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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
1) ทรัพย์สินถาวร อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน สิทธิการเช่า และเคร่ืองหมายการค้า 

 

 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ ระยะเวลาเช่า 
มูลค่าตาม

บัญชี 
ภาระ

ผูกพนั 
กรรมสิทธ์ิ ที่เหลอื (ล้านบาท) 

1. ท่ีดิน      201 แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เป็นเจา้ของ - 1,829.52 ไม่มี 

                  รวมเน้ือท่ีดิน 95 ไร่ 65 งาน 21.15 ตารางวา 

2. อาคาร          
     2.1 อาคาร         

     ท่ีตั้ง     113 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เป็นเจา้ของ - 160.86 ไม่มี 
     2.2 อาคารชุด         
     ท่ีตั้ง     - 1 แห่ง จ านวน 11 หอ้ง ในประเทศไทย เป็นเจา้ของ -  (ก)  ไม่มี 
                  - 1 แห่ง จ านวน 3 หอ้ง ในประเทศไทย เป็นเจา้ของ - 7.69 ไม่มี 

                 - 5 แห่ง จ านวน 5 หอ้ง ในต่างประเทศ เป็นเจา้ของ/       
  สญัญาเช่า - 20.95 ไม่มี 
  ระยะยาว       

3. สิทธิการเช่า   16 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและ ท าสญัญาเช่า  1 ปี 27.93 ไม่มี 

 ต่างจงัหวดั ระยะยาวตั้งแต่ ถึง 12 ปี  

  24 ปี ถึง 33 ปี   
4. เคร่ืองหมายการคา้  
-  ตรากุ๊งก๊ิงและยมีู ประเภทสินคา้บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  อายสิุทธิ 10 ปี - -  ไม่มี 
  วุน้เส้นก่ึงส าเร็จรูป  ขนมอบกรอบ  ลกูกวาด 

    
   ถัว่เคลือบน ้าตาล มนัฝร่ังทอดกรอบ ถัว่อบกรอบ         

- ตรา ST. Andrew ประเภทสินคา้ผา้เช็ดตวั อายสิุทธิ 10 ปี  1 ปี 6 เดือน  0.35  ไม่มี  

  เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย  ตุ๊กตา 
    

- เคร่ืองหมายการคา้รวม 39 เคร่ืองหมาย      ประกอบดว้ย อายสิุทธิ 10 ปี  2 ปี   1.17 ไม่มี  

  CHAMP DE COURSE , GYM , UNIWEAR ฯลฯ 
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หมายเหตุ : "มูลค่าตามบัญชี" หมายถึง ราคาซ้ือ หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (ถ้าม)ี 

                     (ก)  ตดัค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแล้ว 
 
 

2) นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย  และบริษทัร่วม 
 บริษทัฯ  ลงทุนในหุน้บริษทัต่าง ๆ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษทัฯ ในระยะยาว  
กิจการ ท่ีบริษทัฯ ร่วมลงทุนจะประกอบธุรกิจท่ีเสริมกบัธุรกิจท่ีบริษทัในกลุ่มด าเนินการอยูห่รือเป็นธุรกิจท่ีบริษทัฯ 
คาดวา่จะเขา้ไปด าเนินการในอนาคต เน่ืองจากเลง็เห็นถึงศกัยภาพในการท าก าไร   โดยบริษทัฯจะไดรั้บผลตอบแทน
ในรูปของเงินปันผล  

กิจการท่ีบริษทัฯ เขา้ลงทุน ประกอบดว้ย 3 สายธุรกิจหลกั คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจดัจ าหน่าย 
และสายธุรกิจบริการและอ่ืน ