 185 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร
10140  
: 1. คลังสินค้ าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ  แขวงบางปะกอก  
ที่ตงคลั
ั ้ งสินค้ า  2  แห่ง
    เขตราษฎร์ บรู ณะ  กรุงเทพมหานคร 10140
2. คลังสินค้ าส�ำเหร่  เลขที่  289/1 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี
    กรุงเทพมหานคร  10600
มีคลังสินค้ า 2 แห่ง พื ้นที่รวม 29,000 ตารางเมตร   
: 0105534087373     
หมายเลขทะเบียนบริ ษัท
: www.kwclogistics.in.th
โฮมเพจ
: 0-2871-3191-5
โทรศัพท์
โทรสาร
0-2427-0964
: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท  ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนช�ำระแล้ ว 5,500,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น
ทุนช�ำระแล้ ว
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
บริษัท กรุ งเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
: บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด   
ชื่อ
: ประกอบกิจการรับฝาก และบริ หารเอกสาร      
ประเภทของธุรกิจ
: ตังอยู
ส�ำนักงานใหญ่
้ เ่ ลขที่ 185 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงบางปะกอก   เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร
10140
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท กรุ งเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
: ตังอยู
ที่ตงคลั
ั ้ งเอกสาร 1 แห่ง
้ เ่ ลขที่ 11/1 ถนนพิมพา-แสนภูดาษ อ�ำเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์  0-3857-7365-7 โทรสาร 0-3857-7368
: 0105538117803
หมายเลขทะเบียนบริ ษัท
: www.kdc.co.th
โฮมเพจ
: 0-2871-4558
โทรศัพท์
: 0-2428-7077
โทรสาร
: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนช�ำระแล้ ว 100,000,000 บาท  ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ  
ทุนช�ำระแล้ ว
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรั พย์
บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ตงั ้
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
: 0-2009-9000
โทรศัพท์
: 0-2009-9991
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
: เลขที่ 518/3  อาคารมณียาเซ็นเตอร์   ชัน้ 7  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน  
ที่ตงั ้
กรุงเทพมหานคร  10330
: 0-2250-0634,  0-2252-2860,  0-2255-2518,  0-2254-8386-7
โทรศัพท์
: 0-2254-1210,  0-2255-2518
โทรสาร
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ส�ำนักกฎหมายธรรมนิต  ิ
ที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร

: เลขที่ 2/4  อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330
: 0-2252-1260,  0-2655-0711
: 0-2252-1104,  0-2655-0708

ที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน
บริษัท เอเอ็นเอส บิซเิ นส คอนซัลแทนส์ จ�ำกัด
: เลขที่ 100/72  อาคารว่องวานิช บี  ชัน้ 22 ถนนพระราม 9  เขตห้ วยขวาง
ที่ตงั ้
กรุงเทพมหานคร 10310
: 0-2645-0109
โทรศัพท์
: 0-2645-0101
โทรสาร
ข้ อมูลส�ำคัญอื่น
-ไม่มี6
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
(หน่วย  : พันบาท)
รายการ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ ว
สินทรัพย์ถาวร
สินทรั พย์ รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
ดอกเบี ้ยจ่าย
ภาษี เงินได้
ก�ำไรสุทธิ

2560

%

2559

%

2558

%

262,715
211,313
396,821
694,388
37,806
63,548
630,840
263,730
156,800
84
21,726
85,119

38
30
57
100
5
9
91
100
59
0
8
32

212,465
173,709
392,680
637,963
27,642
50,556
587,406
243,596
154,003
123
17,606
71,864

33
27
62
100
4
8
92
100
63
0
7
30

151,493
110,711
406,572
590,915
24,839
42,836
548,079
242,486
169,080
1,975
15,006
56,424

26
19
69
100
4
7
93
100
70
1
6
23

อัตราส่ วน
1. อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)
2. อัตราส่ วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราส่วนก�ำไรขันต้
้ น (Gross Margin : GM)
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
3. อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(Return on Fixed Asset : ROFA)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)
4. อัตราวิเคาระห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี ้ย (Interest Coverage : IC)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (Dividend Paid Out : DP)
5. ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (Book Value per share : BVS)
ก�ำไรสุทธิตอ่ หุ้น (Earning per share : EPS)
เงินปั นผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)

หน่ วย

2560

2559

2558

เท่า
เท่า

6.95
5.59

7.69
6.28

6.10
4.46

%
%
%

40.55
32.28
13.49

36.78
29.50
12.23

30.27
23.27
10.29

%
%

12.26
21.45

11.26
18.30

9.55
13.88

เท่า

0.38

0.38

0.41

เท่า
เท่า
%

0.10
1278.13
56.39

0.09
726.40
58.45

0.08
35.17
58.49

บาท
บาท
บาท

105.14
14.19
8.00*

97.90
11.98
7.00

91.35
9.40
5.50
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อัตราส่ วน
6. อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม (Asset Growth)
รายได้ รวม (Revenue Growth)
7. อัตราส่ วนความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี ้ (Receivable Turnover)
ระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี ้เฉลี่ย (Average day of Collection)
*ภายใต้ การอนุมตั ขิ องผู้ถือหุ้น
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หน่ วย

2560

2559

2558

%
%

8.84
8.27

7.96
0.46

(3.51)
(0.55)

เท่า
วัน

6.16
59.26

6.13
59.59

6.32
57.72

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  กรณีเศรษฐกิจมีการชะลอตัวหรื อตกต�่ำอย่างมาก การใช้ บริ การของลูกค้ า  ทังส่
้ วนธุรกิจด้ านคลัง
สินค้ าและคลังเอกสารจะลดลงและมีผลกระทบต่อรายได้ โดยตรง ซึง่ เรื่ องนี ้บริ ษัทได้ มีนโยบายให้ มีทีมงานติดตามข้ อมูลข่าวสารอย่างใกล้ ชิด
และเตรี ยมแผนการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
2. ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน ซึง่ มีความไม่แน่นอนเกิดขึ ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องทางการเงินและอัตราดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้น จึงมีนโยบายด้ านการบริ หารการเงิน
อย่างรัดกุม มีการติดตามทวงถามลูกหนี ้การค้ าอย่างใกล้ ชิด เพื่อป้องกันหนี ้สูญหรื อเกิดหนี ้ค้ างช�ำระยาวนาน มีการควบคุมค่าใช้ จา่ ยตามความ
จ�ำเป็ นและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละโครงการ รวมทังจั
้ ดให้ มีการติดตามข้ อมูลข่าวสารทางการเงินและมีการรายงานผลการด�ำเนินงาน
เป็ นรายเดือน เพื่อให้ การแก้ ไข ปรับปรุงเป็ นไปได้ ทนั ท่วงที
3. ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ก็เป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ เนื่องจากธุรกิจคลังสินค้ า มีที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณใกล้ แม่น� ้ำ ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ให้
มีระบบป้องกันที่ดี มีการตรวจสอบ และมอบหมายหน้ าที่ให้ มีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง จัดอุปกรณ์ให้ มีความพร้ อมตลอดเวลา  และจัดให้
มีการประกันภัยความเสียหายทรัพย์สนิ จากภัยต่างๆ
4. อัคคีภยั   เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อธุรกิจของบริ ษัทย่อยทัง้ 2 บริ ษัท  เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ให้ เช่าและรับฝากสินค้ าหรื อทรัพย์สนิ ของลูกค้ า 
บริ ษัทฯ จึงเห็นความส�ำคัญในการจัดให้ มีระบบป้องกันที่เหมาะสม   เช่น  ระบบ Smoke Detector,  Heat Detector,  ปั๊ มน� ้ำ,  ท่อดับเพลิง  และ
ถังดับเพลิง  รวมทังมี
้ การฝึ กซ้ อมดับเพลิงอย่างสม�่ำเสมอ  รวมทังได้
้ มีการประกันภัยทังทรั
้ พย์สนิ ของบริ ษัท และของลูกค้ าตามข้ อตกลงที่มีตอ่
ลูกค้ า  
5. กฎระเบียบของทางราชการ เนื่องจากที่ตงของคลั
ั้
งสินค้ า  ปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนสภาพจากการเป็ นพื ้นที่ประกอบธุรกิจคลังสินค้ า 
เป็ นที่อยูอ่ าศัยหนาแน่น ท�ำให้ อาจมีปัจจัยเสีย่ งเกี่ยวกับข้ อห้ ามหรื อข้ อจ�ำกัดอื่นในการใช้ รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรื ออาจมีกฎระเบียบอื่นๆ ที่อาจ
เป็ นอุปสรรคในการด�ำเนินกิจการ ซึง่ บริ ษัทก็ได้ มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างใกล้ ชิด
6. การส�ำรองข้ อมูลในระบบงาน เนื่องจากกิจการคลังเอกสาร มีการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ า  และมีระบบการค้ นหาที่ดี สามารถ
บริ การได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง ระบบส�ำรองข้ อมูลจึงเป็ นสิง่ ที่บริ ษัทให้ ความส�ำคัญจึงมีการส�ำรองข้ อมูลทังภายในและภายนอกองค์
้
กร มีการส�ำรอง
ไฟฟ้าในกรณีฉกุ เฉิน และมีการทดสอบการกู้คืนข้ อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
7. บุคลากร บริ ษัทมองเห็นความส�ำคัญในเรื่ องของการพัฒนาบุคคลากรโดยเน้ นจุดแข็งของพนักงานเป็ นหลัก บริ ษัทจึงต้ อง
ด�ำเนินการอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความทันสมัยให้ กบั องค์กรมากขึ ้น และมองเห็นธุรกิจใหม่ๆที่ทางบริ ษัทจะเข้ าไปตีตลาด เพื่อที่จะวางแผน
สร้ างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรรหาหลักสูตรต่างๆ เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถด้ านวิทยาการเพิ่มขึ ้น
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านและการบริ การที่ดีแก่ผ้ รู ับบริ การมากยิ่งขึ ้น
8. การขายและการตลาด ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดและผู้บริ โภค ทางบริ ษัทต้ องมีความตื่นตัวในการให้ บริ การแก่
ลูกค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่ด้วยการให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพในราคายุติธรรม รวมทังจั
้ ดตังหน่
้ วยงานดูแลลูกค้ าหลังการขาย
(Customer Care) เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในการดูแลลูกค้ าว่าลูกค้ าจะได้ รับการบริ การเหนือความคาดหมาย
9. โครงสร้ างคลังสินค้ าและการดูแลคลังสินค้ ารวมทัง้ คลังเอกสาร ทางบริ ษัทได้ มีการจัดจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาโดยให้ มีการส�ำรวจ
ความปลอดภัยของโครงสร้ างและระบบต่างๆ ตลอดจนมีโปรแกรมในการซ่อมบ�ำรุง เพือ่ ให้ คลังสินค้ าและคลังเอกสารมีความปลอดภัยและพร้ อม
ใช้ งานตลอดเวลา

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
มุง่ มัน่ ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้มีสว่ นร่วมอย่างต่อเนื่อง
ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สำ� คัญ
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)  เดิมชื่อ  “บริ ษัท กรุงเทพคลังสินค้ า จ�ำกัด” ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2504  โดยธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการคลังสินค้ าและได้ รับอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบกิจการคลังสินค้ าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยเช่า
คลังสินค้ าของผู้อื่นด�ำเนินการในระยะแรก
ในปี พ.ศ. 2508  บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30  ล้ านบาท  เพื่อใช้ ขยายกิจการโดยซื ้อที่ดนิ และอาคารคลังสินค้ าจากธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 แห่ง คือ ที่ดนิ บริ เวณแขวงบางปะกอก จ�ำนวน  32  ไร่เศษ พร้ อมท่าเทียบเรื อเดินทะเล และอาคารคลังสินค้ า
จ�ำนวน 16 หลัง แห่งที่สอง  คือ ที่ดนิ บริ เวณเชิงสะพานพุทธ  ฝั่งธนบุรี  เนื ้อที่ 1 ไร่เศษ พร้ อมอาคารคลังสินค้ าปลูกเต็มเนื ้อที่ และบริ ษัทได้ ซื ้อ
ที่ดนิ เพิ่มอีก  1  แปลง พร้ อมอาคารคลังสินค้ าจ�ำนวน 1 หลัง ในท้ องที่แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2537 บริ ษัทได้ โอนกิจการคลังสินค้ าทัง้ หมดให้ บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด เดิมชื่อ บริ ษัท   เค.ดับบลิว.ซี
คลังสินค้ า  จ�ำกัด ได้ มีการเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557   ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยเช่าไปด�ำเนินการแทน  บริ ษัทได้ ซื ้อที่ดนิ อีกแห่งหนึง่ ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด เช่าไปด�ำเนินกิจการด้ านรับฝากและบริ หารเอกสาร
ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 60,000,000  บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 6,000,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 10  บาท
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ ประกอบกิจการโดยเน้ นพัฒนาที่ดินเดิมของบริ ษัท ซึง่ มีคลังสินค้ าอยู่แล้ ว (โดยให้ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด เป็ น ผู้เช่าไปด�ำเนินการ) ที่ดนิ เหล่านี ้บางแห่งอยูใ่ นท�ำเลธุรกิจ ซึง่ บริ ษัทก�ำลังศึกษาลูท่ างที่จะพัฒนา 
อีกส่วนหนึ่งเป็ นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ ว และให้ บริ ษัทย่อยเช่าไปเพื่อด�ำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ดิน
ที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา 
บริ ษัทได้ ประกอบกิจการด้ านการลงทุนโดยการถือหุ้นบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์ในรูปของเงินปั นผลเป็ นการตอบแทน
การลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด

ไทย

ให้ บริ การโลจิสติกส์

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
99.9945 ของทุนจดทะเบียน 5.5 ล้ านบาท

บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด

ไทย

กิจการคลังเอกสาร

99.9989 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้ านบาท

บริษัท

หมายเหตุ 1) หุ้นของบริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน 5,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
2) หุ้นของบริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
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รายงานประจ�ำปี 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ ไม่รวมรายได้ อื่นๆ ตามงบการเงินรวมรอบปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 2560 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
(หน่วย:ล้ านบาท)
กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการโดย

โลจิสติกส์
รั บฝากเอกสาร
การลงทุน

% การถือหุ้น
ของบริษัท

2560

%

บริษัท เคดับบลิวซี  
โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท กรุ งเทพคลัง
เอกสาร จ�ำกัด

99.9945*

50.194

99.9989

บริษัท กรุ งเทพโสภณ
จ�ำกัด (มหาชน)

100.00

รวม

รายได้ (ปี )
2559
%

2558

%

16.05

48.368

16.49

56.027

19.15

207.787

66.42

188.293

64.20

180.583

61.72

54.839

17.53

56.624

19.31

55.961

19.13

312.820

100.00

293.285

100.00

292.571

100

ที่มา :  งบการเงินรวมของบริ ษัท
* ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด แยกตามประเภทของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การถือครอง
หุ้นสามัญ

การถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  (บอจ 5)

รวม

รวม

จ�ำนวนหุ้น

%

จ�ำนวนหุ้น

%

จ�ำนวนหุ้น

%

3

0.0060

-

-

3

0.0055

49,997

99.9940

5,000

100.00

54,997

99.9945

50,000

100.00

5,000

100.00

55,000

100.00

กรรมการ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด  
3 คน
บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

การถือครอง
หุ้นบุริมสิทธิ

ตารางที่ 2 : สัดส่วนการได้ รับเงินปั นผลตามสิทธิและประเภทของหุ้น ในบริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การถือหุ้นโดยค�ำนวณตามสิทธิในการได้ รับ
เงินปั นผลของบริษัท
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด  3 คน
บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

การถือครองหุ้น
หุ้น
หุ้น
สามัญ บุริมสิทธิ
3
49,997
5,000

หุ้น

%

3
54,997

0.0055
99.9945

50,000

55,000

100.00

5,000

รวม

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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การถือหุ้นโดยค�ำนวณตามสิทธิในการได้ รับ
เงินปั นผลของบริษัท
กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด 3 คน
   - รั บเงินปั นผลส่ วนที่เหลือ หลังการจ่ ายให้ ผ้ ูถอื หุ้นบุริมสิทธิ
บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
  - รั บเงินปั นผลจากการถือหุ้นบุริมสิทธิ อัตรา 90% (55,000x10x90%) **
  - ร่ วมรั บเงินปั นผลส่ วนที่เหลือ หลังการจ่ ายให้ ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ
รวมสิทธิรับเงินปั นผล
รวม

การถือครองหุ้น
หุ้น
หุ้น
สามัญ บุริมสิทธิ
3
-

49,997
49,997
50,000

495,000
5,000
500,000
500,000

รวม
หุ้น

%

3

0.0005

495,000
54,997
549,997
550,000

90.00
9.9995
99.9995
100.00

** ตามข้ อบังคับของบริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด ก�ำหนดว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา
ร้ อยละ 90 ของจ�ำนวนเงินปั นผลที่อนุมตั จิ า่ ย และมีสทิ ธิรับเงินปั นผลส่วนที่เหลือร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละเท่าๆกัน ต่อจ�ำนวนหุ้นรวม
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ การตลาดและการแข่ งขัน การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ และแนวโน้ มการขยายธุรกิจในอนาคต  
มีดงั ต่ อไปนี ้
1.   บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
(ก)  ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านคลังสินค้ า   เพื่อให้ ลกู ค้ าทัว่ ไปเช่าพื ้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้ าและมีท่าเรื อส�ำหรับขนถ่ายสินค้ า 
ซึ่งได้ รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน� ้ำและพาณิชย์นาวีตามข้ อบังคับว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อระหว่างประเทศ
ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)
(ข)  การตลาดและภาวะการแข่ งขัน  
ตลาดคลัง สิ น ค้ า  และท่า เรื อ ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย งมี ก ารแข่ ง ขัน สูง ในด้ า นอัต ราค่า เช่ า  บริ ษั ท มี ก ารดูแ ลรั ก ษาความปลอดภัย
โดยติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดทังหมด
้
24 จุด  มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24ชัว่ โมง  พร้ อมทังการรั
้
กษาความสะอาดรอบบริ เวณคลังสินค้ า 
ดูแลและปรับปรุง ซ่อมแซมคลังสินค้ าและท่าเรื อให้ อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา มีพื ้นที่กว้ างขวาง ให้ ความสะดวกแก่ลกู ค้ าในการขนถ่าย
สินค้ า ซึง่ เป็ นจุดขายของบริ ษัทและเสนอราคาค่าบริ การที่เหมาะสมเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับผู้ให้ บริ การรายอื่นๆในตลาดได้ อย่างทัดเทียม
(ค)  แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริ ษัท เคดับบลิวซีคลังสินค้ า จ�ำกัด เป็ น บริ ษัท เดดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด และได้ ยกเลิกใบอนุญาต
คลังสินค้ าสาธารณะกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่บริ ษัทจะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ หลากหลายยิ่งขึ ้นตามความต้ องการของตลาด
2.   บริษัท กรุ งเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
(ก)  ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การรับฝากและบริ หารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้ วยระบบ Barcode  
เพื่อความถูกต้ อง รวดเร็วในการค้ นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริ หารจัดการที่ค�ำนึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร
สื่ออิเลคทรอนิคส์   ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขันตอน
้
มีแบบแผน โดยได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015
รวมถึงบริ การการสแกนเอกสารเป็ นเอกสารดิจิตอล พร้ อมทัง้ จัดท�ำดัชนีสืบค้ น  เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการขององค์กรในการได้ ข้อมูล
ที่รวดเร็ ว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน     
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(ข)  การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
ธุรกิจรับฝากและบริ หารเอกสาร และสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) เป็ นที่ร้ ูจกั แพร่หลายมากขึ ้น  เนื่องจากตลาด
มีความเข้ าใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์การใช้ บริ การว่าสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วในการตอบสนองด้ านบริ การแก่ลกู ค้ า  ท�ำให้ การ
ให้ บริ การสะดวกและรวดเร็ วและถูกต้ องยิ่งขึ ้น ลดปั ญหาต่างๆ ที่ส�ำคัญอาทิเช่น ลดค่าใช้ จ่ายได้ ในระยะยาว ประหยัดเนื ้อที่ที่จะใช้ ในการ
จัดเก็บ และป้องกันความเสีย่ งจากการเก็บเอกสาร และข้ อมูลไว้ ในสถานประกอบการ ฯลฯ  ในปี ที่ผา่ นมาการท�ำการตลาดมีรูปแบบที่เปลีย่ นไป
มากพอสมควร การแข่งขันมี 2 ลักษณะ คือ
1. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริ การเดิม มีทงการขยายรู
ั้
ปแบบการให้ บริ การในลักษณะทางลึกลงไปเช่น บริ การลงในรายละเอียด
ของตัวเอกสารที่ลกู ค้ าฝาก และการบริ การในแนวกว้ าง คือ มีการให้ บริ การครอบคลุมทัว่ ประเทศทังหมด
้
ซึง่ เป็ นการแข่งขันในเชิงของการให้
บริ การ ขณะเดียวกัน การแข่งขันเชิงราคาก็ยงั มีอยูเ่ นื่องจากคูแ่ ข่งรายส�ำคัญๆต้ องการส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ ้น
2. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆมีการน�ำเสนอบริ การในการแปลงข้ อมูลเป็ นดิจิตอล   ซึง่ เป็ นแนวโน้ มใหม่ส�ำหรับการใช้
และบริ หารข้ อมูล เนื่องจากรูปแบบนี ้สามารถจัดเก็บข้ อมูลโดยใช้ เนื ้อที่น้อยกว่า   และการสืบค้ นข้ อมูลก็รวดเร็ วกว่าหลายเท่า   อีกทังสามารถ
้
ใช้ ข้อมูลร่ วมกันในเวลาเดียวกัน จึงเป็ นเหตุให้ องค์กรต่างๆ น�ำเอาวิธีการนี ้มาใช้ เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพในการท�ำงาน   เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า  และช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด   ลักษณะลูกค้ า  กลุ่มลูกค้ าที่มีความต้ องการบริ การที่ทนั สมัย ส่วนใหญ่เป็ นองค์กร
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเอกสาร และข้ อมูลจ�ำนวนมากยากต่อการจัดการ การมีผ้ ใู ห้ บริการทีม่ คี วามช�ำนาญมาให้ คำ� แนะน�ำหรื อให้ บริการท�ำให้ ได้
รับความสะดวก รวมถึงประหยัดต้ นทุนกว่าที่สำ� คัญสามารถปรับเปลีย่ นกระบวนการได้ ทนั ที กลุม่ เป้าหมายเหล่านี ้จึงเป็ นกลุม่ องค์กรธุรกิจ หรื อ
หน่วยราชการทีม่ ขี ้ อมูลส�ำคัญและข้ อมูลเหล่านันเป็
้ นเครื่องมือในการตัดสินใจในการด�ำเนินการเรื่องต่าง ๆ ซึง่ ถือเป็ นกลุม่ ทีจ่ ะได้ รับประโยชน์จาก
การใช้ บริ การ อีกทังปั
้ จจุบนั กฎหมายให้ ความส�ำคัญต่อเอกสารและข้ อมูลอย่างมาก มีการก�ำหนดให้ องค์กรต่างๆต้ องมีการจัดเก็บและบริ หาร
เอกสารอย่างจริงจัง  และเป็ นหนึง่ ในเรื่ องของการบริหารความเสีย่ งในองค์กรด้ วย จึงเป็ นแรงขับเคลือ่ นทีท่ ำ� ให้ องค์กรต่างๆ หันมาให้ ความส�ำคัญ
มากขึ ้น  ในอนาคตบริ ษัท มีความเชื่อมัน่ ว่า  ระบบบริ หารจัดการที่ดีกว่า  รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นย�ำ สามารถรักษาความลับ และความปลอดภัย
ของข้ อมูล และมีราคาค่าบริ การที่เหมาะสม จะเป็ นปั จจัยที่ส�ำคัญที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะใช้ เป็ นข้ อก�ำหนดหลัก   ในการตัดสินใจเลือกใช้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
นอกจากนี ้การใช้ Software บริ หารเอกสารที่เป็ นดิจิตอลก็จะได้ รับการยอมรับ  และใช้ กนั อย่างแพร่หลาย  เพราะมีความสามารถในการจัดเก็บ
เอกสารได้ ทกุ ประเภท รวมทังมี
้ ความสามารถในการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของเอกสารในระบบได้ โดยอัตโนมัติโดยระบบ ซึง่ กฎหมาย
ก็ยอมรับแล้ วและเป็ นระบบที่สามารถเชื่อต่อข้ อมูลจากหลายระบบ เพื่อสนับสนุนเรื่ องการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
(ค)  สภาพการแข่ งขัน
ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันค่อนข้ างสูงโดยใช้ กลยุทธ์ทางด้ านราคาและด้ านคุณภาพของบริการเพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด
และเริ่ มมีคแู่ ข่งรายใหม่ๆ เข้ ามาในตลาดเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีคแู่ ข่งในลักษณะที่เป็ นบริ การทดแทนด้ วยการบริ การ Scan เอกสารซึง่ จะท�ำให้
เอกสารบางส่วนถูกท�ำลายเร็ วขึ ้น หรื อเอกสารบางส่วนไม่พิมพ์เป็ นกระดาษ ในส่วนของลูกค้ า  พบว่า  ลูกค้ ามีความต้ องการมากขึ ้น โดยเฉพาะ
บริ การเสริ มที่ตอบสนองความต้ องการใหม่ๆ ซึง่ จะเป็ นส่วนที่จะสนับสนุนให้ องค์กรของลูกค้ าบรรลุความเป็ นเลิศทางด้ านธุรกิจ
จ�ำนวนและขนาดของคูแ่ ข่งขัน
ผู้ให้ บริ การในตลาดทังสิ
้ ้น 10 ราย  โดยแยกกลุม่ ได้ ดงั นี ้
รายใหญ่ มี  3  ราย   ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 80%       
รายกลาง มี  2  ราย   ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 10%     
รายเล็ก มี  5  ราย   ส่วนแบ่งการตลาดรวม ประมาณ 10%

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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(ง)  การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
เนือ่ งจากรายได้ หลักมาจากการให้ บริการ ซึง่ มีองค์ประกอบของบุคลากรและเทคโนโลยีเป็ นหลัก ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดบิ ในกระบวนการ
ให้ บริการมีจ�ำนวนน้ อย  จึงไม่ได้ มผี ลต่อต้ นทุนมากนัก  โดยบริษัทเป็ นตัวอย่างการใช้ ระบบเอกสารดิจติ อล พร้ อมทังการส่
้
งใบแจ้ งหนี ้และรายงาน
เป็ นเอกสารดิจิตอลให้ กบั ลูกค้ า และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริ การเพื่อลดความผิดพลาด ความเสีย่ ง และเพิ่มความปลอดภัย ส่วนผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมในกระบวนการให้ บริ การของบริ ษัท บริ ษัทฯ ได้ พยายามลดการใช้ พลังงานจากชีวมวล ด้ วยการลดขนาดและเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดส่งทางอิเลคทรอนิคส์ และใช้ พลังงานธรรมชาติ เช่นแสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศ และไม่ปรากฏของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
(จ)  แนวโน้ มการขยายธุรกิจในอนาคต
ตลาดส�ำหรับธุรกิจรับฝากเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์    ยังคงมีแนวโน้ มการเติบโตต่อเนื่องในส่วนของการฝากเอกสาร  เพราะลูกค้ า
มีความเข้ าใจและเห็นความจ�ำเป็ นของการบริหารจัดการเอกสารอย่างมีระบบมากขึ ้น  สว่ นการจัดเก็บสือ่ คอมพิวเตอร์ มแี นวโน้ มชะลอตัว เนือ่ งจาก
เทคโนโลยีการส�ำรองข้ อมูลเปลี่ยนไป เป็ นระบบ online บริ ษัทจึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการให้ บริ การใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมให้ มากขึ ้น
เช่น การรับจัดเก็บเอกสารและบริ หารข้ อมูลในลักษณะดิจิตอล ในรูปแบบ Business Content Management Hosting เป็ นต้ นโดยลูกค้ าเป็ น
ผู้เช่าใช้ โดยไม่ต้องลงทุนเอง และบริ การเสริ มอื่นๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี ้
1. บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)  ประกอบด้ วยที่ดนิ ดังนี ้
(ก) ที่ดินประมาณ 32 ไร่ บนถนนราษฎร์ บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ   กรุ งเทพมหานคร ที่ดินแปลงดังกล่าว
ประกอบด้ วย
-  คลังสินค้ า จ�ำนวน 16 หลัง พื ้นที่รวม 27,690 ตารางเมตร
-  ท่าเทียบเรื อ สินค้ าขนาด 6,000 ตัน จ�ำนวน 2  ท่า  
-  ส�ำนักงานเป็ น อาคาร 3 ชัน้
(ข) ที่ดนิ ประมาณ  789  ตารางวา  บนถนนตากสิน แขวงบุคคโล (บางไส้ ไก่) เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร บนที่ดนิ มีอาคารพาณิชย์
4 ชัน้ 1 คูหา
(ค) ที่ดนิ ประมาณ 573  ตารางวา บนถนนพญาไม้ แขวงบางกอกใหญ่ (ฝั่งใต้ ) เขตคลองสาน (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร เป็ น
อาคารคลังสินค้ า 1 หลัง  ปลูกเต็มเนื ้อที่  เนื ้อที่ 2,257  ตารางเมตร
รายการที่ (ก) ถึง (ค) มีมูลค่ าบัญชีประมาณ 28,103,453 บาท
วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการคลังสินค้ า
(ง) ที่ดินประมาณ 101 ไร่ ณ ต�ำบลแสนภูดาษ อ�ำเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราได้ ท�ำการพัฒนาให้ บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จ�ำกัด  เช่าเพื่อไปใช้ ในกิจการรับฝากเอกสาร
มีมูลค่ าบัญชีประมาณ  106,407,695   บาท
วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการรับฝากเอกสาร
2. บริษัท เคดับบลิวซี  โลจิสติกส์ จ�ำกัด
(ก) อาคารคลังสินค้ า 1 หลัง พื ้นที่ 1,657 ตารางเมตร กรรมสิทธิ์ของบริ ษัท ตังอยู
้ บ่ น ถนนตากสิน  แขวงบุคคโล (บางไส้ ไก่) เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร
(ข) อาคารคลังสินค้ า  16 หลัง พร้ อมท่าเทียบเรื อ 2 ท่า  ที่ถนนราษฎร์ บรู ณะ เช่าจาก บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้
ด�ำเนินกิจการคลังสินค้ าและท่าเทียบเรื อ
3. บริษัท กรุ งเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
(ก) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส1) พื ้นที่ประมาณ  5,000  ตารางเมตร พร้ อมชันวางอุ
้
ปกรณ์จดั เก็บ ส�ำนักงาน สนาม และ
โรงอาหาร มูลค่าประมาณ  80,000,000 บาท ก่อสร้ างบนทีด่ นิ เช่าของ บริษัท  กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)   ทจี่ งั หวัดฉะเชิงเทรา 
เริ่ มรับฝากเอกสาร และมีรายได้ ตงแต่
ั ้ เดือน กันยายน 2539
(ข) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส2)   พื น้ ที่ ประมาณ   5,000   ตารางเมตร พร้ อมชัน้ วางอุปกรณ์ จัดเก็ บมูลค่าประมาณ
40,000,000 บาท  เริ่ มใช้ งานต้ นปี 2545
(ค) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 2 พื ้นที่ประมาณ 8,000  ตารางเมตร พร้ อมชันวางอุ
้
ปกรณ์จดั เก็บมูลค่าประมาณ 151,000,000  บาท  
เริ่ มใช้ งานในเดือน มีนาคม 2549
(ง) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 3 พื ้นที่ประมาณ 10,000  ตารางเมตร พร้ อมชันวางอุ
้
ปกรณ์จดั เก็บมูลค่าประมาณ 138,000,000 บาท  
เริ่ มใช้ งานในเดือน กันยายน 2557

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มิได้ มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส�ำคัญ จนอาจจะ
มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นและไม่มีข้อพิพาทที่มีผล
กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 60,000,000 บาท  และมีทนุ ช�ำระแล้ ว
จ�ำนวน 60,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจ�ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)  โดยนับรวมการถือหุ้น
โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มีดงั นี ้

อันดับที่

รายชื่อ

สัญชาติ

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนร้ อยละของ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมด

1
2

บริ ษัท วัฒนโชติ จ�ำกัด
ธนาคารกรุงเทพจ�ำกัด (มหาชน)

ไทย
ไทย

943,680
530,000

15.73
8.83

3
4
5
6
7
8
9
10

กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง่
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
นายชาญ  โสภณพนิช
นายเชิดชู  โสภณพนิช
นายชัย  โสภณพนิช
นายชาตรี   โสภณพนิช
คุณหญิงชดช้ อย  โสภณพนิช
นายระบิล  โสภณพนิช
รวม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

501,667
322,500
239,023
189,840
178,202
174,260
167,040
152,440
3,398,652

8.36
5.38
3.98
3.16
2.97
2.90
2.78
2.54
56.63

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% จ�ำนวน 35 ราย  คิดเป็ น 82.20 % ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทังหมด
้
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน  0.5%  จ�ำนวน 270 ราย  คิดเป็ น 17.78%  ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทังหมด
้
บริษัท

ผู้ถือหุ้นหลักของนิตบิ ุคคล

บริ ษัท วัฒนโชติ จ�ำกัด

นายโชติ  โสภณพนิช

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพจ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลประมาณ 50 % ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม    การจ่ายเงินปั นผล
ในรอบระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมามีดงั ต่อไปนี ้

2560

เงินปั นผลต่ อหุ้น
(บาท)
8.00

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)
14.19

2559

7.00

11.97

58.44

9.40

58.48

ปี

2558
5.50
*อยูภ่ ายใต้ การพิจารณาและอนุมตั ขิ องผู้ถือหุ้น

อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (%)
56.38

ส�ำหรับปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลพิเศษให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น โดยจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ส�ำหรับการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย ให้ แก่บริ ษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) จะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสดและสภาพคล่อง
รวมถึงความเหมาะสมและความต้ องการในการใช้ เงินของแต่ละบริ ษัท
ความเสี่ยงในการจัดการ
กลุม่ โสภณพนิช และกลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ถือหุ้นในบริ ษัทมากกว่าร้ อยละ 50  ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ แล้ วทังสิ
้ ้น จึงอาจสามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ น
ในเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทก�ำหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอได้
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการ
ผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ
บริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัทที่ปรึกษางาน
ตรวจสอบภายใน

บัญชีและการเงิน

ธุรการ

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่ าตอบแทน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วางแผนและ
วิศวกรรม

บริหารทรั พยากร
บุคคล

จัดซือ้

บริษัท เคดับบลิวซี
โลจิสติกส์ จ�ำกัด

บริษัท กรุ งเทพคลัง
เอกสาร จ�ำกัด

ผู้จดั การทั่วไป

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  คณะกรรมการ บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการจ�ำนวน  9 ท่าน และการเข้ า
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละท่าน ดังนี ้
การประชุมคณะกรรกมาร
ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ ง

จ�ำนวนครั ง้ การ จ�ำนวนครั ง้ ที่
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
9
9

1

นายโชติ  โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2

นางสาวสุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

9

7

3

นายอมร  อัศวานันท์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

9

6

4

นางอัจฉราพร  เหมาคม

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

9

9

5

นายโอวาท  พันธุ์ปรี ชากิจ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และ                 
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

9

9

6

นายอรุณ  จิรชวาลา

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ                                   
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

9

8

7

นายสมศักดิ์  ใจตรง

กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

9

8

8

นายเลา ติง ไฟ

กรรมการ

9

9

9

นายชาญชัย  ล� ้ำยอดมรรคผล

กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

9

9

นายอังคณี วรทรัพย์ ครบวาระเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ
นางสาวอัมพร  เรื องประเสริ ฐกุล ได้ ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่  18 มกราคม 2560
กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนามแทน บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริ ษัท ยกเว้ นนายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ และนายอมร อัศวานันท์ ไม่มี
อ�ำนาจลงลายมือชื่อ
บทบาท  หน้ าที่  ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้ าที่ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุม  ผู้ถือหุ้น รวมทังการปฏิ
้
บตั ิ
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัท และการก�ำกับดูแลให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตาม
เป้าหมาย   และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น  อยูใ่ นกรอบของการมีจริ ยธรรมที่ดี และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการเป็ นผู้แต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การท�ำหน้ าที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และก�ำหนดค่าตอบแทน ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การต้ องไม่อยูใ่ น
ต�ำแหน่งประธานกรรมการ    
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คณะกรรมการก�ำหนดให้ เรื่ องดังต่อไปนี ้ เป็ นอ�ำนาจหน้ าที่  และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เป็ น ผู้พิจารณาอนุมตั ิ
1. การก�ำหนดนโยบาย
1.1 ด้ านบุคลากร
แต่งตังบุ
้ คคล และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ส�ำคัญมาก�ำกับดูแลและบริ หารงาน ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี ้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน  
ฝ่ ายบริ หาร ดังนี ้
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ และ บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
- ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายการเงิน และบัญชี
- เลขานุการบริ ษัท
1.2 งาน
อนุมตั ินโยบาย (แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบตั ิการ แผนงบประมาณ และ โครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างเงินเดือน สวัสดิการ
ผลประโยชน์อื่น และกรอบอัตราก�ำลัง) ของบริ ษัท
1.3 การเงิน
อนุมตั แิ ผนงบประมาณด�ำเนินงานประจ�ำปี   โดยมีเป้าหมายข้ อมูลหลักทางการเงิน ทังด้
้ านรายได้ รายจ่าย   และก�ำไรสุทธิ
- งบประมาณลงทุน
- งบประมาณด�ำเนินการ
2. ก�ำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการผู้จดั การ  ให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่กำ� หนดไว้
การปฏิบตั เิ กี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง
เพื่อให้ เป็ นตามมาตรา 89/2  ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ได้ พจิ ารณาอนุมตั ใิ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั กิ ารท�ำธุรกรรมในกรณีของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับกรรมการบริษัท หรื อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ อง หากธุรกรรมเหล่านันเป็
้ นรายการธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติทมี่ เี งือ่ นไขการค้ าโดยทัว่ ไป  ในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอ�ำนาจต่อรองทางการ
ค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง  ทังนี
้ ้ ให้ ฝ่ายจัดการรายงานให้ คณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาส  เมื่อได้ มีการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
การประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1  ครัง้
ประธานกรรมการเป็ นผู้บริ หารการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ ก�ำหนดระเบียบวาระการประชุม สรุ ปประเด็นเรื่ องในวาระ
การประชุม เพื่อการพิจารณาของกรรมการ  เปิ ดโอกาส และสนับสนุนให้ กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น  และประมวลความเห็นเสนอ
ข้ อสรุปที่ได้ จากที่ประชุม

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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การประชุมของกรรมการ  ผู้มีสว่ นได้ เสียโดยนัยส�ำคัญในเรื่ องที่พิจารณา ต้ องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่ องนันๆ  และ
้
การพิจารณาเรื่ องหนึง่ เรื่ องใด กรรมการมีสทิ ธิขอดูหรื อตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ขอให้ ฝ่ายบริหารชี ้แจงข้ อมูลรายละเอียดเพิม่ เติม ตลอดจนเสนอ
ให้ จดั หาที่ปรึกษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก มาให้ ความเห็นโดยบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย
การลงมติให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากและหากมีกรรมการคัดค้ านมติดงั กล่าว ให้ บนั ทึกค�ำคัดค้ านไว้ ในรายงานการประชุม
การประเมินผลการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี 2560
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ให้ ส�ำรวจและประเมินระดับ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2560 นัน้ จากการประเมินบริ ษัทได้ คะแนน 75% อยูใ่ นระดับดีพอใช้ (Fairly Good)
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท  มีนโยบายให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยเลขานุการ
บริ ษัทได้ จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน  ส�ำหรับวิธีประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะ
กรรมการโดยรวมทังคณะ
้
ได้ แก่
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การท�ำหน้ าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์ของฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
ทังนี
้ ้ เพื่อน�ำผลประเมินมาประกอบการพิจารณาการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัท

ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้ วย
ล�ำดับ

รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ ง

1

นายชาญชัย ล� ้ำยอดมรรคผล

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

2

นายเจริ ญ ฟองสถาพร

ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด(มหาชน)

3

นางสาวสุกญ
ั ญา ปรี ชาหาญ

ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด(มหาชน)

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการมีมติแต่งตังนางสาวปวริ
้
ศา เกิดพวงแก้ ว  เป็ นเลขานุการบริ ษัท แทนนางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์  ที่ขอลาออก  ให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560  โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1.  จัดท�ำและเก็บเอกสาร ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน ประจ�ำปี ของบริ ษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.  เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หารให้ เลขานุการบริ ษัทจัดส่งส�ำเนารายงาน การมีสว่ นได้ เสีย
ให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�ำการ  นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงาน
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3.  ดูแลทะเบียนผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเพื่อด�ำเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
4.   ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น   ให้ เป็ นไปตามที่ก�ำหนดตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ องของ
ตลาดหลักทรัพย์  และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  รวมทังกฎหมายบริ
้
ษัทมหาชน
5.  ด�ำเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด และตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
นโยบายในการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดั การ
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทมีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก�
้
ำหนดค่าตอบแทน มีการก�ำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และ
วิธีในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ และกรรมการชุดย่อย จะช่วยก�ำกับดูแล
ค่าตอบแทนที่โปร่งใส  และอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงขอบเขตของหน้ าที่  บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ  การจัดสรรเวลาที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั บริ ษัท ขนาดของบริ ษัทเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่มีธรุ กิจคล้ ายคลึงกัน
และ เป็ นไปตาม กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับ ค่าตอบแทน ของกรรมการและ กรรมการผู้จดั การ
นโยบายในการจ่ ายค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร จะช่วยก�ำกับดูแลค่าตอบแทนที่โปร่ งใส
และช่วยตรวจสอบค่าตอบแทนของต�ำแหน่งส�ำคัญได้ แก่ กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทลูกและผู้จดั การอาวุโส อีกทางหนึง่ ด้ วย  โดยจะพิจารณา
ขอบข่ายความรับผิดชอบ ภาระหน้ าที่ของแต่ละต�ำแหน่งงานที่ต้องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามความคาดหวัง หรื อเป้าหมายของบริ ษัท คุณค่าของงาน
ที่มีตอ่ บริ ษัท โดยจัดท�ำเป็ นโครงสร้ างเงินเดือน และแผนการจ่ายค่าจ้ าง  ให้ มีความเหมาะสม  เป็ นธรรม  มีการจูงใจ สามารถเทียบเคียงได้ กบั
กลุม่ บริ ษัทที่มีธรุ กิจคล้ ายคลึงกันและต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้การบริ หารค่าตอบแทนจะขึ ้นกับการประเมินผลงาน
ประจ�ำปี ของผู้บริ หาร  ค่าตอบแทนอยูใ่ นกฎระเบียบของบริ ษัทและสอดคล้ องกับผลการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัท

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ ง

1

นายโชติ  โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

รวมรายได้
2560 (บาท)
840,000.00

รวมรายได้
2559 (บาท)
840,000.00

2

นางสาวสุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

600,000.00

445,000.00

3

นายอมร  อัศวานันท์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน  และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

320,000.00

340,000.00

4

นางอัจฉราพร  เหมาคม

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

320,000.00

280,000.00

5

นายโอวาท  พันธุ์ปรี ชากิจ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  และ                 
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

460,000.00

440,000.00

6

นายอรุณ  จิรชวาลา

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ                                   
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

400,000.00

280,000.00

7

นายสมศักดิ์  ใจตรง

กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

1,540,000.00

1,540,000.00

8

นายอังคณี  วรทรัพย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

140,000.00

300,000.00

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

23

ล�ำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ ง

9

นายเลา ติง ไฟ

กรรมการ

รวมรายได้
2560 (บาท)
240,000.00

10

นางสาวอัมพร  เรื องประเสริ ฐกุล กรรมการ

20,000.00

240,000.00

11

นายชาญชัย  ล� ้ำยอดมรรคผล

กรรมการ กรรมการผู้จดั การ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

280,000.00

168,666.67

12

นายเชิดชู  โสภณพนิช

-

-

80,000.00

13

นางพรพิมล  หาญศักดิ์

-

-

400,000.00

5,160,000.00

5,593,666.67

รวม

รวมรายได้
2559 (บาท)
240,000.00

หมายเหตุ
*นายอังคณี วรทรัพย์ ครบวาระเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 และขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ
**นางสาวอัมพร  เรื องประเสริ ฐกุล ได้ ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่  18 มกราคม 2560
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส�ำหรับปี 2559 และ 2560 จ�ำนวน 6,500,000 บาทต่อปี

บุคลากร
(1) จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมดของบริษัท และบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
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ต�ำแหน่ ง

พนักงานประจ�ำ พนักงานรายวัน
(คน)
(คน)

ฝ่ ายบริ หาร

3

แผนกบัญชี

6

แผนกจัดซื ้อ

1

ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล

3

ฝ่ ายวิศวกรรมและการวางแผน

1

แผนกการเงิน

4

แผนกบริ หารงานทัว่ ไป

2

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

ฝ่ ายบริ หาร

1

แผนกบริ การลูกค้ า

4

แผนกปฏิบตั กิ าร

6

แผนกสนับสนุนปฏิบตั ิการ

8

บริษัท
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด

ต�ำแหน่ ง

พนักงานประจ�ำ พนักงานรายวัน
(คน)
(คน)

ฝ่ ายบริ หาร

1

ฝ่ าย IT

4

ฝ่ ายขายและลูกค้ าสัมพันธ์

10

ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

59

32

103

32

รวม

หมายเหตุ : - พนักงานประจ�ำ  หมายถึง  พนักงานที่รับอัตราค่าจ้ างเป็ นเงินเดือนประจ�ำ
- พนักงานรายวัน  หมายถึง  พนักงานปฏิบตั งิ านรายวันทีร่ ับอัตราค่าจ้ างสูงกว่าค่าจ้ างขันต�
้ ำ่ ต่อวันตาม กฎหมายแรงงาน
ก�ำหนด
(2) ค่ าตอบแทนของพนักงาน
(ก) เงินเดือนและโบนัส
ในปี 2560  ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของพนักงานบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส ดังต่อไปนี ้
(หน่วย:บาท)
ประเภท

ปี 2560

เงินเดือน
โบนัส

ปี 2559
48,970,704.63
5,156,991.59
54,127,696.22

รวม

45,495,375.56
3,634,233.72
49,129,609.28

(ข) เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ ปี 2560
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ สะสมเงินเข้ ากองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพร้ อยละ 5-10 ของเงินเดือน และบริษัทได้ สมทบ
เงินเข้ ากองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพอีกร้ อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยบริษัทได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานเป็ นดัง
ต่อไปนี ้
(หน่วย:บาท)
ปี 2560
เงินสมทบกองทุนเลี ้ยงชีพ

ปี 2559
2,507,000.49

2,393,207.18

(ค) สวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากการให้ คา่ ตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ  ค่าล่วงเวลา เบี ้ยเลี ้ยง เบี ้ยขยัน
ฯลฯ แล้ ว  บริ ษัทยังมีสวัสดิการให้ กบั พนักงาน อาทิเช่น  การประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุม่   เครื่ องแบบพนักงาน การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี   เป็ นต้ น

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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(3) การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ปี 2560 มีพนักงานลาออกและครบเกษี ยณอายุ  82  คน  และมีการรับพนักงานใหม่  88 คน
- ปี 2559 มีพนักงานลาออกและครบเกษี ยณอายุ  36  คน  และมีการรับพนักงานใหม่ 39  คน
- ปี 2558 มีพนักงานลาออกและครบเกษี ยณอายุ  37  คน  และมีการรับพนักงานใหม่ 39  คน
(4) ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สำ� คัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี –
(5) การพัฒนาบุคลากร
5.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให้ ได้ รับการพัฒนาในทุกๆ ด้ าน ทังเรื
้ ่องการบริหาร   การจัดการ  (Management)  เทคนิค
การปฏิบตั งิ าน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย  (Safety and Health)  ทังนี
้ ้
เพื่อให้ บคุ ลากรของบริ ษัท มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   อันจะส่งผลให้ บริ ษัท  ก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ
(Professional)   และก้ าวสูค่ วามเป็ นมาตรฐานสากล (International Standardization)  ต่อไป
5.2 การอบรมพนักงานประกอบด้ วย
แผนการฝึ กอบรมเสริ มทักษะประจ�ำปี   ส�ำหรับฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกระดับ  โดยเป็ นการจัดอบรมภายในและส่งอบรมภายนอก
ในปี 2560  มีการจัดอบรม ดังนี ้
การจัดอบรมภายใน 4  หลักสูตร
1.  ซ้ อมหนีไฟ/ดับเพลิง
2.  Live link Administrator Training
3.  Team Building & Proactive Adaptability
4.  Training RS-SQL
การจัดอบรมภายนอก  29  หลักสูตร ดังนี ้
1.  Strategic Financial Leadership Program (SFLP)
2.  นักบริ หารการพัฒนาในยุคดิจิทลั
3.  Effective Minutes Taking (EMT)
4.  DCP 245/2017
5.  การเสริ มสร้ างทักษะนักปฏิบตั ิ CSR
6.  เรี ยนรู้หลากมิตแิ ห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
7.  การบริ หารความเสี่ยงองค์กร
8.  พื ้นฐานเลขานุการบริ ษัท CSP 73/2016
9.  20 ประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ้ บู ญ
ั ชีต้องปฏิบตั ิ
10.  กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน
11.  การเตรี ยมความพร้ อมของบริ ษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่
12.  เทคนิคการจัดท�ำน�ำเสนองบกระแสเงินสดที่จ�ำเป็ นส�ำหรับธุรกิจ
13.  การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อยื่นขอรับรอง CAC
14.  เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่ลา่ สุด
15.  135 ประเด็นเด็ด การหักภาษี ณ ที่จา่ ยอย่างเหนือชัน้
16.  กฎหมายแรงงาน ส�ำหรับ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ หัวหน้ างาน
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17.  หลักเกณฑ์การออกและใช้ ใบก�ำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) ใบรับ (e-Receipt) ใบก�ำกับภาษี ใบเพิ่มหนี ้ ใบลดหนี ้
       และใบรับ พร้ อมการจัดท�ำรายงานภาษี ซื ้อ ภาษี ขาย
18.  ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย
19.  เรื่ องเล่าข่าวทุจริ ตและผิดมาตรฐานบัญชีของเงินเดือน
20.  เจาะประเด็นปั ญหาการหักภาษี ณ ที่จา่ ย
21.  25 ข้ อผิดพลาดจากการปฏิบตั งิ านและแนวทางการปรับปรุงรายการทางบัญชี ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
22.  เจาะประเด็น e-payment system กระบวนการ การรับ-การจ่าย อิเล็กทรอนิกส์
23.  ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
24.  หลักเกณฑ์ส�ำคัญในงานจัดซื ้อ
25.  Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขันสู
้ ง
26.  เทคนิคการจัดท�ำโครงสร้ างเงินเดือนและบริ หารค่าจ้ าง
27.  Winning Sales with Smart Marketing 4.0
28.  เทคนิคการเป็ นผู้บงั คับบัญชา
29.  อบรมความปลอดภัยและชีวอนามัยในการท�ำงานระดับหัวหน้ างานและบริ หาร
(6) ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
บริ ษัทได้ จดั ส่งพนักงานและผู้บริ หารเข้ ารับการอบรม หลักสูตรเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การอบรมความปลอดภัย
ทุกระดับตามที่กฎหมายก�ำหนด และยังมีการอบรมภาคปฏิบตั ิในการป้องกันอัคคีภยั และฝึ กซ้ อมการป้องกันท่าเรื อทุกๆไตรมาสตามระเบียบ
ราชการ ในปั จจุบนั ท่าเรื อของบริ ษัทได้ รับการรับรอง SOC ตาม ISPS Code เรี ยบร้ อยแล้ ว
(7) ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท มีความมุง่ มัน่ ที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื ้นฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(7.1) บริ ษัทจะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ    ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
- ส่งแผนงานด้ านความปลอดภัยประจ�ำปี ให้ กบั กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จัดท�ำคูม่ ือความปลอดภัยในการท�ำงาน และฝึ กอบรมพนักงาน ให้ มีความรู้ในเรื่ องของความปลอดภัยใน  การท�ำงาน
- ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่ องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ท�ำงาน
- จัดท�ำป้ายแสดงข้ อความแสดงสิทธิและหน้ าที่ของนายจ้ างและลูกจ้ าง ณ สถานประกอบกิจการ
- ส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้ างาน   
- ประกาศแต่งตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานชุดใหม่
- จัดฝึ กอบรมดับเพลิงขันต้
้ น การปฐมพยาบาล และซ้ อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี
- จัดเก็บข้ อมูลสถิตคิ วามปลอดภัยในการท�ำงาน
(7.2) บริ ษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
- จัดหาอุปกรณ์ ค้ ุมครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้ มาตรฐาน ให้ พนักงานสวมใส่ในขณะปฏิบตั ิงาน เช่น เข็มขัด
พยุงหลัง  รองเท้ านิรภัย  ถุงมือ  เสื ้อติดแถบสะท้ อนแสง  หน้ ากากกันฝุ่ น    safety belt ส�ำหรับรถยก
- จัดท�ำแผนด�ำเนินงานในการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน  ได้ แก่ แสง  เสียง ความร้ อน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  เตือนภัย  ดับเพลิง  ประตูหนีไฟ  เป็ นประจ�ำ รายวัน สัปดาห์  รายเดือน
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(7.3) ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องเอาใจใส่อย่างจริ งจังต่อกิจกรรมทังปวงที
้
่จะเสริ มสร้ างคุณภาพ  อาชีวอนามัย  และสิง่ แวดล้ อม
(7.4) บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมา   เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการด�ำเนินงานของบริษัทต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้ อม
(7.5) บริ ษัท ได้ จดั ตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม ในการท�ำงาน เพื่อจัดเป็ นสวัสดิการเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย  ดแู ลความปลอดภัยของลูกจ้ าง   ตลอดจนป้องกันความสูญเสียให้ กบั นายจ้ าง  และให้ การปฏิบตั งิ านของลูกจ้ าง มีความปลอดภัย  
ปราศจากอุบตั เิ หตุ และโรคอันเนื่องจากการท�ำงาน   
- จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน (คปอ.)  เดือนละ 1 ครัง้
- ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย ส่งให้ ผ้ บู ริ หารลงนาม และติดประกาศภายในบริ ษัทให้ พนักงานรับทราบและปฏิบตั ิ
ส�ำรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในสถานที่ ท�ำงานเป็ นประจ� ำทุกเดื อน โดยคณะท� ำงานความปลอดภัย
- อาชีวอนามัย  และสิง่ แวดล้ อม
- วางแผนเพื่อส่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานชุดใหม่  เข้ าอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ)
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รายงานประจ�ำปี 2560

การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ มีการก�ำหนดหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี   เพราะเป็ นปั จจัยที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน และเป็ น
พื ้นฐานที่สง่ เสริ มการด�ำเนินงานให้ มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล เสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ลูกค้ า  คูค่ ้ า  พนักงาน
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังในส่
้ วนของสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยยึดหลักการส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดงั นี ้
  
  

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  
หมวดที่  2  การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่  3  บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย  
หมวดที่  4  การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การตระหนักถึงความส�ำคัญในสิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิในการเป็ นเจ้ าของ มีสทิ ธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ำ� คัญ  และมีอำ� นาจควบคุมบริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ เลือกตังเข้
้ ามาให้ ทำ� หน้ าทีแ่ ทนตน บริษัทมีนโยบายให้ ความส�ำคัญ
ในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมและเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง  การใช้ สทิ ธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น
สิทธิการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการ   หรื อสิทธิการมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของกิจการ จะ
ได้ รับการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริ มให้ สามารถใช้ สทิ ธิได้ อย่างเต็มที่ การติดต่อสอบถามและการใช้ สทิ ธิในเรื่ องต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จดั เจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ไว้ ตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และยังเผยแพร่ขา่ วสารข้ อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัททาง  website :
www.kwc.co.th  ด้ วย
1.2 การส่ งเสริมการใช้ สิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นสิทธิที่ส�ำคัญที่สดุ อย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้น และมีความส�ำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ
ของกิจการ คณะกรรมการจึงให้ ความส�ำคัญถึงสิทธิของการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนส่งเสริ มการใช้ สิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างเต็มที่โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมได้ รับสารสนเทศที่จ�ำเป็ นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเพียง
พอเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อการตัดสินใจลงมติ มีสทิ ธิแสดงความเห็นและซักถามกรรมการและมีสทิ ธิมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน ซึง่ การ
ส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ จากขันตอนต่
้
าง ๆ ที่บริ ษัทได้ ด�ำเนินการ ดังนี ้
(1) การออกข่ าวการประชุมผู้ถือหุ้น:  เมื่อคณะกรรมการบริ ษัท ลงมติก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และก�ำหนดระเบียบวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อออกข่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบทันที
(2) การอ�ำนวยความสะดวกในการใช้ สิทธิเข้ าร่ วมประชุม:  วัน  เวลา  และสถานที่ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมาร่วมประชุมได้
โดยง่าย เช่น ในปี    2560 บริ ษัทก�ำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 23 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร
(ห้ องราชมณเฑียร) เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมาใช้ สทิ ธิเข้ าร่วมประชุมได้ โดยสะดวก
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(3) การให้ ข้อมูลประกอบการประชุม:   บริษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้ อมข้ อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละ
วาระล่วงหน้ าไว้ ใน website  :  www.kwc.co.th  ของบริษัทก่อนวันประชุม 30 วัน  และมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม  หากผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถมาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองก็มีหนังสือเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ทู ี่เห็นว่าเหมาะสมมาเข้ าร่วมประชุมแทนได้    โดยบริ ษัท
ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมทังลงประกาศบอกกล่
้
าวนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทาง
หนังสือพิมพ์เป็ นระยะเวลา  3  วันติดต่อกันล่วงหน้ า   เช่น ในปี 2560  บริ ษัทลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  3  วัน
(4) การอ�ำนวยความสะดวกให้ ลงทะเบียนล่ วงหน้ า:  ในวันประชุมฯ บริ ษัทได้ จดั เจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ และอ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ถือหุ้นได้ ลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า  2 ชัว่ โมง  บริ ษัทได้ เก็บข้ อมูลของ  ผู้ถือหุ้นไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์    ท�ำให้ การลง
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความรวดเร็วและถูกต้ อง  
(5) การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุม:  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปกติกรรมการและผู้บริ หารระดับ
สูงจะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น  ทังนี
้ ้ เพื่อชี ้แจงข้ อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น  รวมทังสนั
้ บสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอแนะในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัท  
ซึง่ ก็ได้ รับความร่ วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างดี    บรรยากาศของการประชุมมีความเป็ นกันเอง และมีข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์จากผู้ถือหุ้น
การที่บริ ษัทส่งเสริ มการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นด้ วยวิธีดงั กล่าว ท�ำให้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 23   มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
32 ราย และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมทังสิ
้ ้น 61 ราย นับจ�ำนวนหุ้นได้ 3,358,408 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 54.30 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่
จ�ำหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
หมวดที่  2  การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ในฐานะทีผ่ ้ ถู ือหุ้นทุกรายเป็ นเจ้ าของบริษทั   ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสทิ ธิในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันทุกประการ บริษทั จึงถือเป็ นนโยบาย
ในการที่จะก�ำกับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย  ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร  ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร  และผู้ถือหุ้นต่างประเทศอย่างเท่า
เทียมและเป็ นธรรม  และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย  ซึง่ ไม่เพียงเฉพาะในเรื่ องของการปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ นแล้ วเท่านัน้ แต่ได้ รวมถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการใช้ ข้อมูลภายในให้ เป็ นไปโดยชอบและ
ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น และให้ กรรมการ และผู้บริ หาร เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียเพื่อป้องกันความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้วย
2.1  การประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่ ให้ การบริหารและการด�ำเนินงานมีความโปร่งใส  เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น  หรือ ซักถามผู้บริหาร  
และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ข้ อบังคับของบริษัทจึงได้ ก�ำหนดให้ เรื่ องทีส่ ำ� คัญๆต้ องน�ำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น เพือ่ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ หรื อ
อนุมตั กิ ่อน เช่น  ผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน  การจัดสรรก�ำไรของปี ที่ผา่ นมา  การเลือกตังกรรมการ
้
และการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี เป็ นต้ น
บริ ษัทให้ ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ทิ ี่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึง่ รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ  เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน    บริษทั จึงได้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิ์ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือชือ่ บุคคลเพือ่ แต่งตังเป็
้ นกรรมการ
ได้ ลว่ งหน้ า  เพื่อท�ำหน้ าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท   รวมถึงการคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม  
และปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท   และต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างแท้ จริ ง โดยให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอย่างน้ อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่ อง  โดยสามารถเสนอวาระการประชุม  หรื อเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า  ตังแต่
้ วนั ที่  1 ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2560 และได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้ อมทังลงประกาศในเว็
้
บไซต์ของบริ ษัท ที่ www.kwc.co.th    ระบุถงึ ขันตอน
้
และวีธีการพิจารณาที่ชดั เจน
และโปร่งใส โดยผู้ถือหุ้นสามารถด�ำเนินการได้ ผา่ นทาง   E-mail address  :  infokwc@kwc.co.th   หรื อทางจดหมายลงทะเบียนถึงเลขานุการ
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)  ภายในเวลาที่ก�ำหนดก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ในการเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้น นอกจากบริ ษั ท จะได้ เ ผยแพร่ ห นัง สื อ บอกกล่า วนัด ประชุม    และเอกสารประกอบใน website :
www.kwc.co.th   ของบริ ษัทแล้ ว   บริ ษัทยังได้ จดั ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า  15 วัน
ก่อนวันประชุม  และลงโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมจะก�ำหนดวัน  เวลา  สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมไว้ ครบทุกเรื่ องตามที่กฎหมายก�ำหนด     
ซึง่ จะมีทงเรื
ั ้ ่องน�ำเสนอทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ รับทราบ และเพือ่ พิจารณาลงมติ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทั     พร้ อมด้ วยข้ อมูลประกอบ
การพิจารณาอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในแต่ละวาระอยูใ่ นเอกสารแนบครบทุกวาระ
นอกจากนัน้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้ าประชุมไว้ เป็ นข้ อๆ อย่างชัดเจน  
พร้ อมทังแนบหนั
้
งสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศก�ำหนดในรู ปแบบที่ผ้ ูถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทนสามารถมอบฉันทะได้ ตามประสงค์   ซึง่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 บริ ษัทได้ เพิ่มทาง
เลือกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาเลือกเป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของ ผู้ถือหุ้นได้ ด้วย
ในวันประชุม   บริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ ลว่ งหน้ าไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมงก่อนเวลาประชุม  ซึง่ ผู้เข้ าร่วมประชุม
นอกจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็ นผู้ถือหุ้นอยู่ ณ วันปิ ดทะเบียนพักการโอนหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแล้ ว กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทก็ได้ ให้ ความส�ำคัญกับการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟั งค�ำถามความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกครัง้   
ในการประชุมผู้ถือหุ้น   เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งรายชื่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่ วมประชุมพร้ อมด้ วยหลักเกณฑ์ ในการออกเสียง
ลงคะแนน  ให้ ทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นได้ รบั ทราบก่อนเข้ าสูก่ ารประชุมตามระเบียบวาระ และระหว่างการประชุม ประธานทีป่ ระชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู อื หุ้น
ทุกคนมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริ ษัท  สอบถาม  แสดงความคิดเห็น และให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่
โดยประธานและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง จะเป็ นผู้ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้ อมทังรั
้ บฟั งความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
เพื่อร่วมกันพิจารณาหรื อน�ำไปด�ำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปและให้ มีการจดบันทึกในรายงานการประชุม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ    ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย   ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงได้ อย่างอิสระตามที่
เห็นสมควร และในวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทได้ ก�ำหนดให้ ลงมติเห็นด้ วย  ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงกรรมการเป็ นรายบุคคลซึง่ ในการลง
มติแต่ละวาระนัน  ถ้
้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน  ไม่เห็นด้ วย  หรื องดออกเสียง  ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ หรื อเห็นด้ วยตามที่บริ ษัท
น�ำเสนอ  หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง บริ ษัทจะแจกใบลงคะแนนให้ เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ าน ไม่เห็นด้ วย  หรื อ
งดออกเสียง
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนันๆ
้ มีผ้ ถู ือหุ้นลงมติเห็นด้ วย ลงมติไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียงอย่างละกี่เสียง และให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง เท่ากันทังหมดทุ
้
กราย
โดยมีการบันทึกมติกบั จ�ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และมีการจัดท�ำบันทึกรายงานการประชุมทีถ่ กู ต้ องครบถ้ วน   แล้ วน�ำส่งรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้ แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่ก�ำหนด  และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทาง  web-site : www.kwc.co.th  
ของบริ ษัท  หลังวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้
2.2  การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ และผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องใช้ ข้อมูลภายใน ในการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น
ในทางมิชอบ  บริษัทจึงมีนโยบายก�ำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารถือปฏิบตั ติ ามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ด้ วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนดพร้ อมทังรายงานให้
้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ
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นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ก�ำหนดนโยบาย ให้ ถือเป็ นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทว่า  นอกจากปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
แล้ วไม่ให้ เปิ ดเผยความลับของบริ ษัทและลูกค้ า  ไม่น�ำข้ อมูลความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น ซึง่ ถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่งที่
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
2.3  การก�ำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ เสีย
ในกรณีที่มีธรุ กรรมที่กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทมีสว่ นได้ เสีย นโยบายของบริ ษัทก�ำหนดให้ กรรมการ  และผู้บริ หารของบริ ษัท
จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตน  และผู้เกี่ยวข้ องเพื่อให้    คณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณาเรื่ องที่อาจมีความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์กบั ธุรกรรมของบริษัท   และสามารถตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม  ทังนี
้ ้กรรมการ และผู้บริหารทีม่ สี ว่ นได้ เสียกับธุรกรรม
ที่ท�ำกับบริ ษัทไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว
หมวดที่  3  บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทจะตระหนักในความส�ำคัญของผู้ถือหุ้น  ซึง่ เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ หนึง่ ดังที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว  บริษัทยังมีนโยบายให้ ความส�ำคัญ
และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่น  ทังในกลุ
้
ม่ พนักงานของบริ ษัท  ลูกค้ า  สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง คูค่ ้ า  และสังคม รวมทังมี
้ การ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ อย่างเป็ นธรรม  โปร่งใส  และเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้เพื่อให้
เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ทุกกลุม่ อันจะก่อให้ เกิดผลดีตอ่ การด�ำเนินงาน และสร้ างความมัน่ คงให้ กบั องค์กร  
โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น บริ ษัทให้ ความส�ำคัญ และเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค  มีการบริ หารจัดการองค์กรบนหลักแห่งความ
ระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ กิจการของบริ ษัทมีความเจริ ญเติบโตก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมีการแจ้ งผลการ
ด�ำเนินงาน และเอกสารเกี่ยวกับงบการเงินแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างถูกต้ อง โปร่งใส และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้ งข้ อมูลให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนทุก
ครัง้
พนักงาน บริษัทจัดให้ มีสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน สนับสนุนให้ พนักงานมีความเจริญก้ าวหน้ า  ส่งเสริม และ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ลูกค้ า บริ ษัทตังมั
้ น่ อยูใ่ นความซื่อสัตย์   สุจริ ต  รักษาผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า  สนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และบริ การที่ดีเลิศอย่างเสมอภาค  ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้ วนถูกต้ อง เป็ นธรรม  และให้ เกียรติลกู ค้ าอยูเ่ สมอ
คู่ค้า  บริ ษัทให้ ความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์  ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดันการด�ำเนินงานของบริ ษัท
ให้ ประสบผลส�ำเร็ จ ตังมั
้ น่ อยูใ่ นความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรมต่อคูค่ ้ า
สังคม  บริ ษัทมีนโยบายให้ ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรื อภาคเอกชนตามสมควร
แก่กรณี  ด�ำเนินธุรกิจ หรื อควบคุมให้ มกี ารปฏิบตั อิ ยูภ่ ายใต้ กรอบของกฎหมาย หลีกเลีย่ งการให้ ความร่วมมือหรื อการสนับสนุนผู้ทปี่ ระกอบธุรกิจ
อันไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อธุรกิจที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม   ส่งเสริ มและปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
ให้ เกิดขึ ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริ หารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3.1  นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม (CSR Policy)
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริ ษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจ ให้ เจริ ญเติบโตบนพื ้นฐานของธรรมาภิบาล
และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน รวมทังค�
้ ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เป็ นส�ำคัญได้ แก่ พนักงาน
ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า สังคมและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้เพื่อมุง่ หวังให้ ภาคอุตสาหกรรมอยูร่ ่วมกับชุมชนและสังคมได้ อย่างเป็ นสุข และพัฒนายกระดับ
ความเจริ ญก้ าวหน้ าไปพร้ อมๆ กัน เพื่อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ และแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัท จึงก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อม ดังต่อไปนี ้
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1) ด�ำเนินธุรกิจด้ วยความสุจริ ต โปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุง่ เน้ นการเจริ ญเติบโตของกลุม่ บริ ษัทควบคูไ่ ปกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้ อมในทุกมิติ รวมทังดู
้ แล ผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่บริ ษัท ก�ำหนด
2) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการ   ภายใต้ กรอบการบริ หารจัดการของการมีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้    โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้ องหรื อสุม่ เสี่ยงต่อการทุจริ ตภายในบริ ษัท รวมถึงการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบไม่วา่ ทางตรง
และทางอ้ อม
3) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรี ยบพนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฎิบตั ิ
ต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็ นธรรม
4) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับข้ อปฏิบตั ิ ดังกล่าวข้ างต้ น นอกจากนี ้
บริษัทยังให้ ความส�ำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้ พนักงานมีความก้ าวหน้ าในสายงานและมีอนาคตในการท�ำงานอย่าง
ยุตธิ รรม
5) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ ความส�ำคัญต่อมาตรฐานของบริการ โดยน�ำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและมีประโยชน์
ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้บริ โภค สังคม และ สิง่ แวดล้ อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีของ
พนักงาน ผู้บริ โภคและสังคม
6) ด�ำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิง่ แวดล้ อมและอนุรักษ์ การใช้ พลังงานน� ้ำ เชื ้อเพลิง พลาสติก และกระดาษ
อย่างมีประสิทธิภาพ
7) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ ความส�ำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้ ดังนัน้ การมี
ส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิง่ ที่ต้องปฏิบตั ิเคียงคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ทีส่ นับสนุนชุมชนและโครงการด้ านการศึกษาส�ำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุง่ เน้ นช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผ้ ปู ระสบภัยจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
8) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ ความส�ำคัญในด้ านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน รวมถึงมีนโยบายด้ านการตลาด
การลงทุนและการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้ บริการพิเศษตามความต้ องการของลูกค้ าอย่างเหมาะสม
3.2  นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริ ษัทฯ มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ (พนักงาน
ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า สังคมและสิง่ แวดล้ อม) ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้
เสียกลุม่ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ มีนโยบายการก�ำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อก�ำหนดในการด�ำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
คอร์ รัปชัน่ กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ท�ำ “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
ค�ำนิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
คอร์ รัปชัน่ หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำ� มัน่ เรียกร้ อง หรือรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ
หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสม กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน รวมถึง ลูกค้ า    คูค่ ้ า   หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่วา่ จะ
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระท�ำหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะน�ำธุรกิจ
ให้ กบั บริษัทโดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ า ให้ กระท�ำได้

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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รู ปแบบของการคอร์ รัปชั่น ประกอบด้ วย 4 รู ปแบบหลัก
1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง “การให้ การสนับสนุนทางการเงิน สิง่ ของ และ/หรื อการเข้ าร่วมกิจกรรมตลอดจนการส่งเสริ ม
ให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งความได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า  ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการที่พนักงาน
เข้ าร่ วมกิจกรรมตามสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคลบริ ษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมืองหรื อนักการเมืองมืออาชีพ
ที่สงั กัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และจะไม่น�ำเงินทุน หรื อความช่วยเหลือในรู ปแบบอื่นใดไปเพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางการเมือง
ตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจ
2. การบริ จาคเพื่อการกุศล อาจท�ำให้ เกิดความเสี่ยงต่อบริ ษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มี
ผลตอบแทนที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางส�ำหรับการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้ การบริ จาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุประสงค์แอบแฝง
บริ ษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1
2.2

ต้ องพิสจู น์ได้ วา่ มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของ
โครงการประสบผลส�ำเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างแท้ จริ ง
ต้ องพิสจู น์ได้ ว่าการบริ จาคเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้ กับบุคคลใด หรื อ
หน่วยงานใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ทิ วั่ ไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศ
รายชื่อ ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นเป็ นต้ น

3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ า  หรื อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ ซึง่ มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็ นการ
จ่ายเงินส�ำหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้ องกับการให้ สนิ บน บริ ษัทฯ
จึงก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม รวมทังการประเมิ
้
นผลที่ได้ รับไว้
ดังต่อไปนี ้
3.1
3.2

ต้ องพิสจู น์ได้ ผ้ ขู อเงินสนับสนุนได้ ทำ� กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็ นการด�ำเนินการเพือ่ สนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์
ของโครงการประสบผลส�ำเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างแท้ จริ ง
ต้ องพิสจู น์ ได้ ว่าการให้ เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์ อื่นใดที่สามารถค�ำนวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การให้ ที่พกั และอาหาร
เป็ นต้ น ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใดยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ
ตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป

4. ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรับ (Hospitality) และค่าใช้ จา่ ยอื่น นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการ
ควบคุม รวมทังการประเมิ
้
นผลเกณฑ์ในการพิจารณาให้ เป็ นไปตามความความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR))
การแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง  (Whistleblower Policy)
หากผู้ใดพบหรื อมีข้อสงสัยโดยเฉพาะเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเมื่อได้ รับ
การแจ้ งเบาะแสไม่วา่ จากภายในหรื อภายนอก บริ ษัทฯ มีกระบวนการที่จะท�ำการพิจารณารายละเอียดเพื่อสืบหาข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
1. กระบวนการหาข้ อเท็จจริ ง บริ ษัทฯ ก�ำหนดช่องทางในติดต่อและรับเรื่ องร้ องเรี ยนไว้ บนเว็บไซต์ รายงานประจ�ำปี หัวข้ อรายงา
นบรรษัทภิบาล และในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจนี ้โดยก�ำหนดกระบวนการหาข้ อเท็จจริ งที่รวดเร็ วและเป็ นระบบประกอบด้ วย
1.1
1.2
1.3
1.4
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ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนต้ องเป็ นความจริ ง และ/หรื อมีความเพียงพอที่จะน�ำสืบได้
สาระส�ำคัญ เบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนทีม่ สี าระส�ำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้ คณะกรรมสอบสวนซึง่ สมาชิกประกอบด้ วย
กรรมการกลาง (Compliance) ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้ นเรื่ องของผู้ถกู ร้ องเรี ยนและหน่วยงานต้ นเรื่ องของ
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน (กรณีเป็ นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้ อเท็จจริ ง
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน จะได้ รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นพนักงานหรื อบุคคลภายนอก
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ เว้ นแต่ผ้ แู จ้ งเบาะแส
หรื อผู้ร้องเรี ยน เห็นว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลจะท�ำให้ บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้ า หรื อสอบถามข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
เพิ่มเติม หรื อชี ้แจ้ งข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
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2. กระบวนการให้ ความเป็ นธรรม คณะกรรมการสอบสวน จะพิจารณาให้ ความเป็ นธรรม และปกป้องผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน
ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง และการรายงาน ต้ องเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ น
ความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จ�ำเป็ น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง โดยการลงนามให้ สตั ยาบันร่วมกัน
3. กระบวนการรายงาน คณะกรรมการสอบสวน มีหน้ าที่รายงานข้ อเท็จจริ งโดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด
(มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของเรื่ องที่เกิดขึ ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของ
การน�ำเสนอรายงานต่อผู้มีอ�ำนาจหน้ าที่รับผิดชอบให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวน ซึง่ ก�ำหนดกรอบการพิจารณาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
3.1
3.2
3.3

กรรมการผู้จดั การบริ ษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) (Managing Director) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
งานปกติ งานบริ ห ารภายใน ที่ มี ผ ลกระทบค่อ นข้ า งร้ ายแรงและอยู่ภ ายใต้ ก ารก� ำ กับ ดูแ ลของกรรมการผู้จัด การ
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรื อการจงใจ
กระท�ำการทุจริ ตต่อหน้ าที่ที่สง่ ผลกระทบอย่างร้ ายแรง
คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors) เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบ และ/หรื อเพื่อพิจารณาด�ำเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับนโยบายการก�ำกับดูแล และ/หรื อ
เรื่ องที่มีผลกระทบต่อผู้บริ หารระดับสูง

4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้ งผลการด�ำเนินการ
4.1
4.2
4.3
4.4.1

การลงโทษ ให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยวินยั พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้ เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนได้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการด�ำเนินการให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หัวหน้ าสายงานที่เกี่ยวข้ องติดตามผลการปรับปรุงแก้ ไข (ถ้ ามี) และรายงานให้ ผ้ มู ีอ�ำนาจทราบตามตามล�ำดับ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ของพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินยั ของบริ ษัท และ
อาจมีการตักเตือน ลงโทษหรื อเลิกจ้ าง นอกจากนันยั
้ งอาจมีการด�ำเนินคดีทงทางแพ่
ั้
งและ อาญาหากพบว่าเป็ นการฝ่ าฝื น
ไม่ปฏิบตั โิ ดยเจตนา
4.4.2 การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ของกรรมการบริ ษัท จะมีการตรวจสอบและอาจมีการลงโทษโดย การตักเตือน หรื อ
บทลงโทษตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ นอกจากนันยั
้ งอาจมีการด�ำเนินคดีทงทางแพ่
ั้
งและอาญาหากพบว่าเป็ นการฝ่ าฝื นไม่
ปฏิบตั โิ ดยเจตนา
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯด�ำเนินการ หรื อยอมรั บการคอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้ อย่าง
สม�่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อก�ำหนดในการด�ำเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้ อบังคับ และข้ อก�ำหนดของกฎหมาย  และมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรื อให้ ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระท�ำนัน้
จะท�ำให้ บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความส�ำคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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3. กรรมการผู้จดั การ และฝ่ ายบริหาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการก�ำหนดให้ มีระบบและให้ การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อก�ำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิ
งานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้ อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5. ในการแต่งตังคณะกรรมการสอบข้
้
อเท็จจริ ง ในกรณีผ้ ถู กู ร้ องเรี ยนมีต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่ากรรมการผู้จดั การ ให้ กรรมการผู้จดั การเป็ น
ผู้แต่งตัง้ และในกรณีที่ผ้ ถู กู ร้ องเรี ยนมีต�ำแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้แต่งตัง้
แนวทางการปฏิบตั ิ
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทฯทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณบริ ษัทฯ โดยต้ อง
ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานบริ ษัทฯ ไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ หวั หน้ างาน
หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับหัวหน้ างานหรื อ
บุคคลที่ก�ำหนดให้ ท�ำหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ โดยใช้   มาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัทฯก�ำหนดไว้ ใน Whistleblower Policy (แจ้ งเบาะแสและ
มาตรการคุ้มครอง)
4. ผู้ที่กระท�ำคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯก�ำหนดไว้
นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้ ผิดกฎหมาย
5. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และท�ำความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั หิ น้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้
6. บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทงั ้ การท�ำธุรกรรมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ข้ อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
1. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคคลากร การเลือ่ น
และลดต�ำแหน่ง การโยกย้ าย การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงาน การให้ ผลตอบแทน รวมถึงการลงโทษพักงาน และการไล่ออก
โดยก�ำหนดให้ หวั หน้ างานทุกระดับสื่อสารท�ำความเข้ าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ติ ามที่ก�ำหนดไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณบริ ษัทฯ คูม่ ือบรรษัทภิบาล
นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ รวมทังระเบี
้
ยบ และคูม่ ือปฏิบตั งิ านของบริ ษัทฯที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ื่นใด
ที่บริ ษัทฯจะก�ำหนดขึ ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่ องป้องกันการเกิดคอร์ รัปชัน่ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัทฯทุกระดับ
ต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับหรื อคูม่ ือของบริ ษัทด้ วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

ของก�ำนัล การให้ มอบหรื อรับ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่สามารถมอบให้ หรื อรับไว้ กับบริ ษัทอื่นอาทิ สมุดโน้ ต ปฏิทินฯ
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ แต่บริ ษัทฯ มีประกาศนโยบายการไม่รับกระเช้ าของขวัญต่าง ๆ ส่วนการเลี ้ยงรับรอง หมายถึง
การเลี ้ยงอาหารในการจัดประชุมต่างๆ สามารถจัดเลี ้ยงและรับได้ ตามความเหมาะสม
เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน บริ ษัทไม่มีนโยบายการรับเงินบริ จาค แต่การให้ เงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุน
ต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู น�ำไปใช้ เพื่อเป็ น
ข้ ออ้ างในการติดสินบน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด การด�ำเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้ องด�ำเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อ จัดจ้ างกับภาคเอกชน รวมถึงกลุม่ บริ ษัทในเครื อ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการด�ำเนิน
ธุรกิจทุกชนิด การด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ และการติดต่องานกับภาคเอกชนรวมถึงกลุม่ บริ ษัทในเครื อจะต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้ องด�ำเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การใช้ ข้อมูลเพื่อประโยชน์สว่ นตัว ต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับของบริ ษัท
การใช้ ทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว ต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับของบริ ษัท
การแต่งตังผู
้ ้ ขาย (Supplier) ต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบจัดซื ้อจัดจ้ าง
บริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่ลงโทษหรื อให้ ผลทางลบ กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ แม้ วา่ การกระท�ำนันจะท�
้
ำให้ บริ ษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ในปี 2560 บริ ษัทได้ ยืนขอรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และ
ได้ มีการฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานเพื่อให้ ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในบริ ษัท
หมวดที่  4  การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1   การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริษัทมีนโยบายให้ การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท เป็ นไปด้ วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ และให้ ความส�ำคัญ
ต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทให้ มีความถูกต้ อง  ครบถ้ วน  รวดเร็ว โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว  เพื่อให้ ผ้ ลู งทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ ซึง่ นอกจากการเผยแพร่ ผ่านวารสารต่างๆของบริ ษัทแล้ วยังมีการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้ อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูลผ่าน web-site : www.kwc.co.th ของบริ ษัท โดยมีการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสม�่ำเสมอ
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทที่บริ ษัทให้ ความส�ำคัญในเรื่ องของการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวจะรวมถึงรายงานทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่
ข้ อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้ อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องที่สำ� คัญได้ แก่
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบตั ติ ามนโยบาย  นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการท�ำหน้ าที่ของคณะกรรมการ
4.1.1  นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
บริ ษัทได้ จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยมี
ความมุ่งมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้ เกิดประโยชน์และเกิดความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และเพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและ
ก�ำหนดวิธีปฏิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกัน ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมชี ้แจง และได้ ออกเป็ นระเบียบให้ พนักงาน
ถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย  พร้ อมทังติ
้ ดตามการปฏิบตั ิ เพือ่ ประเมินผล และปรับปรุงให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปโดยคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มีการทบทวนเป็ นประจ�ำทุกปี และได้ เผยแพร่หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัททาง web-site : www.kwc.co.th
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4.1.2  รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี คณะกรรมการจึงดูแลให้ งบการเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดท�ำขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทังได้
้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการยังได้ จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ ใน
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ องบการเงิน ก่อนรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย
4.1.3  รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ  ผู้บริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริษัทได้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ กรรมการ และผู้บริหาร จัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ  ผู้บริหาร และบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการติดตามรายการต่างๆ เช่น รายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่ องการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ   ผู้บริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ลงวันที่  26 ม.ค. 2552 โดยเริ่ มจัดท�ำ
รายงานเมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน 2552 เป็ นต้ นมา โดยรายงานให้ ประธานกรรมการบริ ษัท  และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วัน
ท�ำการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้ รับรายงาน และก�ำหนดให้ ต้องรายงานทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้ อมูล โดยคณะกรรมการได้ ก�ำหนดให้ มกี ารรายงาน
การมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ องในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
4.1.4  รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ  ผู้บริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีนโยบายก�ำหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร ถือปฏิบตั ิตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด  พร้ อมทังรายงานให้
้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ โดยคณะกรรมการได้ ก�ำหนดให้ มีวาระการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการ  ผู้บริ หาร ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
รายงานการถือหุ้นของกรรมการ
ล�ำดับ

ต�ำแหน่ ง

จ�ำนวนหุ้น 2559

*103,632

*103,632

1

นายโชติ  โสภณพนิช

2

นางสาวสุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล

ไม่มี

ไม่มี

3

นายอมร  อัศวานันท์

ไม่มี

ไม่มี

4

นางอัจฉราพร  เหมาคม

ไม่มี

ไม่มี

5

นายโอวาท  พันธุ์ปรี ชากิจ

17,350

17,350

6

นายอรุณ  จิรชวาลา

ไม่มี

ไม่มี

7

นายสมศักดิ์  ใจตรง

ไม่มี

ไม่มี

8

นายเลา ติง ไฟ

90,000

ไม่มี

9

นายชาญชัย  ล� ้ำยอดมรรคผล

ไม่มี

ไม่มี

*รวมผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
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จ�ำนวนหุ้น 2560

รายงานประจ�ำปี 2560

รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร
ล�ำดับ

ผู้บริหาร

จ�ำนวนหุ้น 2560

จ�ำนวนหุ้น 2559

1

นายเจริ ญ  ฟองสถาพร

ไม่มี

-

2

นางสาวสุกญ
ั ญา ปรี ชาหาญ

ไม่มี

ไม่มี

3

นางสาวปวริ ศา เกิดพวงแก้ ว

ไม่มี

ไม่มี

4.1.5  นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
เพื่อสะท้ อนถึงภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงแต่ละคนบริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหาร บริษทั ได้ แจ้ งจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการทีแ่ ต่ละคนได้ รับไว้ ในหมวด 5  ความรับผิดชอบของกรรมการ
4.1.6  ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการและการท�ำหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทังเปิ
้ ดเผยประวัตขิ องกรรมการแต่ละคน และข้ อมูล
เกี่ยวกับบทบาท  และหน้ าที่รวมทังการท�
้
ำหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผา่ นมาไว้ ในหมวด 5 ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ  เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงประสบการณ์  ความรู้ความสามารถของกรรมการในการที่จะช่วยสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทได้
4.2  ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการให้ ความส�ำคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และทัว่ ถึง ทังรายงานข้
้
อมูลทางการเงิน
และข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยได้ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้ ผ้ ู
ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบทังโดยผ่
้
านช่องทาง  และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่าน Web Site ของบริ ษัท
www.kwc.co.th เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสามารถทราบข้ อมูลที่สำ� คัญ และกิจกรรมของบริษัทอีกทางหนึง่ และในส่วนของงานด้ านนักลงทุน
สัมพันธ์นนั ้ บริษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายเลขาและบริหารงานทัว่ ไป ท�ำหน้ าที่ตดิ ต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุนสถาบัน  ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์  
และภาครัฐที่เกี่ยวข้ องซึง่ สามารถติดต่อได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์  02-871-3191 ต่อ 229  หรื อ  e-mail :  infokwc@kwc.co.th
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของกรรมการ
5.1   โครงสร้ างการจัดการ
ได้ จดั ท�ำรายละเอียดไว้ ในข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการข้ างต้ น
5.2   การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการก�ำหนดให้ มีระเบียบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร  มีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานของทุกหน่วยงานทังหน่
้ วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้ เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้    รวมทังประเมิ
้
นประสิทธิภาพ และความเพียง
พอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนันๆ  ทั
้
งนี
้ ้คณะกรรมการดูแลให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถท�ำหน้ าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ และให้ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจ�ำตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำหนดให้ มีคณะเจ้ าหน้ าที่บริหารความเสีย่ งประเมินปั จจัยความเสีย่ ง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั และท�ำการวิเคราะห์ถงึ เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ เกิดปัจจัยความเสีย่ ง ก�ำหนดมาตรการบริหารความเสีย่ งในการติดตามเหตุการณ์ทเี่ ป็ นสาเหตุ
ของปั จจัยเสี่ยง และเสนอมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนัน  พร้
้ อมให้ เสนออยูใ่ นแผนงบประมาณประจ�ำปี
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5.3 จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ท�ำ  “คูม่ ือจริ ยธรรม”  ส�ำหรับการประกอบธุรกิจ ก�ำหนดข้ อประพฤติปฏิบตั ิ ส�ำหรับให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบตั งิ าน และได้ รวบรวมข้ อพึงปฏิบตั ดิ งั กล่าวจัดท�ำเป็ นเอกสารซึง่ มีสาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า  คูค่ ้ า คูแ่ ข่งขันทางการค้ า สังคมและสิง่ แวดล้ อมส่วนรวม และดูแลให้ มีการปฏิบตั จิ ริ งจังอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มีการทบทวนเป็ นประจ�ำทุกปี
บริ ษัทได้ ออกข้ อปฏิบตั เิ กี่ยวกับจรรยาบรรณของ กรรมการ  ผู้บริ หาร  พนักงานบริ ษัท และบริ ษัทย่อยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้ ถือ
ปฏิบตั แิ ละติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
5.4 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ บริษัทกลุ่ม “กรุ งเทพโสภณ” TOP OF MIND  ลูกค้ าเลือกเราเป็ นอันดับแรก
1. ส�ำหรับลูกค้ า  ลูกค้ ามองเห็นบริ ษัทเป็ นผู้ที่ชว่ ยให้ ลกู ค้ าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริ ษัทเข้ าไปช่วยในเรื่ องการบริ หารต้ นทุนและ
ขบวนการในการออกแบบกระบวนการหรื อเครื่ องมือที่ดีเยี่ยมโดยผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สดุ
2. ส�ำหรับพนักงาน บริ ษัทมุง่ เน้ นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล ให้ เกิดความรู้ความสามารถทังองค์
้ กร
บริษัทได้ แบ่ งพันธกิจ ออกเป็ น 3 พันธกิจหลักตามกลุ่มบริษัท ดังนี ้
1. บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) สร้ างคุณค่าเพิ่มให้ แก่ลกู ค้ าโดยการให้ การบริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ผ่านกลุม่ บริ ษัทและเกิดผล
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมด
้
2. บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด รักษาและประยุกต์การให้ บริ การคลังสินค้ าและท่าเรื อโดยมีการให้ บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลกู ค้ า
3. บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัดเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการบริ หารข้ อมูล มีการให้ บริ การในเชิงสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ลกู ค้ าโดยไม่ให้ เกิด
ความผิดหวังจากลูกค้ า
ค่ านิยมของกลุ่ม บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) มีดงั นี ้
1. Service Excellence ด้ วยการน�ำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ มาใช้
1.1 ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการน�ำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าให้
กับการบริ การ
1.2 แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริ เริ่ มการเปลี่ยนแปลงวิธีการท�ำงาน เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
2. Professional Teamwork ความร่วมมือเป็ นปึ กแผ่น ผ่านทุกช่องทาง ที่ลกู ค้ าได้ พบและเข้ าถึง
2.1 แสดงออกซึง่ ความรับผิดชอบในหน้ าที่ รวมทังผลลั
้ พธ์ ที่เกิดขึ ้นจากการท�ำงาน เพื่อให้ งานส�ำเร็ จลุลว่ งและบรรลุเป้าหมาย
2.2 ประสานและให้ ความร่วมมือในการท�ำงานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้ งานส�ำเร็ จ และเกิดความราบรื่ นในการท�ำงาน
2.3 แสดงออกซึง่ จรรยาบรรณในการท�ำงาน และให้ เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3. Employee Development พัฒนาศักยภาพ ของแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด
3.1 แสดงให้ เห็นถึงความใฝ่ ร้ ู และความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามเป้าหมายที่
ตังไว้
้
3.2 ยินดีรับ และ อาสาท�ำงานอื่นๆที่หลากหลาย ทังภายในและภายนอกหน่
้
วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ตนเองค้ นพบ
และได้ ใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

40

รายงานประจ�ำปี 2560

4. Customer Orientation ลูกค้ าต้ องไม่ผิดหวัง
4.1 ค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า  โดยค�ำนึงถึงปั ญหาที่จะเกิดขึ ้น ขจัดข้ อร้ องเรี ยน และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ เหนือความคาดหมาย
4.2 ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ค่าต่อลูกค้ า และตัดสินใจได้ ตามข้ อตกลงที่มีร่วมกัน
4.3 ปรับปรุงและพัฒนา การให้ บริ การแก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ และประทับใจต่อลูกค้ า
5.5 การรวมหรื อแยกต�ำแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ในการก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับดูแล
และการบริ หารออกจากกัน  และเตรี ยมความพร้ อมพัฒนาอบรมเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั หิ น้ าที่
บริ ษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของคณะกรรมการ ที่จะต้ องท�ำหน้ าที่ดูแลสิทธิ ที่มีอยู่ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างถูกต้ องและ
เป็ นธรรม เพื่อความเชื่อมัน่ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องและความเจริ ญของกิจการในระยะยาว บริ ษัทจึงได้ สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ท�ำงานเป็ นอย่างดี เข้ าท�ำหน้ าที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อท�ำหน้ าที่ทงการสอดส่
ั้
องดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ต่างๆ การอนุมตั แิ ผนธุรกิจ รวมทังการสร้
้
างมาตรฐานในการก�ำกับดูแลกิจการ และก�ำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์การด�ำเนินงานในอนาคตด้ วย
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อเป็ นการตระเตรี ยมพนักงานไว้ รองรับต�ำแหน่งทางการบริ หาร บริ ษัทได้ จดั ท�ำแผนการพัฒนาผู้บริ หาร โดยมีการพิจารณาผู้บริ หาร
ที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น และมีศกั ยภาพ สามารถจะพัฒนาให้ รับภาระหน้ าที่สงู ขึ ้นได้ ไว้ ในแต่ละฝ่ ายงานและมีการติดตามผลส�ำเร็ จในการ
พัฒนาเพื่อการแต่งตังเลื
้ ่อนต�ำแหน่งปี ละ 1 ครัง้
การฝึ กอบรมและการให้ ความรู้
บริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมการ และผู้บริ หาร เข้ าอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อน�ำความรู้ มาช่วยกันท�ำงานให้ เกิดประโยชน์
แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย ให้ ตรงตามนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ก�ำหนดไว้ ด้วย
กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่ อย กรรมการสรรหา และผู้บริหารสูงสุด
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประกอบด้ วย
1.  นางสาวสุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล กรรมการอิสระ
2.  นายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ
กรรมการอิสระ
3.  นายอมร อัศวานันท์
กรรมการอิสระ
4.  นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ก�ำหนดค�ำนิยาม“กรรมการอิสระ” ของบริ ษัทโดยเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดเท่ากับของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไว้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท  บริ ษัทใหญ่  บริ ษัทย่อย  บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง  ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ น  หรื อเคยเป็ นกรรมการ ที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน  ลูกจ้ าง   พนักงาน   ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจ�ำ หรื อผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริ ษัท  บริ ษัทใหญ่  บริ ษัทย่อย  บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง  เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
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3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา  คูส่ มรส พีน่ ้ อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่    ผู้มีอ�ำนาจควบคุม  หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริ ษัท  หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท  บริ ษัทใหญ่  บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง  ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น  หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่   บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังความสั
้
มพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้ าทีก่ ระท�ำเป็ นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรับหรือให้ ก้ ยู มื   ค� ้ำประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้
ผู้ขออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของผู้ขออนุญาต หรื อตังแต่
้
ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า  ทังนี
้ ้ การค�ำนวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูล  และการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น ในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่   บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง   และไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู  ่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวัน
ที่ได้ รับการแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน   ซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัท  บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย  บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การ
ทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ คุ คล  ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ  ของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้
้ วย  เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม 1 - 8  แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของ
บริ ษัท  บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย  บริ ษัทร่วม  บริ ษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน  หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังขึ
้ ้น เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริ ษัทอีก 3 ชุด  ได้ แก่
(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ
(2)  คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
(3)  คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการแต่ละคณะมีองค์ประกอบ  คุณสมบัติ ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ ดังนี ้
(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย  กรรมการบริ ษัทซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะ
สามารถท�ำหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินจ�ำนวน  3  ท่าน  โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตังตามหลั
้
กเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ ง

ปี 2559
จัดประชุม
เข้ าประชุม

1

นางสาวสุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4

4

2

นายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ

กรรมการตรวจสอบ

4

4

3

นายอรุณ  จิรชวาลา

กรรมการตรวจสอบ

3

3

นายอรุณ จิรชวาลา ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะซึ่งครบวาระการเป็ นกรรมการตรวจสอบกลับเข้ าเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึง่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี   หรื อวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษัท นับตังแต่
้
เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2563
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้ าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย  เลิกจ้ าง
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคล ซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ ารวมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์  ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล  และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทํารายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ   และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง   ครบถ้ วน  เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริ ษัท
(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ)  จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)  ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และ ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ ษัท
7.   ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้ รับรองกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ได้ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และได้ มี
การทบทวนกฎบัตรอย่างสม�่ำเสมอ
(2)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท จ�ำนวน 3 ท่าน  ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ ง

ปี 2560
จัดประชุม
เข้ าประชุม

1

นางอัจฉราพร  เหมาคม

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

2

2

2

นายอมร   อัศวานันท์

กรรมการบริ หารความเสี่ยง  

2

2

3

นายโอวาท   พันธุ์ปรี ชากิจ

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

2

2

คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงทังคณะ
้
ซึง่ ครบวาระการเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยงกลับเข้ าเป็ น
กรรมการบริ หารความเสีย่ งอีกวาระหนึง่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี หรื อวาระของการเป็ นกรรมการ
บริ ษัท  นับตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2563
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1.  พิจารณาขันตอนวิ
้
ธีบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
2.  แต่งตังฝ่
้ ายบริ หารของบริ ษัทในกลุม่ เข้ าร่วมเป็ นคณะท�ำงานบริ หารความเสี่ยง
3.  พิจารณาแผนงานและผลการด�ำเนินการบริ หารความเสี่ยงที่คณะท�ำงานเสนอ
4.  รายงานผลการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ แต่งตัง้ คณะท�ำงานบริ หารความเสี่ยง  ซึง่ ประกอบด้ วย กรรมการผู้จดั การบริ ษัท กรุงเทพโสภณ
จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จดั การบริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด  กรรมการผู้จดั การบริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด ผู้ควบคุมการเงิน  
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล  ผู้จดั การอาวุโสฝ่ าย IT  ให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
1. ศึกษา และประเมินความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้นจากปั จจัยภายนอก และ/หรื อปั จจัยภายในผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
รวมทังเสนอแนวทางบริ
้
หารความเสี่ยง
2. ด�ำเนินการบริ หารความเสี่ยงตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
3. ติดตามและรายงานการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
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คณะท�ำงานบริ หารความเสี่ยง  ก�ำหนดการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง  อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้   พิจารณาเพื่อน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท  ซึง่ ขณะนี ้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดท�ำแผนงานบริ หารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง พร้ อมกับพัฒนาปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริ ษัท
(3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วย   กรรมการบริ ษัท จ� ำนวน 4 ท่าน   ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้พิจารณาแต่งตัง้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ปี 2560
จัดประชุม
เข้ าประชุม

ต�ำแหน่ ง

1

นายอมร   อัศวานันท์

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2

1

2

นายอรุณ จิรชวาลา

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

3

นายสมศักดิ์  ใจตรง

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

4

นายชาญชัย  ล� ้ำยอดมรรคผล

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2

2

คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรให้ ก�ำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้ าที่
ความรับผิดชอบ  และแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมายเพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนสามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเป็ นธรรม  เหมาะสม  และโปร่งใส  เป็ นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อสร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
1. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร
ระดับสูงและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของบริ ษัทฯ
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
3.   สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องก�ำหนดแล้ วน�ำเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯเพื่อ
พิจารณาให้ ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1)  กรรมการ
(2)  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้ รับมอบหมายอ�ำนาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
(3)  เลขานุการบริ ษัท
(4)  ผู้บริ หารระดับสูงและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ คือ
-  กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
-  กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด และ บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
-  ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี
ส�ำหรับการสรรหากรรมการผู้จดั การบริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด และ บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด และผู้จดั การฝ่ าย
อาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี ต้ องผ่านการคัดเลือก กลัน่ กรอง และน�ำเสนอจากกรรมการผู้จดั การบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อน
4. เสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็ นปกติปีละครัง้ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
6. ด�ำเนินการอื่น ตามคณะกรรมการบริ ษัทฯ ฯมอบหมาย
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) มีบริ ษัทย่อยสองแห่ง ดังที่กล่าวไว้ แล้ วในข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทข้ างต้ น ซึง่ ทังสองบริ
้
ษัทอยู่
ภายใต้ การด�ำเนินการทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตัง้ กรรมการบริ ษัทจ�ำนวน 3 ท่าน (1 ในนันเป็
้ นกรรมการผู้จดั การของ
บริ ษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ) และผู้บริ หารจ�ำนวน 2 ท่าน เข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด และ
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด  ทังนี
้ ้กรรมการบริษัทเป็ นผู้ก�ำหนดกรอบของบุคลากร อ�ำนาจด�ำเนินงาน และการเงิน ของบริษัทย่อย ดังนันจึ
้ งมี
การจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจ�ำทุกๆ 1.5 เดือนหรือตามค�ำขอจากบริษทั ย่อย เพือ่ ให้ เกิดการตัดสินใจในการด�ำเนินงานได้ รวดเร็วขึ ้น
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน   
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะ
สมและมีประสิทธิผล สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท   แจ้ งให้ ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่ตรวจพบภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยบริ ษัทที่ปรึ กษาตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการท�ำหน้ าที่ในการตรวจสอบ และประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน นอกจากนี ้บริ ษัทมุ่งผลักดันให้ ส�ำนักงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากล และใช้ กรอบการควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework บริ ษัทจัดอบรมให้ ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุม
ภายในด้ วยตนเอง   เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานทังของบริ
้
ษัท และบริ ษัทย่อย สามารถทดสอบและประเมินความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของตนเองภายในองค์กรได้   ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ สำ� นักงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็ นอิสระ และให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    
บริ ษัทได้ เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นเอกสารแสดงรายการไว้ ในรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)  ค่ าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็ นดังต่ อไปนี ้
ชื่อบริษัท

ปี 2560

ปี 2559

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด

605,000.00*
335,000.00

575,000.00
320,000.00

บริ ษัท เคดับบลิวซีโลจิสติกส์ จ�ำกัด
รวม

290,000.00
1,230,000.00

275,000.00
1,170,000.00

*อยูภ่ ายใต้ การพิจารณาและอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(2)
ค่ าบริการอื่นๆ ได้ แก่ ค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบตั งิ าน เช่ น ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ นอกเหนือ
จากค่ าสอบบัญชี
*ประมาณการ
ชื่อบริษัท

ปี 2560

ปี 2559

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด

35,000.00
25,000.00

36,910.00
26,890.00

บริ ษัท เคดับบลิวซีโลจิสติกส์ จ�ำกัด
รวม

16,000.00
76,000.00

17,080.00
80,880.00
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รายงานประจ�ำปี 2560

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทมีนโยบายให้ ความร่วมมือ  และสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรื อภาคเอกชนตามควรแก่กรณี   
ด�ำเนินธุรกิจ หรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั อิ ยูภ่ ายใต้ กรอบของกฎหมาย  หลีกเลีย่ งการให้ ความร่วมมือ หรื อการสนับสนุนผู้ที่กระท�ำการอันไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย หรื อที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมพร้ อมทังส่
้ งเสริ ม และปลูกฝังจิตส�ำนึกการรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้ เกิดขึ ้นใน
บรรดาพนักงานและผู้บริ หารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ปี 2560 1. “โครงการจากต้ นน� ้ำสูป่ ลายน� ้ำ”คืนต้ นตะเคียนทอง ให้ คลองสียดั ”/ “ซ่อมเสริ มสร้ าง บ้ านปลา ธนาคารปู กับชุมชนบ้ าน
บน และ กลุม่ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คลองสียดั    ณ วัดคงคาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรายการกิจกรรมดังต่อไปนี ้                   
ปลูกต้ นตะเคียนทอง
พายเรื อเก็บขยะในคลองสียดั
ซ่อมเสริ มสร้ าง บ้ านปลาธนาคารปู
เพิ่มพื ้นที่อนุบาลลูกปูแสม  
2. “โครงการมอบทุนการศึกษา” โรงเรี ยนวัดบางปะกอก เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพฯ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจ�ำนวนหนึง่ ชุด ซึง่ ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการของบริ
้
ษัท เพือ่ ท�ำหน้ าทีใ่ นการพิจารณาและ
บริ หารความเสี่ยงในการประกอบกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รายละเอียดโปรดศึกษาได้ จาก ข้ อ 10 บริ ษัทให้ ความส�ำคัญต่อความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริ ษัท 5 ข้ อหลักดังนี ้
1. ความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกต่อองค์กร บริ ษัทเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่ องการติดต่อสือ่ สารและการให้ ความรู้ แก่บคุ คลภายนอก
อาทิ ลูกค้ า คูค่ ้ า ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธุรกิจใหม่ของบริ ษัท โดยใช้ ระบบ Website ให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
2. Strategic Risk ในแต่ละปี ฝ่ายบริ หารได้ มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่างๆทังจากปั
้
จจัยภายนอก และภายในที่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และก�ำหนดแผนกลยุทธและแผนธุรกิจพร้ อมทังงบประมาณ
้
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
ของธุรกิจและความต้ องการของลูกค้ า  เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ คณะกรรมการก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย รวมทังมี
้ การสื่อสารให้ กบั พนักงาน ลูกค้ า และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเพื่อให้ การด�ำเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ภายนอก

3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริ ษัทให้ ความส�ำคัญต่อระบบ IT ซึง่ เป็ นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการท�ำงานทังภายในและ
้

- ภายนอก บริ ษัทมีระบบที่ดีเยี่ยมให้ แก่ลกู ค้ า ได้ แก่ระบบ Application ที่เรี ยกว่าระบบ RSSQL  ระบบจัดการคลังเอกสาร  ที่สามารถ
เรี ยกใช้ บริ การแบบระบบ real  time  ระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทลั เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถสืบค้ นหาเอกสารที่ฝากเก็บในระบบดิจิทลั กับบริ ษัทฯ
เพื่อตอบสนองความต้ องการจัดเก็บเอกสารในรูปดิจิทลั และการเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว ถูกต้ องและมีความปลอดภัย
- ภายใน บริ ษัทมีนโยบายการใช้ ระบบ IT ในการบริ หารการเคลื่อนไหวของเอกสารและข้ อมูลภายในองค์กร โดยมีนโยบายที่จะให้
ลดการใช้ กระดาษและใช้ ระบบ IT เพิ่มมากขึ ้นเพื่อสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่จ�ำเป็ นต่อการด�ำเนินงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและ
การให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่รวดเร็ วขึ ้น
นอกจากนี ้ในปี 2561 ทางบริ ษัทย่อยมีแผนที่จะขอการรับรองระบบ ISO/IEC-27001 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้ อมูล
และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
4. ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบตั ภิ ยั บริ ษัทมีนโยบายรับมือภัยธรรมชาติโดยมีการจัดท�ำแผนฉุกเฉิน  และแผนบริ หารธุรกิจ
ต่อเนื่อง (BCP) เพื่อเป็ นการแน่ใจว่า ในกรณีที่เกิดเหตุภยั ธรรมชาติ หรื ออุบตั ภิ ยั ต่างๆบริ ษัทยังสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
5. ทรัพยากรบุคคลบริ ษัทให้ ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ จึงให้ มีการ จัดท�ำการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปี
ส�ำหรับผู้บริ หารและพนักงานทุกคน โดยเน้ นในการพัฒนาตาม Job function ของแต่ละหน่วยงานไปพร้ อมๆกับการพัฒนาทักษะด้ านต่างๆ
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รายการเกี่ยวโยง
บริ ษัทมีรายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ เกี่ยวข้ องกันโดยการถือหุ้นหรื อการมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวประกอบด้ วยการบริ การและการกู้ยืมซึง่ อัตราค่าบริ การ และอัตราดอกเบี ้ย เป็ นไปตามราคาตลาดเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ ้น
กับบุคคลภายนอก และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
รายการต่ อไปนีเ้ ป็ นรายการที่เกิดขึน้ ระหว่ างบริษัท  กับบริษัทต่ อไปนี ้
บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด

เป็ นบริ ษัทย่อย

บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด

เป็ นบริ ษัทย่อย

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด

เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

บริ ษัท กรี นสปอต จ�ำกัด

เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

บริ ษัท พลังโสภณ จ�ำกัด

เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

บริ ษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด

เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันดังนี ้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
1
2
3
4

เงินฝากธนาคาร
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หลักทรั พย์ ในความต้ องการของตลาด
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กองทุนเปิ ด
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีก้ ารค้ า
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

จ�ำนวนเงิน
37,327,108
163,749,294
6,221,962

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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ในปี 2560  บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันดังนี ้
รายการในงบก�ำไรขาดทุน
1
2
3
4
5
6
7
8

50

รายได้ ค่าเก็บรั กษาสินค้ าและเอกสาร
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ ค่าเช่ ารั บ
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ จากการขาย
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ ค่าบริการจัดการ
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบีย้ รั บ
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ อ่ ืนๆ
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ต้ นทุนขายและบริการ
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

รายงานประจ�ำปี 2560

จ�ำนวนเงิน
15,458,862
324,000
42,994
13,650,334
69,554
86,184
2,317,387
448,880

ประวัติกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล :

นายโชติ   โสภณพนิช

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
ประธานกรรมการ, กรรมการ
อายุ :
75 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์  ออสเตรเลีย
ประวัตกิ ารอบรม :
ไม่มี
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
15 กรกฎาคม 2537
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
23 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
103,632 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.73 *
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ประธานกรรมการ บริ ษัท  กรี นสปอต จ�ำกัด
กรรมการ
บริ ษัท วัฒนโชติ จ�ำกัด
กรรมการ
บริ ษัท วัฒนโสภณพนิช จ�ำกัด
กรรมการ
บริ ษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้ นท์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
กรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 9 ครัง้
*รวมผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง

ชื่อ-สกุล :

นางสาวสุธาวรรณ   ศักดิ์โกศล

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ :
52 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี   บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประวัตกิ ารอบรม :
Director Certification Program (DCP)
Advanced Audit Committee  Program (AACP)
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
25 มกราคม 2559
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
เมษายน 2559 - ปั จจุบนั
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3  
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พฤษภาคม 2555 - 2559
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านก�ำกับหลักทรัพย์ของรัฐ  
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท  9  ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 7 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  2  ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล :

นายอมร อัศวานันท์

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
อายุ :
70 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาโท
Bowling Green State University, Ohio, USA
ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม :
Director Accreditation Program (DAP) :
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Stanford NUS Executive Program :
Stanford University ร่วมกับ National University of Singapore
Changing Organzational Behavior Program :
Wharton School, University of Pennsylvania, USA
CEO Performance Evaluation
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
26 เมษายน 2548
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
12 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
กรรมการตรวจสอบ  บริ ษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ  
บริ ษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ  บริ ษัท ฟาร์ อีสต์ ดีดีบี จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริ ษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
กรรมการอิสระ บริ ษัท บีเอ็นเอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
2547-2558  กรรมการ  ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร  กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการสินเชื่อ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 1 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง 2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้
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ชื่อ-สกุล :

นางอัจฉราพร  เหมาคม

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
อายุ :
63 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม :
Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
23 กุมภาพันธ์ 2555
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
5 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช�ำนาญการพิเศษ :
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านก�ำกับและประเมินผล :
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
กรรมการ : สถาบันการบินพลเรื อน
กรรมการ : องค์การสวนสัตว์
กรรมการ : ผู้ช�ำระบัญชีองค์การฟอกหนัง
กรรมการตรวจสอบ : สถาบันการบินพลเรื อน
กรรมการตรวจสอบ : องค์การสวนสัตว์
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท  9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 9 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง  2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้

ชื่อ-สกุล :

นายอรุ ณ  จิรชวาลา

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ :
64 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาโท   วิศวกรรมศาสตร์ : Stanford University,USA
ปริ ญญาตรี    วิศวกรรมศาสตร์ : Stanford University,USA
ประวัตกิ ารอบรม :
Director Accreditation Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
13 พฤศจิกายน 2543
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
17 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
กรรมการ  บริ ษัท พลังโสภณ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
กรรมการผู้จดั การใหญ่ : ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน : ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้

ชื่อ-สกุล :

นายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง
อายุ :
64 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (การเงิน)
Roosevelt University,Chicago,USA
ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัตกิ ารอบรม :
Director Accreditation Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
27 เมษายน 2547
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
13 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
17,350 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.28
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
ผู้อ�ำนวยการและผู้จดั การฝ่ ายสินเชื่อ :
บริ ษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ : บริ ษัท หลักทรัพย์บีฟิท จ�ำกัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท  9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 9 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 4 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง  2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล :

นายสมศักดิ์  ใจตรง

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ :
60 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาโท วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยลามาร์ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี   วิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
6 มีนาคม 2557
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
2554-2555   Vice President-Consumer Global
Manufacturing,Strategy Deployment: Johnson&Johnson Ltd.
2553-2554   Vice President-Consumer
Integrated Manufacturing,Asia Pacific : Johnson&Johnson Ltd.
2548-2552   Executive Director-Consumer
Integrated Manufacturing, Asia Pacific : Johnson&Johnson  Ltd.
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท  9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้

54

รายงานประจ�ำปี 2560

ชื่อ-สกุล :

นายเลา ติง ไฟ

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ
อายุ :
69 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัตกิ ารอบรม :
ไม่มี
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
15 กรกฎาคม 2537
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
23 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
90,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.50
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
กรรมการ
Yomix Co.,Ltd.  
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
กรรมการ
บริ ษัท อาเซียคลังสินค้ า จ�ำกัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท  9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 9 ครัง้

ชื่อ-สกุล :

นายชาญชัย  ล�ำ้ ยอดมรรคผล

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ, กรรมการผู้จดั การ, กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ :
53 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาโท  MBA คณะพานิชศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี   สาขาเคมีวิศวกรรม  คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัตกิ ารอบรม :
Director Certification Program (DCP)
วันที่ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการบริษัท :
29 เมษายน 2559
จ�ำนวนปี ที่เป็ นกรรมการ :
1 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
2557-2559        ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
บริ ษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จํากัด
2555-2557        ผู้อ�ำนวยการ - Contract Logistics
บริ ษัท เช้ งเกอร์ (ไทย) จ�ำกัด
2555                 ผู้อ�ำนวยการ - ซัพพลายเชน
บริ ษัท ดัชมิลล์ จ�ำกัด
2546 - 2554     ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ ารกระจายสินค้ า
บริ ษัท ไทยน� ้ำทิพย์ จ�ำกัด
2540 - 2546      ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายคลังสินค้ า
บริ ษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จ�ำกัด
2530 - 2540      ผู้จดั การฝ่ ายวางแผน
บริ ษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท  9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 9 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้

ชื่อ-สกุล :

นายเจริญ ฟองสถาพร

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี
อายุ :
54 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาโท MBA-Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัตกิ ารอบรม :
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
2558-2559 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ ายบริ หารด้ านการเงิน                  
บริ ษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้ นท์ จ�ำกัด (Kidzania)
2555-2558 กรรมการ
บริ ษัท ไตรคอร์ เอ้ าท์ซอสซิง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2549-2555 Group-CFO
บริ ษัท ชีร์โร โฮลดิ ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
2548-2549 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน       
บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2539-2548 ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน                              
บริ ษัท ไทยบริ ตชิ ซีเคียวริ ตี ้พริ น้ ติ ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager               
บริ ษัท เฟิ ร์ส แปซิฟิก จ�ำกัด (มหาชน)
2535-2538 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและการเงิน              
บริ ษัท เอส เอ็ม ที ลีสซิง่ จ�ำกัด และบริ ษัท เอส เอ็ม ที เร้ น อะ คาร์ จ�ำกัด
2533-2535 Controller-Southeast Asia
ลุฟฮันซ่า สายการบินเยอรมัน
2531-2533 ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท ฟาร์ มิทาเลีย คาร์ โล เออบาร์ จ�ำกัด
2528-2531 Senior Auditor
บริ ษัท ไพร้ ซ์ วอเตอร์ เฮ้ าส์ จ�ำกัด

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล :

นางสาวสุกัญญา  ปรี ชาหาญ

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
อายุ :
44 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาตรี บริ หารทรัพยากรมนุษย์    สถาบันราชภัฎสวนดุสติ
ประวัตกิ ารอบรม :
กฎหมายแรงงานส�ำหรับ HR
HR มุง่ สู่ AEC
ISO 9001:2015
การท�ำ TEAM ส�ำหรับการ Training
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
2553-2559    หัวหน้ าแผนกบริ หารทรัพยากรมนุษย์
บริ ษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ (สยาม) จ�ำกัด(มหาชน)
2551-2552   เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริ ษัท ทีมคอน ซัลติ ้งเอ็นจิเนียริ่ ง จ�ำกัด
2550-2551     HR Office
บริ ษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2549-2550     ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล
บริ ษัท แสงทองออโต้ พาร์ ค จ�ำกัด
2546-2549     Asst. HR Executive
บริ ษัท แมนดาริ น โคลธิ่ง จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี 2560

ชื่อ-สกุล :

นางสาวปวริศา เกิดพวงแก้ ว

ต�ำแหน่ งปั จจุบนั :
เลขานุการบริ ษัท
อายุ :
33 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
ปริ ญญาตรี   บัญชี  มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ประวัตกิ ารอบรม :
Company Secretary Program (CSP 73/2016)
Effective Minutes Taking (EMT 39/2017)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน) :
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่ งในกิจการที่อาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจ
กับบริษัท  :
ไม่มี
ประสบการณ์ ทำ� งาน :
Senior Officer ส�ำนักเลขานุการธนาคาร  
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท น� ้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
เลขานุการ ผู้อ�ำนวยการสายงานธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
ในปี 2560รายได้ รวมของธุรกิจคลังสินค้ าและการบริการท่าเรื อ ธุรกิจคลังเอกสาร มีการเติบโตสูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 บริษัท
ได้ มีการปรับปรุงแผนธุรกิจ โดยการสร้ างรายได้ และก�ำไรให้ เพิ่มขึ ้นจากธุรกิจหลัก และควบคุมค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงานไม่ให้ สงู มากขึ ้นได้ จึง
ท�ำให้ บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 85.1ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 13.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.4 โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่สำ� คัญของรายได้ ตามส่วนงานธุรกิจ สรุป
ได้ ดงั นี ้
ข้ อสรุปจากส่วนงานธุรกิจหลัก
1. ธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่คลังสินค้ า 
2. ธุรกิจรับฝากเอกสาร
3. ธุรกิจขายกล่องและวัสดุ
4. ธุรกิจให้ บริ การท่าเรื อ
5. ธุรกิจบริ การ
6. รายได้ อื่น
- เงินปั นผลจากการลงทุน
- ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์
- อื่นๆ
รายงานวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
1. วิเคราะห์ งบแสดงฐานะการเงิน

รายได้ เพิ่มขึ ้น
4.5   ล้ านบาท
รายได้ เพิ่มขึ ้น
17.1 ล้ านบาท
รายได้ เพิ่มขึ ้น
1.3   ล้ านบาท
รายได้ เพิ่มขึ ้น
0.40 ล้ านบาท
รายได้ ลดลง
(1.9) ล้ านบาท
รายได้ ลดลง
(1.2) ล้ านบาท   จาก
ลดลง (0.6) ล้ านบาท
ลดลง (1.3) ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 0.7 ล้ านบาท

1.1 สินทรัพย์รวม
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมมีจ�ำนวน 694.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี แล้ ว 8.8% และมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12.3%
เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 1.04% และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 21.5% เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 3.2%
1.2 หนี ้สินรวม
บริ ษัทมีหนี ้สินรวมมีจ�ำนวน 63.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 25.5%เนื่องจากมีเจ้ าหนี ้การค้ า  ภาษี นิติบคุ คลค้ างจ่ายและหนี ้สิน
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น
บริ ษัทมีสถานะปลอดหนี ้จากการกู้ยืม โดยบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1 เท่า  เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 0.01
เท่า จากผลของมีหนี ้สินเพิ่มข้ างต้ น  ณ สิ ้นปี 2560
1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 630.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 7.39% และมีมลู ค่าตามบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 105.1 บาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 7.2 บาทต่อหุ้น โดยสามารถท�ำก�ำไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ 14.19 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 2.21 บาทต่อหุ้น
2. สภาพคล่ อง
2.1 กระแสเงินสด
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ�ำนวน 41.3 ล้ านบาท ได้ มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 99.7 ล้ านบาท ใช้ ไปจาก
กิจกรรมการลงทุน 25.6 ล้ านบาท และใช้ ไปจากกิจการจัดหาเงิน 42.6 ล้ านบาท สุทธิเงินสดเพิ่มขึ ้น 31.5 ล้ านบาท เมื่อรวมกับยอดยกมา 
9.8 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี เท่ากับ 41.3 ล้ านบาท
2.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 6.95 เท่า  ลดลงจากปี ที่แล้ ว 0.74 เท่าและอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วเท่ากับ 5.59 เท่า  ลดลง
จากปี ที่แล้ ว 0.69 เท่า
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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2.3 รายจ่ายลงทุน
บริ ษัทได้ ใช้ เงินไปในกิจกรรมลงทุนเพื่อซื ้อกองทุนเปิ ดเพื่อหาผลตอบแทน เพิ่มขึ ้นจ�ำนวน 46.1 ล้ านบาท และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
จ�ำนวน 26.2 ล้ านบาท
2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน
บริ ษัทใช้ แหล่งที่ของเงินทุนมาจากก�ำไรสะสม ของบริ ษัทเองที่อยูใ่ นรูปของหลักทรัพย์หรื อกองทุนที่ก่อให้ เกิดผลตอบแทนและพร้ อมที่
จะแปรสภาพเป็ นเงินสดหรื อเงินทุนเมื่อมีความจ�ำเป็ นต้ องใช้ โดยไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งภายนอก
(1) ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
บริ ษัทมีความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุนเนื่องจากบริ ษัทสามารถจัดสรรเงินทุนจากแหล่งภายในที่มีอยู่ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการในการใช้ เงินตามช่วงเวลารวมถึงการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่กระทบกับสภาพคล่องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามวงเงินที่บริ ษัท
มีอยูก่ บั สถาบันการเงินจะใช้ ก็ตอ่ เมื่อต้ องลงทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเท่านัน้
(2) หนี ้สิน
บริ ษัทมีหนี ้สินต�่ำ  หนี ้สินที่มีอยูเ่ กือบทังหมดเป็
้
นหนี ้สินหมุนเวียนจากการด�ำเนินงาน ไม่มีหนี ้สินจากการกู้ยืมระยะยาวที่ต้องมีภาระ
ในการช�ำระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
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รายงานผู้สอบบัญชี

บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ  ผู้ถอื หุ้นบริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแส
เงินสดรวม ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ และได้ ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า  งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และเฉพาะของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี   ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า  ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษัทตามข้ อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้ านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่ องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั ส�ำคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ า  ในการตรวจสอบ
งบการเงินส�ำหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ น�ำเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่ องเหล่านี ้
รายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กลุ่มบริ ษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันจ�ำนวนหลายแห่ง ตามที่ได้ อธิ บายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 23
ซึง่ กลุม่ บริษทั ต้ องก�ำหนดวิธีการรวบรวมข้ อมูลเพือ่ น�ำมาเปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง และมีการก�ำหนด
นโยบายด้ านราคาเป็ นไปตามการค้ าทัว่ ไปตามราคาตลาด
ข้ าพเจ้ าได้ ท�ำการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรวบรวมข้ อมูลรายการบัญชีกบั กิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน ข้ าพเจ้ าได้ สมุ่ ตรวจสอบรายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยการตรวจสอบรายงานรายการค้ ากับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์กบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ จากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ตรวจสอบ
นโยบายการก�ำหนดราคา และได้ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
จากผลการตรวจสอบข้ างต้ นให้ ผลเป็ นที่นา่ พอใจ ข้ าพเจ้ าไม่พบรายการผิดปกติที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอย่างเป็ นสาระส�ำคัญ
การรับรู้รายได้ คา่ เก็บรักษาสินค้ าและเอกสาร
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ คา่ เก็บรักษาสินค้ าและเอกสารจ�ำนวน 187.13 ล้ านบาท ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ถือเป็ นรายได้
หลักของกลุม่ บริ ษัทที่มีมลู ค่าสูง และมีสาระส�ำคัญ โดยอาจมีการบันทึกบัญชีรายได้ ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตรงตามงวดบัญชี
ข้ าพเจ้ าได้ ท�ำการประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี ้ และการรับช�ำระ และได้ ท�ำการตรวจสอบเอกสารการตังหนี
้ ้ และตรวจตัด
ยอดรายได้ คา่ เก็บรักษาสินค้ าและเอกสาร ก่อนและหลังวันสิ ้นงวด เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายได้ คา่ เก็บรักษาสินค้ าและเอกสาร ได้ บนั ทึกบัญชีถกู ต้ อง
ครบถ้ วนตรงตามงวดบัญชี
จากผลการตรวจสอบข้ างต้ นให้ ผลเป็ นทีน่ า่ พอใจ และข้ าพเจ้ าเห็นว่ารายได้ คา่ เก็บรักษาสินค้ าและเอกสารบันทึกบัญชีถกู ต้ องครบถ้ วน
และเหมาะสม
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ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ข้ อมูลอื่นประกอบด้ วย ข้ อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจ�ำปี นนั ้ ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่น และข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชื่อมัน่ ต่อข้ อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูลอื่นมีความขัดแย้ งที่มีสาระ
ส�ำคัญกับงบการเงินหรื อความรู้ที่ได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อปรากฏว่าข้ อมูลอื่นมีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระ
ส�ำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องสือ่ สาร
เรื่ องดังกล่าวกับผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแล เพื่อให้ ผ้ มู ีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลด�ำเนินการแก้ ไขข้ อมูลที่แสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี ้ โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจ�ำเป็ น เพื่อให้ สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อ
เท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้ เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจที
้ ่จะเลิกบริ ษัทหรื อหยุด
ด�ำเนินงานหรื อไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้ าที่ในการสอดส่องดูแล กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษัท
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของ
ข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้ อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธีการตรวจสอบ เพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียง
พอและเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า  ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญ
ซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัท
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผยข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดท�ำขึ ้นโดยผู้บริ หาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชี ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หาร และจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้ รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อความสามารถของกลุม่ บริ ษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้ าพเจ้ า
ต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าโดยให้ ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้ อง หรื อถ้ าการเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทต้ องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ท�ำให้ มีการน�ำเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุม่ บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้ าพเจ้ ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบกลุม่ บริ ษัท ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า  ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแล
ในเรื่ องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั ส�ำคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่องที่มีนยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คำ� รับรองแก่ผ้ มู หี น้ าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระ และ
ได้ สอื่ สารกับผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอืน่ ซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ า และมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผู้มีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแล ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั ส�ำคัญมากที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปั จจุบนั และก�ำหนดเป็ นเรื่ องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื่ องเหล่านี ้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับ
ไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่ องดังกล่าวในรายงาน
ของข้ าพเจ้ า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายอภิรักษ์   อติอนุวรรตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5202
21 กุมภาพันธ์ 2561
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งบการเงิน
บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรั พย์
หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด-เผื่อขาย
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

3.2 และ 4

41,262,405

9,795,024

7,477,538

2,973,482

3.3 และ 5
3.4 และ 6
3.5 และ 7

4,792,250
163,749,294
51,401,313

43,261,250
117,583,665
38,756,541

4,792,250
87,303,285
13,518,458

43,261,250
30,187,307
13,570,690

19,140
1,490,210
262,714,612

500,000
2,568,739
212,465,219

263,153
113,354,684

284,864
90,277,593

21,762,988
396,821,491
4,231,865
8,857,114
431,673,458
694,388,070

2,005,993
23,041,095
392,680,059
4,376,193
338,981
3,055,260
425,497,581
637,962,800

112,162,535
129,843,663
2,694,078
1,422,297
675,582
16,350
246,814,505
360,169,189

112,161,950
131,388,103
4,017,975
1,381,039
845,455
  826,978
250,621,500
340,899,093

3.5 และ 7
3.6 และ 8

3.7 และ 9
3.7 และ 10
3.8 และ 11
3.9 และ 12
3.10 และ 13
3.11 และ 21

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
หนี ้สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ ก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

25,660,304

17,449,598

7,084,859

7,422,074

3.12 และ 15

986,734
5,612,725
5,546,511
  37,806,274

1,366,799
4,536,743
4,289,181
27,642,321

207,027
999,743
2,209,617
10,501,246

1,151,421
952,108
1,296,327
10,821,930

3.12 และ 15
3.11 และ 21
3.13 และ 16

1,134,865
1,118,516
10,599,693
12,888,447
25,741,521
63,547,795

2,133,684
8,264,064
12,516,391
22,914,139
50,556,460

1,134,865
2,838,961
7,016,080
10,989,906
21,491,152

1,353,977
1,939,851
6,976,480
10,270,308
21,092,238

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

10,000,000
  59,000,000
403,895,998
1,940,033
630,836,031
4,244
630,840,275
694,388,070

10,000,000
59,000,000
361,278,371
1,123,253
587,401,624
4,716
587,406,340
637,962,800

10,000,000
59,000,000
111,738,004
1,940,033
338,678,037
338,678,037
360,169,189

10,000,000
59,000,000
93,683,602
1,123,253
319,806,855
319,806,855
340,899,093

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ ว

หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

14

หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองทัว่ ไป
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

17
18

บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบก�ำไรขาดทุน

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ คา่ เก็บรักษาสินค้ าและเอกสาร
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การท่าเรื อ
รายได้ คา่ บริ การ
รายได้ อื่น
รายได้ เงินปั นผลจากเงินลงทุน
ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์
ดอกเบี ้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ย
ต้ นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ค่าความนิยม
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จา่ ย
ก�ำไรก่อนภาษี เงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

19
20
21

การแบ่งปั นก�ำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
3.14
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ ค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้น 6,000,000 หุ้น

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

41,339,156
187,134,980
6,882,178
10,041,115
13,693,694

36,848,358
170,006,095
5,639,266
9,633,968
15,633,311

26,958,660
27,879,600

26,829,300
29,794,800

132,200
913,988
96,966
3,495,461
4,638,615
263,729,738

752,200
2,241,288
91,512
2,749,983
5,834,983
243,595,981

46,281,654
913,988
13,180
1,672,620
48,881,442
103,719,702

33,751,771
2,241,288
3,225
1,140,716
37,137,000
93,761,100

98,565,989
2,826,349
50,248,043
14
5,160,000
83,530
156,883,925
106,845,813
21,726,400
85,119,413

94,807,429
869,505
52,732,932
5,593,667
122,896
154,126,429
89,469,552
17,605,946
71,863,606

5,900,348
28,889,495
5,160,000
51,238
40,001,081
63,718,621
3,544,372
60,174,249

7,250,722
32,932,506
5,593,667
82,999
45,859,894
47,901,206
2,926,383
44,974,823

85,118,639
774
85,119,413

71,862,854
752
71,863,606

60,174,249
60,174,249

44,974,823
44,974,823

14.19

11.98

10.03

7.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น:
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด
ภาษี เงินได้ เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด-สุทธิจากภาษี
ปรับปรุงผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
   ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยส�ำหรับ
   โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
องค์ประกอบของภาษี เงินได้
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
   คณิตศาสตร์ ประกันภัยส�ำหรับโครงการ
   ผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จอื่นส�ำหรับปี -สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปั นก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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5

16

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

85,119,413

71,863,606

60,174,249

44,974,823

1,020,975

475,592

  1,020,975

475,592

(204,195)

(95,118)

(204,195)

(95,118)

816,780

380,474

816,780

380,474

(626,426)
125,285

104,518
(20,904)

(149,809)
29,962

(72,905)
14,581

(501,141)
315,639
85,435,052

83,614
464,088
72,327,694

(119,847)
696,933
60,871,182

(58,324)
322,150
45,296,973

85,434,282
770
85,435,052

72,326,940
754
72,327,694

60,871,182
60,871,182

45,296,973
45,296,973

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ปี 2560
ยอดคงเหลือต้ นงวด 1 มกราคม 2560
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี 2560
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายที่บริ ษัทย่อยจ่าย
ให้ กบั ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมลดลง
จากการซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2560

ปี 2559
ยอดคงเหลือต้ นงวด 1 มกราคม 2559
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี 2559
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายที่บริ ษัทย่อยจ่าย
ให้ กบั ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2559

19

19

หมายเหตุ

-

83,612
71,946,466
(33,000,000)

-

-

-

-

(501,137)
84,617,502
(42,000,000)

125
96,000,000 10,000,000   59,000,000 403,895,998

-

-

-

96,000,000 10,000,000   59,000,000 361,278,371
85,118,639
-

60,000,000

-

96,000,000 10,000,000   59,000,000 361,278,371

-

96,000,000 10,000,000   59,000,000 322,331,905
71,862,854

-

60,000,000
-

60,000,000

-

60,000,000
-

125
1,940,033 630,836,031

-

(501,137)
816,780 85,434,282
(42,000,000)
-

1,123,253 587,401,624
816,780   85,935,419

1,123,253 587,401,624

83,612
380,474 72,326,940
(33,000,000)
-

742,779 548,074,684
380,474   72,243,328

รวม

83,614
72,327,694
(33,000,000)

(546)

(501,141)
85,435,052
(42,000,000)

(696)
(571)
4,244   630,840,275

(546)

-

(4)
770

4,716 587,406,340
774 85,936,193

(429)
(429)
4,716 587,406,340

-

2
754

4,391 548,079,075
752 72,244,080

หน่วย : บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูล
ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของ ส่วนได้ เสีย
ช�ำระแล้ ว ค่าหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่มี
จัดสรรแล้ ว
ก�ำไร(ขาดทุน)
บริ
ษ
ั
ท
ใหญ่
อ�
ำนาจ
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
่
น
ทุนส�ำรองตาม ส�ำรองทัว่ ไป ยังไม่ได้
ควบคุ
ม
จัดสรร
กฎหมาย
เงินลงทุนเผื่อขาย

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ปี 2560
ยอดคงเหลือต้ นงวด 1 มกราคม 2560
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี 2560
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2560

ปี 2559
ยอดคงเหลือต้ นงวด 1 มกราคม 2559
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็ จรวมส�ำหรับปี 2559
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2559

19

19

หมายเหตุ

96,000,000
96,000,000

60,000,000

96,000,000

60,000,000

60,000,000
-

96,000,000
-

ส่วนเกินมูล
ค่าหุ้นสามัญ

60,000,000
-

ทุนที่ออกและช�ำระ
แล้ ว

หน่วย : บาท
ก�ำไรสะสม

10,000,000

10,000,000
-

10,000,000

10,000,000
-

59,000,000

59,000,000
-

59,000,000

59,000,000
-

จัดสรรแล้ ว
ทุนส�ำรองตาม ส�ำรองทัว่ ไป
กฎหมาย

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

(119,847)
60,054,402
(42,000,000)
111,738,004

93,683,602
60,174,249

(58,324)
44,916,499
(33,000,000)
93,683,602

81,767,103
44,974,823

ยังไม่ได้
จัดสรร

816,780
1,940,033

1,123,253
816,780

380,474
1,123,253

742,779
380,474

เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

(119,847)
60,871,182
(42,000,000)
338,678,037

319,806,855
60,991,029

(58,324)
45,296,973
(33,000,000)
319,806,855

307,509,882
45,355,297

รวม

บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบกระแสเงินสด (1/3)

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษี เงินได้
106,845,813
ปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษี เงินได้ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด�ำเนินงาน :
ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด
(913,988)
(ก�ำไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
(1,077,822)
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
(437,807)
หนี ้สงสัยจะสูญ
(496,909)
กลับรายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี
5,993
ค่าเผื่อการด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
50,000
หนี ้สูญ
33,770
ค่าความนิยมตัดจ่าย
14
รายได้ เงินปั นผลรับจากเงินลงทุน
(132,200)
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
2,204,726
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
20,830,506
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจ�ำหน่าย
1,363,508
ขาดทุนจากการเลิกใช้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
14,987
ขาดทุนจากการเลิกใช้ สงิ่ ปลูกสร้ างอื่นและอุปกรณ์
87,155
ขาดทุนจากการเลิกใช้ สนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตน
800,900
(ก�ำไร)ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสิง่ ปลูกสร้ างอื่นและอุปกรณ์
23,568
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
137,076
ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
1,709,203
ดอกเบี ้ยรับ
(96,966)
ดอกเบี ้ยจ่าย
83,530
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
     ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี ้สินด�ำเนินงาน
131,035,057
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
(12,186,948)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(795,475)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(6,063,164)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

89,469,552

63,718,621

47,901,206

(2,241,288)
899,796
(1,951,600)
792,699
(150,240)
(1,649,280)
13,832
285,571
1,649,280
(752,200)
3,037,000
20,463,003
1,148,650
1,726
1,060
(208,852)
185,255
1,160,643
(91,512)
122,896

(913,988)
(815,978)
(46,281,654)
2,535,151
760,114
511,479
14,987
609
122,711
7,582
137,076
749,301
(13,180)
51,238

(2,241,288)
911,691
(1,402,694)
(33,751,771)
3,548,641
952,894
409,446
1
2
8,770
185,255
263,108
(3,225)
82,999

112,185,991

20,584,069

16,865,035

1,368,854
(137,404)
(33,952)

49,644
21,711
16

(646,778)
8,305
239,167

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบกระแสเงินสด (2/3)

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี ้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี ถกู หัก ณ ที่จา่ ย
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด-เผื่อขาย
เงินสดจ่ายจากการซื ้อหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด-เผื่อขาย
เงินสดรับจากการลดทุนของหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการไถ่ถอนพันธบัตร
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
เงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อย
เงินสดรับจากดอกเบี ้ย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้น
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสิง่ ปลูกสร้ างอื่นและอุปกรณ์
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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รายงานประจ�ำปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,233,005
1,257,330
372,056
  116,851,861
(19,291,148)
2,154,632
  99,715,345

(1,115,593)
(133,448)
(367,822)
4,946,837
116,713,463
(15,869,711)
100,843,752

(505,822)
913,290
39,600
21,102,508
(3,501,098)
810,612
  18,412,022

34,490
81,865
(167,015)
16,415,069
(2,150,776)
14,264,293

  40,403,963
  (44,650,000)
2,000,000
132,200
99,693
450,000
(897,306)
(22,382,157)
  (878,925)
79,526
(585)
(25,643,591)

9,724,409
(32,115,029)
  20,450
(35,090,606)
752,200
105,345
(1,287,738)
(5,847,568)
(1,305,137)
288,260
(64,755,414)

  40,403,963
(56,300,000)
132,200
46,149,454
13,181
(961,398)
(347,289)
(675,448)
34,112
(585)
28,448,190

9,724,409
(32,115,029)
20,450
10,198,306
752,200
32,999,571
3,225
(1,287,738)
(246,519)
(83,434)
13,543
19,978,984

บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบกระแสเงินสด (3/3)

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายช�ำระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(522,884)
เงินสดจ่ายจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
(42,000,000)
เงินปั นผลที่บริ ษัทย่อยจ่ายให้ กบั ส่วนได้ เสียที่ไม่อ�ำนาจควบคุม
(546)
จ่ายดอกเบี ้ย
(80,943)
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(42,604,373)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ
31,467,381
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
9,795,024
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
41,262,405
ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด ประกอบด้ วย
ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
1,020,975
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายเพิ่มขึ ้น(ลดลง)จากอุปกรณ์
(19,140)
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้นจากเจ้ าหนี ้ทรัพย์สนิ
44,300
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจากเจ้ าหนี ้ทรัพย์สนิ และเงินประกันผลงาน
3,792,246
อุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(856,000)
อุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจากหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
โอนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนไปลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้นจากเจ้ าหนี ้ทรัพย์สนิ
1,141,155
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น(ลดลง)จากการโอนภาษี ถกู หัก ณ ที่จา่ ย (1,893,322)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
696
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ ้น)ลดลง
(125,285)
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
626,426
ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
(501,141)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(577,541)
(194,400)
(33,000,000)
(429)
(122,338)
(33,894,708)
2,193,630
7,601,394
9,795,024

(307,506)
(42,000,000)
(48,650)
(42,356,156)
4,504,056
2,973,482
7,477,538

(369,767)
(194,400)
(33,000,000)
(82,442)
(33,646,609)
596,668
2,376,814
2,973,482

475,592
785,571
139,200
844,700
(898,472)
1,635,000
(1,649,280)
360,413
2,397,555
-

1,020,975
44,300
124,307
(856,000)
-

475,592
139,200
337,275
(898,472)
1,635,000
335,375
810,628
-

20,904
(104,518)
83,614

(29,962)
149,809
(119,847)

(14,581)
72,905
(58,324)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กรุ งเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 สถานะของบริ ษัท

เป็ นนิตบิ คุ คลจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 สถานที่ตงบริ
ั ้ ษัท

เลขที่ 185 ถนนราษฎร์ บรู ณะ แขวงบางปะกอก    
เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย

1.3 ลักษณะธุรกิจ

(1)  พัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2)  ลงทุนในบริ ษัทย่อยซึง่ ด�ำเนินธุรกิจตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 9
(3)  ลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4)  ให้ ค�ำปรึกษาทางด้ านการบริ หาร

2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
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2.1

งบการเงินนี ไ้ ด้ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ภายใต้
พระราชบัญญัตวิ ิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี บญ
ั ชีปัจจุบนั ซึง่ บริ ษัทได้ ปฏิบตั แิ ล้ ว ดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

รายงานประจ�ำปี 2560

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษี เงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
27. ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
28. ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
29. ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้ างหนี ้ที่มีปัญหา
การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลส�ำหรับเครื่ องมือทางการเงิน

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

40. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง

41. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
42. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
43. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
44. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
45. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
46. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ภาษี เงินได้ -การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ -รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
30. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
31. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
32. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
33. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
34. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)
35. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
36. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
37. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
38. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
39. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
47. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง

48. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
49. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง

การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ
และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอนการบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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50. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง

51. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
52. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
53. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
54. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

55. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)
56. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
57. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
58. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
59. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง2559)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2559) เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
ข้ อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อก�ำหนดเงินทุน
ขันต�
้ ่ำและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ส�ำหรับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่น�ำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ข้ างต้ นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระส�ำคัญต่องบการเงินนี ้
2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ ดงั นี ้
ให้ ถือปฏิบตั กิ บั งบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี ้
มาตรฐานการบัญชี
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1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

รายงานประจ�ำปี 2560

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้ าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้ าง
ภาษี เงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้ นทุนการกู้ยืม
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และการร่วมค้ า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ก�ำไรต่อหุ้น

21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี ้สิน หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานด�ำเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง

38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง
เรื่ อง

40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องอย่างเฉพาะ
เจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิง่ จูงใจที่ให้ แก่ผ้ เู ช่า
ภาษี เงินได้ -การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื ้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ -รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้ นทุนเว็บไซต์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
33. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
34. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
35. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
36. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง

45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง
เรื่ อง

47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง

48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ
และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอนการบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
การปรับปรุงย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2560) เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า
ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
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2.4
2.5

51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง

52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
55. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
56. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

ข้ อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้ อก�ำหนดเงินทุน
ขันต�
้ ่ำและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี ้ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า
ต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่น�ำส่งรัฐ

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปี ที่น�ำมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี ้ได้ จดั ท�ำขึ ้น โดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินรวมนี ้ จัดท�ำขึ ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ดังนี ้
อัตราการถือหุ้น %
บริ ษัทย่อย
จัดตังขึ
้ ้นในประเทศ
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
99.9996
99.9994
ไทย
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
99.9989
99.9987
ไทย

งบการเงินของบริ ษัทย่อยได้ จดั ท�ำขึ ้นโดยใช้ นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับบริ ษัท
2.6 ยอดคงค้ างและรายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ ว
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ สี ำ� คัญ
3.1 การรั บรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
     บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้รายได้ และค่าใช้ จา่ ย ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
รายได้ จากการขายสินค้ า  เมื่อได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระส�ำคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ กบั
ผู้ซื ้อแล้ ว รายได้ จากการขายแสดงมูลค่าตามใบก�ำกับสินค้ าโดยไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ส�ำหรับสินค้ าที่ได้ สง่ มอบแล้ ว
รายได้ คา่ เช่า ตามระยะเวลาของการให้ เช่า
รายได้ คา่ บริ การ ตามระยะเวลาของการให้ บริ การ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล
รายได้ อื่นและค่าใช้ จ่ายตามเกณฑ์คงค้ าง ยกเว้ นดอกเบี ้ยที่ค้างช�ำระนานเกิน 6 เดือน และหลักทรัพย์ค� ้ำประกันไม่ค้ มุ
มูลหนี ้ ซึง่ จะบันทึกเป็ นรายได้ เมื่อได้ รับช�ำระ
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้ วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง
ซึง่ ถึงก�ำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและปราศจากภาระผูกพัน
3.3 หลักทรั พย์ ในความต้ องการของตลาด
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย   แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษัทรับรู้ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็ นรายการแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ภายใต้ หวั ข้ อเงินลงทุนเผื่อขาย
บริ ษัทค�ำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่ขาย ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ขาย
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3.4

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดถือเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า แสดงในมูลค่ายุตธิ รรม

3.5

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับลูกหนี ้ที่ค้างช�ำระเกิน 6 เดือน หรื อลูกหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บ
เงินไม่ได้
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายเป็ นทรัพย์สินที่ไม่ได้ ใช้ งาน และถือไว้ เพื่อรอการจ�ำหน่ายแสดงในราคาตามบัญชี
หักค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์
เงินลงทุน
ก. เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย  
บริษัทย่อย หมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุม่ บริษัท มีสทิ ธิออกเสียงทังทางตรงและทางอ้
้
อมเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของสิทธิ
ในการออกเสียงทังหมด
้
หรื อมีอ�ำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�ำเนินงานของบริ ษัทย่อย เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
แสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข. เงินลงทุนระยะยาว    
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล บริ ษัทจัดประเภทเป็ นตราสารหนี ้ที่จะถือจนครบก�ำหนด แสดงด้ วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย  

3.6

3.7

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่ขาย ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์  ณ  เวลาที่ขาย
3.8

3.9

อสังหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้ วย ที่ดนิ อาคาร คลังสินค้ าและส่วนปรับปรุง แสดงใน ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคา
อาคาร คลังสินค้ าและส่วนปรับปรุง ค�ำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์ 5-20 ปี
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์แสดงในราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์ โดยประมาณ
ของสินทรัพย์ ดังนี ้
อายุการให้ ประโยชน์ (ปี )
รายการ
เริ่ มวันที่ 1 ม.ค. 2555
ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555
ท่าจอดเรื อ  เขื่อนและส่วนปรับปรุง
5-20
5-20
อาคาร  คลังสินค้ าและส่วนปรับปรุง
5-50
5-20
สิง่ ปลูกสร้ างอื่น
5-20
5-20
ระบบสาธารณูปโภค
5-50
5-20
เครื่ องมือและอุปกรณ์
5
5
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
5
5
ยานพาหนะ
5
5
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่า
5
5

3.10 สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน เป็ นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทใี่ ช้ ในการด�ำเนินงานของบริษทั สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าว ตัดจ�ำหน่าย
โดยวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ  5  ปี
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3.11 ภาษีเงินได้
สินทรั พย์ /หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี จะค�ำนวณขึ ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินนัน้ ซึง่ จะรับรู้เป็ นรายได้ ภาษีหรื อตัดบัญชีเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เมือ่ รายได้ สามารถรับรู้เป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จา่ ยทีบ่ นั ทึกไว้ เกิดขึ ้นจริง และถือหักเป็ นค่าใช้ จา่ ยได้ แล้ วในการค�ำนวณภาษี
เงินได้ ตามประมวลรัษฎากร
บริ ษัทรับรู้ผลแตกต่างชัว่ คราว ที่ต้องหักภาษี เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษี เป็ นหนี ้สินภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่า  บริ ษัทจะมีก�ำไรทางภาษี จากการด�ำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะน�ำ
สินทรัพย์/หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีนนมาใช้
ั้
ประโยชน์ได้
บริ ษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
จะปรับมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่า บริ ษัทจะไม่มีก�ำไรทางภาษี เพียงพอ ต่อการน�ำสินทรัพย์/
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทงหมด
ั้
หรื อบางส่วนมาใช้ ประโยชน์
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ค�ำนวณจากก�ำไรหรื อขาดทุนส�ำหรับงวด ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ปัจจุบนั และภาษี เงินได้ รอการ
ตัดบัญชี ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน เว้ นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
3.12 สัญญาเช่ า
สัญญาเช่ าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าซึง่ ความเสีย่ ง และประโยชน์สว่ นใหญ่จากการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ยังคงอยูก่ บั ผู้ให้ เช่า  บันทึกเป็ นสัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าซึง่ ผู้เช่าได้ รับโอนผลตอบแทน และความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน ยกเว้ นกรรมสิทธิ์ทาง
กฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษัทบันทึกราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่เช่า  ณ วันที่เริ่ มต้ นของสัญญาเช่าพร้ อมกับภาระหนี ้
สินที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่วนที่เป็ นดอกเบี ้ย   ดอกเบี ้ยหรื อค่าใช้ จ่ายทางการเงิน รับรู้ ในงบก�ำไรขาดทุนตามส่วนของ
ยอดเงินต้ นคงเหลือ
3.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสัน้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้ จา่ ยเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ ระยะยาว
โครงการสมทบเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจัดให้ มีกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ ซึง่ เป็ นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามที่ได้ ก�ำหนดการจ่าย
สมทบไว้ แล้ ว สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริ ษัท และได้ รับการบริ หารโดยผู้จดั การกองทุน
ภายนอก กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพดังกล่าวได้ รับเงินสะสมเข้ ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษัท เงินจ่ายสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี ้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนัน้
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โครงการผลประโยชน์
ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในการด�ำเนินงานตลอดอายุ
การท�ำงานของพนักงาน โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้ รับจากการท�ำงานให้ กบั บริ ษัทในงวด
ปั จจุบนั และงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ ถกู คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้ างอิงเริ่ มต้ น การประมาณการหนี ้สินดังกล่าวค�ำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (The Projected Unit Credit Method)
3.14 ก�ำไรต่ อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน ค�ำนวณโดยการน�ำก�ำไรส�ำหรับปี หารด้ วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน� ้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคล
ภายนอกในระหว่างปี
3.15 รายการบัญชีท่ เี ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศได้ บนั ทึกเป็ นเงินบาท โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้ บนั ทึกไว้ เป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลก�ำไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บนั ทึกเป็ นรายได้ หรื อรายจ่ายในแต่ละปี
3.16 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ สี ำ� คัญ
ในการจัดท� ำงบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการประมาณและ
ตังข้
้ อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้ จา่ ย สินทรัพย์และหนี ้สิน รวมทังการเปิ
้
ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้น ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
ในการจัดท� ำงบการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป ฝ่ ายบริ หารต้ องใช้ ดุลยพิ นิจในการประมาณและ
ตังข้
้ อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้ จา่ ย สินทรัพย์และหนี ้สิน รวมทังการเปิ
้
ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้น ผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้ อสมมติฐานจะได้ รับการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัยต่าง ๆ
รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น ซึง่ ฝ่ ายบริ หารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้ สถานการณ์นนั ้ บริ ษัทได้ ตงั ้
ประมาณการและข้ อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ ในอนาคต เป็ นผลให้ ประมาณการทางบัญชี อาจจะไม่ตรงกับผลที่ เกิ ดขึน้ จริ ง
ประมาณการและข้ อสมมติฐานทางบัญชีที่ส�ำคัญ ได้ แก่ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือ
ไว้ เพื่อขาย ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั
ตน และส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่ องต่างๆ ได้ เปิ ดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้ องของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนี ้
4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
รายการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

133,574
41,128,831

70,000
9,725,024

33,000
7,444,538

10,000
2,963,482

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

41,262,405

9,795,024

7,477,538

2,973,482

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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5. หลักทรั พย์ ในความต้ องการของตลาด-เผื่อขาย
จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559

รายการ

หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด-ราคาทุนรวม
ยอดคงเหลือยกมาต้ นปี
41,857,184
บวก ซื ้อระหว่างปี
                      หัก
ขายระหว่างปี
(39,489,975)
รับคืนจากการลดทุนจดทะเบียน
                      ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
2,367,209
ผลก�ำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุน                                                          
2,425,041
หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด-ราคายุติธรรม
4,792,250
ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนส�ำหรับปี
1,020,975

17,245,726
32,115,029
(7,483,121)
(20,450)
41,857,184
1,404,066
43,261,250
475,592

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
รายการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด - ตราสารหนี ้
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

162,253,437
1,495,857

117,165,630
418,035

86,354,321
948,964

30,054,321
132,986

มูลค่ายุตธิ รรม

163,749,294

117,583,665

87,303,285

30,187,307

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ า  ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนแสดงเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่า
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี ได้ น�ำไปแสดงในงบก�ำไรขาดทุนแล้ ว ดังนี ้
รายการ
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จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

ก�ำไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นของเงินลงทุนในกองทุน
เปิ ด
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

1,077,822

(899,796)

437,807

1,951,600

ผลก�ำไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

1,515,629

1,051,804

รายงานประจ�ำปี 2560

815,978
815,978

(911,691)
1,402,694
491,003

7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืน
รายการ
ลูกหนี ้การค้ า จ�ำแนกตามอายุหนี ้ได้ ดงั นี ้
เช็ครับลงวันที่ลว่ งหน้ า
ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ ้นไป
     รวม
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า-สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
515,260
26,034,123
19,840,619
2,464,056
327,757
3,810,703
52,992,518
(4,131,927)
48,860,591
2,540,722

519,278
18,582,397
16,704,910
1,092,946
771,702
3,734,169
41,405,402
(4,628,836)
36,776,566
1,979,975

110,000
12,919,811
13,029,811
13,029,811
488,647

110,000
12,948,083
13,058,083
13,058,083
512,607

รวมลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
51,401,313
38,756,541
13,518,458
13,570,690
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น ที่มีปัญหาในการช�ำระหนี ้หรื อผิดนัดช�ำระหนี ้ แยกตามอายุหนี ้ที่ค้างช�ำระดังนี ้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
อายุหนี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

24,719,263
(24,719,263)

24,719,263
(24,719,263)

-

-

-

-

-

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น-สุทธิ

ลูกหนีก้ ารค้ าและเงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ รายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�ำนวน 3.54 ล้ านบาท และ 24.72 ล้ านบาท
ตามล�ำดับ รวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีจำ� นวนทังสิ
้ ้น 28.26 ล้ านบาท ศาลพิพากษาให้ ลกู หนี ้ล้ มละลาย บริษทั ย่อยได้ ยนื่ ต่อเจ้ าพนักงาน
พิทกั ษ์ ทรัพย์ขอรับช�ำระหนี ้แล้ ว
8. สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถอื ไว้ เพื่อขาย
รายการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย

19,140
-

785,571
(285,571)

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย - สุทธิ

19,140

500,000

-

-

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
สัดส่วนการถือหุ้น%

รายการ

31 ธ.ค. 2560

31 ธ.ค. 2559

99.9996
99.9989

99.9994
99.9987

บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด   
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
รวม
บริ ษัทย่อย

ประเภทกิจการ

บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน (บาท)
ตามวิธีราคาทุน
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
12,163,389    
99,999,146

12,163,250    
99,998,700

112,162,535

112,161,950

จ�ำนวนเงิน (บาท)
ทุนช�ำระแล้ ว
เงินปั นผล
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559

คลังสินค้ าและให้
5,500,000 5,500,000 7,149,961           บริ การโลจิสติกส์
บริ การเก็บรักษาเอกสาร 100,000,000 100,000,000 38,999,493 32,999,571
และบริ หารข้ อมูล
รวม
46,149,454 32,999,571

ในเดื อ นพฤษภาคม 2560 บริ ษั ท ได้ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เคดับ บลิ ว ซี โลจิ ส ติ ก ส์ จ� ำ กัด ต่อ จากผู้ถื อ หุ้น เดิ ม
จ�ำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 138.73 บาท เป็ นจ�ำนวนเงิน 138.73 บาท และบริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด จ�ำนวน 2 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 223.11 บาท เป็ นจ�ำนวนเงิน 446.22 บาท โดยบันทึกรับรู้คา่ ความนิยมตัดจ่ายในงบก�ำไรขาดทุนจ�ำนวน 13.42 บาท
10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายการ
ตราสารหนี ้
พันธบัตรรัฐบาล
บวก ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล
รวม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
                                  -

2,000,000
5,993

                 -

2,005,993

ในปี 2560 และ 2559 บริ ษัทย่อยได้ ตดั ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล เป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเป็ นจ�ำนวนเงิน
5,993 บาท และ 13,832 บาท ตามล�ำดับ
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล บริษัทย่อยจดจ�ำน�ำไว้ กบั ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ เป็ นหลักประกันการบริหาร
งานด้ านคลังเอกสารให้ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ปั จจุบนั ได้ ไถ่ถอนแล้ ว
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11. อสังหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน

รายการ

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื ้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2559
ซื ้อเพิ่ม
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2559
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2560
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ ายุตธิ รรม
   2559
   2560

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดนิ และ                   ท่าจอดเรื อ
อาคาร
สิง่ ปลูก
ส่วนปรับปรุง เขื่อน และส่วน คลังสินค้ า                  สร้ างอื่น
ปรับปรุง
และส่วน
ปรับปรุง

รวม

15,627,815
360,000 63,610,859 23,188,579
                    718,355
708,583
15,627,815                   
360,000 64,329,214 23,897,162
                    941,606                               (247,991)           15,627,815
360,000   65,022,829 23,897,162
                                                            -

102,787,253
1,426,938
104,214,191
941,606
(247,991)
104,907,806

320,291 57,789,468 20,026,337
9,927 2,245,363
781,710
330,218 60,034,831 20,808,047
9,927 1,342,199
852,600
          (233,004)           340,145 61,144,026 21,660,647

15,627,815         29,782
15,627,815         19,855

4,294,383
3,878,803

78,136,096
3,037,000
81,173,096
2,204,726
(233,004)
83,144,818

3,089,115
2,236,515

23,041,095
21,762,988
1,585,157,100
1,585,157,100

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดนิ และ                   ท่าจอดเรื อ
อาคาร
สิง่ ปลูก
ส่วนปรับปรุง เขื่อน และส่วน คลังสินค้ า                  สร้ างอื่น
ปรับปรุง
และส่วน
ปรับปรุง

รายการ

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
122,035,509
ซื ้อเพิ่ม
          31 ธันวาคม 2559
122,035,509
ซื ้อเพิ่ม
          จ�ำหน่าย/เลิกใช้
          31 ธันวาคม 2560
122,035,509
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
          ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2559           31 ธันวาคม 2559
          ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2560           จ�ำหน่าย/เลิกใช้
          31 ธันวาคม 2560
          มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
122,035,509
31 ธันวาคม 2560
122,035,509
มูลค่ ายุตธิ รรม
   2559
   2560

งานระหว่าง        
ก่อสร้ าง

รวม

18,578,771 66,167,237 22,562,423                     718,355        708,583           18,578,771 66,885,592 23,271,006           40,500
789,605           175,593
          (247,991)                     18,619,271 67,427,206 23,271,006
175,593

229,343,940
1,426,938
230,770,878
1,005,698
(247,991)
231,528,585

16,142,053 60,291,892 19,400,189           504,764 2,262,168
781,709           16,646,817 62,554,060 20,181,898           443,744 1,238,807
852,600                     (233,004)                     17,090,561 63,559,863 21,034,498           -

95,834,134
3,548,641
99,382,775
2,535,151
(233,004)
101,684,922

รายการ
รายได้ คา่ เช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงานทางตรงซึง่ ก่อให้ เกิด
รายได้ คา่ เช่า

1,931,954
1,528,710

4,331,532
3,867,343

3,089,108           2,236,508
175,593

131,388,103
129,843,663
1,752,260,000
1,752,260,000

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
41,339,156
6,325,582

36,843,358
7,972,888

26,958,660
5,237,493

26,829,300
6,484,448

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ในปี 2558 ผู้ประเมินราคาอิสระได้ ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ โดยใช้ หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ดังนี ้
1 .วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด  เป็ นการเปรี ยบเทียบทรัพย์สนิ ที่ท�ำการประเมินมูลค่ากับข้ อมูลตลาดที่ได้ จากการส�ำรวจ
หรื อสืบค้ นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน โดยท�ำการเปรี ยบเทียบปั จจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อมูลค่าของทรัพย์สนิ
2 .วิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ   เป็ นการวิเคราะห์ โอกาสในการสร้ างรายได้ จากทรั พย์ สิน หักด้ วยต้ นทุนการพัฒนา
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมถึงผลตอบแทนของผู้ประกอบการ และดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นของค่าพัฒนาที่ดิน มูลค่า
คงเหลือจะเป็ นค่าที่เหมาะสมในการลงทุน หรื อมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่ประเมินมูลค่า 
3 .วิธีคิดจากรายได้ เป็ นการประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้ เป็ นการค�ำนวณหารายได้ ของทรัพย์สนิ ในปั จจุบนั หักด้ วย
ค่าใช้ จา่ ยทีค่ าดว่าจะเกิดขึ ้นเพือ่ หารายได้ สทุ ธิทคี่ วรจะได้ รับ โดยเป็ นรายได้ สทุ ธิปีใดปี หนึง่ เพียงปี เดียวทีจ่ ะสะท้ อนถึง
ปี ที่ทรัพย์สนิ ได้ ให้ รายได้ ที่มีเสถียรภาพแล้ ว และท�ำการแปลงรายได้ เป็ นมูลค่าคงที่ด้วยอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
4. วิธีคดิ จากต้ นทุนทดแทน เป็ นการประเมินมูลค่าก่อสร้ าง โดยท�ำการค�ำนวณหาราคาทดแทนใหม่ของอาคารสิง่ ปลูก
สร้ าง ซึง่ เป็ นราคาต้ นทุนค่าก่อสร้ างใหม่ของอาคาร และสิง่ ปลูกสร้ าง ณ วันที่ท�ำการประเมินมูลค่า แล้ วน�ำเอาราคา
ทดแทนใหม่ที่ค�ำนวณได้ มาหักด้ วยค่าเสื่อมราคาตามสภาพ และอายุการใช้ งานของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง มูลค่า
ที่ได้ จะเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง จากนันน�
้ ำมารวมกับมูลค่าตลาดของที่ดิน จะได้ เป็ นมูลค่า
ของทรัพย์สนิ
ผู้ประเมินราคาอิสระและบริ ษัทเห็นว่าควรใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ในการประเมินมูลค่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างของ
บริ ษัท และใช้ วิธีมลู ค่าทดแทนสุทธิของอาคาร ในการประเมินมูลค่าสิง่ ปลูกสร้ างของบริ ษัทย่อยที่สร้ างบนที่ดินของบริ ษัท
รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ปี 2558
สถานที่
บางปะกอก
สะพานพุทธ
ส�ำเหร่
บางปะกง
ส�ำเหร่(บริ ษัทย่อย)

ประเภททรัพย์สนิ
ที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
ที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
ที่ดนิ พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
ที่ดนิ
สิง่ ปลูกสร้ าง
มูลค่ายุตธิ รรม

จ�ำนวนเงิน (พันบาท)
ทุนช�ำระแล้ ว
เงินปั นผล
1,418,790
1,418,790
47,150
47,150
118,350
118,350
          167,970
867
          1,585,157
        1,752,260
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ราคาทุน
   1 มกราคม 2559
   ซื ้อเพิ่ม
   โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   ที่ถือไว้ เพื่อขาย
   จ�ำหน่าย/เลิกใช้
   โอนเข้ า (ออก)
   31 ธันวาคม 2559
   ซื ้อเพิ่ม
   จ�ำหน่าย/เลิกใช้
   โอนเข้ า (ออก)
   โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   ที่ถือไว้ เพื่อขาย
   31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
   1 มกราคม 2559
   ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2559
   โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   ที่ถือไว้ เพื่อขาย
   จ�ำหน่าย/เลิกใช้
   31 ธันวาคม 2559
   ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2560
   จ�ำหน่าย/เลิกใช้
   โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   ที่ถือไว้ เพื่อขาย
   31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
   31 ธันวาคม 2559
   31 ธันวาคม 2560

รายการ

12. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   

18,218,771 356,077,182
1,356,155
(845,506)
(123,088)
18,218,771 356,464,743
18,088,491
(475,298)
18,218,771 374,077,936
15,821,762 130,628,874
494,837 10,627,861
(107,440)
16,316,599 141,149,295
433,817 10,508,997
16,750,416 151,658,292
1,902,172 215,315,448
1,468,355 222,419,644

106,407,694
106,407,694
106,407,694
106,407,694

อาคาร คลัง
เก็บเอกสาร
และส่วน
ปรับปรุง

106,407,694
-

ที่ดนิ และส่วน ท่าจอดเรื อ
ปรับปรุง
เขื่อนและส่วน
ปรับปรุง

14,861,858
13,924,326

14,298,688

(112,422)
13,046,438
1,252,250
-

11,963,007
1,195,853
-

28,223,014

(123,288)
(964,699)
27,908,296
58,602
256,116
-

28,199,700
796,583
-

34,482,101
33,339,761

28,182,633

(8,722)
27,120,129
1,551,660
(489,156)
-

25,631,125
1,497,726
-

61,522,394

(17,000)
(202,923)
61,602,230
293,312
(576,071)
202,923
-

61,780,823
41,330
-

4,883,877
6,706,914

19,206,602

(511,585)
17,177,854
2,139,906
(111,158)
-

15,703,603
2,001,029
(15,193)

25,913,516

(516,134)
67,719
22,061,731
3,810,822
(117,540)
158,503
-

21,717,032
855,812
(62,698)

สิง่ ปลูกสร้ าง
ระบบ
เครื่ องมือ
อื่น
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม

11,197,181
10,170,115

30,408,259

(6,181,376)
27,850,504
4,476,533
(1,820,785)
(97,993)

29,955,838
4,076,042
-

40,578,374

(6,238,807)
1,647,464
39,047,685
3,457,828
(1,917,738)
107,731
(117,132)

40,526,183
3,112,845
-

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส�ำนักงาน

3,524,658
2,089,089

1,713,895

(1,426,986)
2,125,005
467,343
(875,925)
(2,528)

2,982,336
569,655
-

3,802,984

(2,316,323)
5,649,663
24,850
(1,869,000)
(2,529)

6,330,986
1,635,000
-

ยานพาหนะ

รวม

262,218,785

(8,241,091)
244,785,824
20,830,506
(3,297,024)
(100,521)

232,686,545
20,463,003
(122,633)

105,070 392,680,059
295,593 396,821,491

-

-

-

295,593 659,040,276

(9,211,552)
(424,473)
105,070 637,465,883
440,498 26,174,403
(4,480,349)
(249,975)
(119,661)

639,258,371
529,543
8,327,268
(908,204)

งานระหว่าง
ก่อสร้ าง

รายการ

ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื ้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2559
ซื ้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2559
จ�ำหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี 2560
จ�ำหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ระบบ
เครื่ องมือและ และอุปกรณ์ ยานพาหนะ
สาธารณูปโภค อุปกรณ์
ส�ำนักงาน

รวม

5,352,952
174,979 9,149,108 3,339,375
                    583,794 1,635,000
                    (1,120,560) (1,069,000)
5,352,952
174,979 8,612,342 3,905,375
88,313
7,127
376,156           (88,313)
(8,719) (746,747) (1,869,000)
5,352,952
173,387 8,241,751 2,036,375

18,016,414
2,218,794
(2,189,560)
18,045,648
471,596
(2,712,779)
15,804,465

5,033,699
170,804 7,981,008
48,590
1,641
549,849
                    (1,098,247)
5,082,289
172,445 7,432,610
65,382
2,894
442,808
(88,313)
(8,714) (704,448)
5,059,358
166,625 7,170,970

1,167,187
352,814
(179,672)
1,340,329
249,030
(875,925)
713,434

14,352,698
952,894
(1,277,919)
14,027,673
760,114
(1,677,400)
13,110,387

2,565,046
1,322,941

4,017,975
2,694,078

270,663
293,594

2,534
6,762

1,179,732
1,070,781

ที่ดนิ บางส่วนถูกเวนคืน ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการติดต่อจากกรุงเทพมหานคร (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 25)
อาคารและคลังเก็บเอกสารของบริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด สร้ างบนที่ดินของบริ ษัท โดยมีการท�ำสัญญาเช่าและ
ก�ำหนดอายุสญ
ั ญาครัง้ ละ 1 ปี เมื่อครบก�ำหนดอายุการเช่าสามารถต่อสัญญาได้ อีกจนถึงปี 2568 และคลังสินค้ าของ บริ ษัท เคดั
บบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด สร้ างบนที่ดินของบริ ษัท โดยมีการท�ำสัญญาเช่าและต่อสัญญาทุกปี

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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13. สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน
รายการ
ราคาทุน
   1 มกราคม 2559
   ซื ้อเพิ่ม
   ลดลง/เลิกใช้
   โอนเข้ า (ออก)
   โอนเป็ นลูกหนี ้อื่น
   31 ธันวาคม 2559
   ซื ้อเพิ่ม
   ลดลง/เลิกใช้
   โอนเข้ า (ออก)
   31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจ�ำหน่ ายสะสม
   1 มกราคม 2559
   ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี 2559
   ลดลง/เลิกใช้
   31 ธันวาคม 2559
   ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี 2560
   ลดลง/เลิกใช้
   31 ธันวาคม 2560
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าสินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน
   1 มกราคม 2559
   กลับรายการค่าเผื่อด้ อยค่าส�ำหรับปี 2559
   31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
   31 ธันวาคม 2559
   31 ธันวาคม 2560
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โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมระหว่าง
ติดตัง้

รวม

12,329,509
2,681,104
15,010,613
1,548,761
116,789
1,665,550
(715,050)                   (715,050)
1,031,824
(1,031,824)                                     (1,649,280)
(1,649,280)
14,195,044
116,789
14,311,833
1,711,243
308,837
2,020,080
(1,708,403)                   (1,708,403)
425,626
(425,626)                   14,623,510                   14,623,510
9,500,980
1,148,650
(713,990)
9,935,640
1,363,508
(907,503)
10,391,645
                                                      -

                                                                                                                              -

9,500,980
1,148,650
(713,990)
9,935,640
1,363,508
(907,503)
10,391,645

(1,649,280)
(1,649,280)
1,649,280
1,649,280
                                    -

4,259,404
116,789
4,231,865                   -

4,376,193
4,231,865

รายการ
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื ้อเพิ่ม
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2559
ซื ้อเพิ่ม
เลิกใช้
โอนเข้ า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ค่ าตัดจ�ำหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี 2559
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี 2560
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2560

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมระหว่าง
ติดตัง้

รวม

2,607,259
302,020
(17,746)
2,891,533
366,611
(541,712)
425,626
3,142,058

                  2,607,259
116,789
418,809
                  (17,746)
116,789
3,008,322
308,837
675,448
                  (541,712)
(425,626)                                     3,142,058

1,235,581
409,446
(17,744)
1,627,283
511,479
(419,001)
1,719,761

                                                                                                                              -

1,264,250
116,789
1,422,297                   -

1,235,581
409,446
(17,744)
1,627,283
511,479
(419,001)
1,719,761
1,381,039
1,422,297

14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
รายการ
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
รวมเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
1,176,029
24,484,275
25,660,304

969,393                               16,480,205
7,084,859
7,422,074
17,449,598
7,084,859
7,422,074

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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15. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
รายการ
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจ�ำนวนเงินขันต�
้ ่ำที่จะต้ องจ่าย
หัก  ส่วนที่ถงึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
986,734
1,134,865
2,121,599
(986,734)
1,134,865

1,366,799
2,133,684
3,500,483
(1,366,799)
2,133,684

207,027
1,134,865
1,341,892
(207,027)
1,134,865

1,151,421
1,353,977
2,505,398
(1,151,421)
1,353,977

หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีก�ำหนดช�ำระเป็ นรายเดือนซึง่ จะเสร็ จสิ ้นภายในปี 2564
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี แสดงไว้ ภายใต้ หนี ้สินหมุนเวียน
16. ส�ำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยอดคงเหลือยกมาต้ นปี
บวก   ต้ นทุนบริ การ
         ต้ นทุนดอกเบี ้ย
         ผลต่างจากการประมาณการหนี ้สิน
หัก    ผลประโยชน์ที่จา่ ยในระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
8,264,064
1,453,829
255,374
626,426
               10,599,693

7,575,761
1,939,851
957,919
694,404
202,724
54,897
(104,518)
149,809
(367,822)                8,264,064
2,838,961

1,770,853
217,772
45,336
72,905
(167,015)
1,939,851

สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุปได้ ดงั นี ้
รายการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
(ขึ ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)

อัตราร้ อยละต่อปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
2.31-2.69
4.5
0-24

2.83-3.17
4
0-24

2.31
4.5
0-24

2.83
4
0-24

17. ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
บริ ษัทตังทุ
้ นส�ำรองตามกฎหมายครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว  การตังทุ
้ นส�ำรองดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน จ�ำกัด ทุนส�ำรองนี ้จะน�ำไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
18. ส�ำรองทั่วไป
บริ ษัทตังส�
้ ำรองทัว่ ไป เพื่อใช้ ในการด�ำเนินงานทัว่ ไปของบริ ษัท ไม่มีวตั ถุประสงค์เป็ นการเฉพาะ
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19. เงินปั นผลจ่ ายและค่ าตอบแทนกรรมการ
เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษายน 2560 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น
จ�ำนวน 6 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็ นเงิน 42.00 ล้ านบาท โดยก�ำหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
และได้ อนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจ�ำนวนเงิน 6.50 ล้ านบาท
เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2559 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น
จ�ำนวน 6 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็ นเงิน 33.00 ล้ านบาท โดยก�ำหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
และได้ อนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจ�ำนวนเงิน 6.50 ล้ านบาท
20. ค่ าใช้ จ่ายจ�ำแนกตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
รายการ
วัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ไป
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์
หนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
รวม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
5,711,031
15,983,938
58,133,891
24,398,740
11,975,597
6,530,097
(496,909)
34,564,010
83,530
156,883,925

4,920,625                               17,746,055
15,983,938
17,746,055
48,138,698
8,972,672
6,954,956
24,648,653
3,806,744
4,910,981
13,021,854
3,354,990
3,756,411
6,594,336
835,678
866,903
792,699                               38,140,613
6,995,821
11,541,589
122,896
51,238
82,999
154,126,429

40,001,081

45,859,894

21. ภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลทางภาษี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค�ำนวณ
จากก�ำไรทางบัญชี ปรับปรุ งด้ วยรายได้ และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ หรื อเป็ นรายจ่ายที่ต้องห้ าม
ในการค�ำนวณภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559ค�ำนวณในอัตรา
ร้ อยละ 20
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน ประกอบด้ วย
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลส�ำหรับปี
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

20,347,812
1,378,588
21,726,400

16,365,356
1,240,590
17,605,946

3,548,733
(4,361)
3,544,372

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์(หนี ้สิน)ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ประกอบด้ วยผลแตกต่างชัว่ คราว
ดังต่อไปนี ้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559
ผลสะสมของผลแตกต่ างชั่วคราวที่รับรู้ ในงบก�ำไร
ขาดทุน
ก�ำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญลูกหนี ้การค้ า
ค่าเผื่อด้ อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันอื
้ ่น
การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ตา่ งจากภาษี
สัญญาเช่าการเงิน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี ้สินจากค่าเวนคืนที่ดนิ
     รวม
ผลแตกต่ างชั่วคราวที่รับรู้ ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
     - รั บรู้ ในองค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
              ผลก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- รั บรู้ ในก�ำไรสะสม
              ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
สินทรั พย์ (หนีส้ ิน)ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(1,495,857)
4,131,927
24,719,263
(45,087,470)
70,905
9,973,267
3,894,000
(3,793,965)

(418,035)
4,628,836
285,571
24,719,263
(38,260,732)
(13,997)
8,368,582
3,894,000
3,203,488

(948,964)
18,955
2,689,152
3,894,000
5,653,143

(132,986)
(69,525)
1,866,946
3,894,000
5,558,435

(2,425,041)

(1,404,066)

(2,425,041)

(1,404,066)

626,426
(5,592,580)
(1,118,516)

(104,518)
1,694,904
338,981

149,809
3,377,911
675,582

72,905
4,227,274
845,455

22. รายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทย่อยมีสินทรั พย์ และหนีส้ ินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ รับการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ดังต่อไปนี ้
จ�ำนวนเงิน (พัน)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
รายการ
สกุลเงินต่าง แปลงค่าเป็ นเงิน สกุลเงินต่าง แปลงค่าเป็ นเงิน
ประเทศ
บาท
ประเทศ
บาท
สินทรัพย์
         ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
หนี ้สิน
- ส่วนที่ถงึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
        ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา
        ดอลล่าร์ สงิ คโปร์

92

รายงานประจ�ำปี 2560

-

-

0.59

21.12

12.98
-

424.95
-

1.00

25.08

23. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทมีรายการบัญชีกบั กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งเกี่ยวข้ องกันโดยการถือหุ้นหรื อการมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
รายการต่อไปนี ้เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัท  กับบริ ษัทต่อไปนี ้
บริ ษัท
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด
บริ ษัท กรี นสปอต จ�ำกัด
บริ ษัท พลังโสภณ จ�ำกัด
บริ ษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เป็ นบริ ษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
เป็ นบริ ษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

รายการที่เกี่ยวข้ องกันที่ส�ำคัญ มีดงั นี ้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
1. เงินฝากธนาคาร
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
2. หลักทรั พย์ ในความต้ องการของตลาด
   - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
3. เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
   - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
4. ลูกหนีก้ ารค้ า
- บริ ษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
5. ลูกหนีอ้ ่ ืน
- บริ ษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม
6. เจ้ าหนีอ้ ่ ืน
- บริ ษัทย่อย
7. เงินมัดจ�ำรั บ
- บริ ษัทย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รวม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
37,327,108

6,971,656

-

9,540,000

7,359,919

2,305,404

-

9,540,000

163,749,294

117,583,665

87,303,285

30,187,307

6,221,962
6,221,962

6,211,175
6,211,175

12,777,311
12,777,311

12,948,083
12,948,083

-

11,265
11,265

41,902
41,902

42,266
42,266

-

-

19,298

20,727

-

108,000

6,676,080
-

6,636,480
-

-

108,000

6,676,080

6,636,480
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รายการในงบก�ำไรขาดทุน

จ�ำนวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

1. รายได้ ค่าเช่ ารั บ
     - บริ ษัทย่อย
25,248,660 25,119,300
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
324,000
    (ค่าเช่ารับค�ำนวณตามพื ้นที่ที่ให้ เช่าในราคาที่ตกลงร่วมกัน
    ตามสัญญา)
รวม
324,000
25,248,660 25,119,300
2. รายได้ ค่าเก็บรั กษาสินค้ าและเอกสาร
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
15,458,862 15,362,965
    (ค่ารักษาสินค้ าและเอกสาร ค�ำนวณตามจ�ำนวนสินค้ า
    และเอกสารที่เก็บรักษาในราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา)
3. รายได้ จากการขาย
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
42,994
37,852
4. รายได้ ค่าบริการรั บ
    - บริ ษัทย่อย
27,879,600 29,794,800
    (ค่าบริ การจัดการค�ำนวณโดยปั นส่วนค่าใช้ จา่ ยฝ่ ายบริ หารของ
    บริ ษัท ตามสัดส่วนการให้ บริ การของกลุม่ บริ ษัทและประมาณ
    การการให้ บริ การของหน่วยงานของบริ ษัทที่มีตอ่ บริ ษัทในกลุม่ )
5. รายได้ ค่าบริการจัดการ
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
13,650,334 13,658,162
    (ค่าบริ การค�ำนวณจากต้ นทุนการจัดการบวกก�ำไร)
6. เงินปั นผลรั บ
    - บริ ษัทย่อย
46,149,454 32,999,571
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
195,000
195,000
รวม
195,000 46,149,454 33,194,571
7. ดอกเบีย้ รั บ
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
69,554
37,175
12,608
2,797
8. รายได้ อ่ ืนๆ
    - บริ ษัทย่อย
469,946
474,782
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
86,184
178,096
รวม
86,184
178,096
469,946
474,782
9. ต้ นทุนขายและบริการ
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
2,317,387 2,317,448
200,930
275,112
10. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
    - บริ ษัทย่อย
545,006
556,191
    - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
442,141
398,367
258,550
194,408
รวม
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442,141

398,367

803,556

750,599

24. ข้ อมูลจ�ำแนกตามส่ วนงาน
ข้ อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานธุรกิจ
ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2560

รายได้ คา่ เช่า
รายได้ คา่ เก็บรักษาสินค้ าและเอกสาร
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การท่าเรื อ
รายได้ คา่ บริ การ
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริ การ
ก�ำไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารและค่าตอบแทน
กรรมการ
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
การแบ่งปั นก�ำไร
   ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
   ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

จ�ำนวนเงิน (บาท)
ส่วนงานให้         
รายการ
เช่าทรัพย์สนิ
ตัดบัญชี
และอื่นๆ

ส่วนงาน
คลังสินค้ า

ส่วนงาน
รับฝาก
เอกสาร

39,779,156
10,041,115
373,818
50,194,089
23,439,660
26,754,429
1,589,386
19,073,482

187,252,458
6,883,788
13,650,334
207,786,580
93,021,005
114,765,575
967,187
2,826,349
32,916,655

26,958,660
27,879,600
54,838,260
5,900,348
48,937,912
48,881,442
34,049,495

32,292
2,111,711 16,070,317

51,238
3,544,372

(25,398,660)
(117,478)
(1,610)
(28,210,058)
(53,727,806)
(23,795,024)
(29,932,782)
(46,799,400)
(30,631,575)
-

งบการเงิน
รวม
41,339,156
187,134,980
6,882,178
10,041,115
13,693,694
259,091,123
98,565,989
160,525,134
4,638,615
2,826,349
55,408,057
83,530
21,726,400
85,119,413
85,118,639
774

94,907
129,843,663 (108,175,582)
1,436,285 284,890,848 2,694,078 107,800,280
18,827 2,790,741 1,422,297

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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4,231,865
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รายได้ คา่ เช่า
รายได้ คา่ เก็บรักษาสินค้ าและเอกสาร
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การท่าเรื อ
รายได้ คา่ บริ การ
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริ การ
ก�ำไรขันต้
้ น
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารและค่าตอบแทน
กรรมการ
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
การแบ่งปั นก�ำไร
   ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
   ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

จ�ำนวนเงิน (บาท)
ส่วนงานให้         
รายการ
เช่าทรัพย์สนิ
ตัดบัญชี
และอื่นๆ

ส่วนงาน
คลังสินค้ า

ส่วนงาน
รับฝาก
เอกสาร

35,288,358
185,000
9,633,968
3,260,648
48,367,974
26,192,638
22,175,336
1,405,453
19,592,910

169,951,592
5,642,486
12,699,063
188,293,141
85,081,153
103,211,988
947,114
869,505
32,718,521

26,829,300
29,794,800
56,624,100
7,250,722
49,373,378
37,137,000
38,526,173

39,897
528,097 14,151,466

82,999
2,926,383

(25,269,300)
(130,497)
(3,220)
(30,121,200)
(55,524,217)
(23,717,084)
(31,807,133)
(33,654,584)
(32,511,005)
-

งบการเงิน
รวม
36,848,358
170,006,095
5,639,266
9,633,968
15,633,311
237,760,998
94,807,429
142,953,569
5,834,983
869,505
58,326,599
122,896
17,605,946
71,863,606
71,862,854
752

11
131,388,103 (108,347,019)
1,466,788 279,272,441 4,017,975 107,922,855
841,658 2,153,496 1,381,039
-

23,041,095
392,680,059
4,376,193

25. ค่ าเวนคืนที่ดนิ
ที่ดินของบริ ษัทบางส่วน โฉนดที่ดินเลขที่ 1578, 1582  และ 1605 อยู่ในแนวเขตทางตามโครงการปรับปรุ งเพื่อขยาย
ทางหลวงเทศบาล สายถนนราษฎร์ บรู ณะ ตอนคลองบางปะกอก พ.ศ. 2541 ตามพระราชกฤษฎีกา ซึง่ ในระหว่างปี 2541 บริ ษัท
ได้ รับเงินทดแทนค่าที่ดนิ งวดที่ 1 จากทางกรุงเทพมหานครแล้ ว และจากผลของค�ำพิพากษาของศาล บริ ษัทต้ องจ่ายเงินคืนให้ กบั
ทางกรุ งเทพมหานครบางส่วน โดยในปี 2553 บริ ษัทได้ ตงประมาณการค่
ั้
าชดเชยที่ดินที่ต้องจ่ายคืนให้ กบั ทางกรุ งเทพมหานคร
เป็ นหนี ้สินจ�ำนวนเงิน 3.89 ล้ านบาท และบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนในจ�ำนวนเงินเดียวกัน ปั จจุบนั อยู่ระหว่างรอ
ด�ำเนินการคืนเงินให้ ทางกรุงเทพมหานคร
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26. ภาระผูกพัน
26.1 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสือสัญญาค� ้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์  ดังนี ้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
หนังสือค� ้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์

7,824,442

7,022,589

458,400

458,400

26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทย่อยมีสญ
ั ญาวงเงินสินเชื่อ ดังนี ้
รายการ
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสัน้
วงเงินหนังสือค� ้ำประกันธนาคาร

วงเงิน (ล้ านบาท)

หลักประกัน

10
20
25

ค� ้ำประกันโดย
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานและบริ การ ดังนี ้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าอุปกรณ์ และบริ การอื่น ๆ อายุของสัญญามีระยะ
เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขัน้ ต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้ สิ ้นภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
ด�ำเนินงาน และสัญญาค่าบริ การ ดังนี ้
จ�ำนวนเงิน (พันบาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
4,890
763
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
6,100
1,253
รวม
10,990
2,016
26.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษั ท ย่ อ ยมี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วกับ รายจ่ า ยฝ่ ายทุน อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ สัญ ญาก่ อ สร้ าง
สินทรัพย์ ดังนี ้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
สัญญาก่อสร้ างสินทรัพย์
1,874,000

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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27. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินทังในงบแสดงฐานะการเงิ
้
นและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี ้
27.1 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3
27.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา เกิดจากกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดในสัญญา ซึง่ จะก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึน้ จากลูกหนีก้ ารค้ ามีไม่มาก เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
ลูกหนี ้จ�ำนวนมากราย  และการบริ หารการให้ สนิ เชื่อและการติดตามหนี ้มีประสิทธิภาพ ดังนันบริ
้ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงคาดว่าไม่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียหายที่เป็ นสาระส�ำคัญ
ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้ หกั ส�ำรองต่าง ๆ
เพือ่ ให้ เป็ นราคายุตธิ รรมโดยประมาณ   โดยส�ำรองดังกล่าวถือเป็ นมูลค่าของความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะเกิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
27.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี ้ย
ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยในงวด
ปั จจุบนั และงวดต่อ ๆ ไป บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถบริหารความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้ มีการวางแผน
และติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา
27.4 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใช้ วิธีการและข้ อสมมติฐานดังต่อไปนี ้ ในการประมาณราคายุตธิ รรม  ของเครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึง่ เท่ากับราคายุตธิ รรมโดยประมาณ
หนี ้สินทางการเงิน  แสดงราคาตามบัญชี ซึง่ เท่ากับราคายุตธิ รรมโดยประมาณ โดยเงินกู้ยืมมีอตั ราดอกเบี ้ยใกล้ เคียงกับ
อัตราดอกเบี ้ยในตลาด
28. ค่ าใช้ จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จัด ตัง้ กองทุน ส� ำ รองเลี ย้ งชี พ ตามพระราชบัญ ญั ติ ก องทุน ส� ำ รองเลี ย้ งชี พ พ.ศ. 2530
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 เพื่อเป็ นสวัสดิการตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการท�ำงาน
(เกษียณ) ตามระเบียบของบริ ษัท โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึง่ และบริ ษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึง่ ในอัตรา 5-10 % ของเงินเดือน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นผู้จดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพในส่วนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่จ่ายส�ำหรับพนักงานและได้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในงบก�ำไรขาดทุน ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจ�ำนวนดังต่อไปนี ้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
รวม
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842,919
1,494,177
242,630

703,283
842,919
703,283
1,426,987                               262,938                               -

2,579,726

2,393,208

842,919

703,283

29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในการบริ หารจัดการทุนนัน้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะต้ องจัดให้ มีโครงสร้ าง
ทางการเงินที่เหมาะสม และการด�ำรงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้ เกิดผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
2560
2559
2560
2559
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.10 : 1

0.09 : 1

0.06 : 1

0.07 : 1

30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลประจ�ำปี
และเงินปั นผลพิเศษ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8  บาท และ 12 บาท ตามล�ำดับ รวมเป็ นเงินปั นผล 120 ล้ านบาท โดยบริ ษัทจะ
น�ำเสนอเพื่อขออนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ในที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทต่อไป
31. การอนุมัตงิ บการเงิน
การเงินนี ้ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริ ษัทแล้ ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
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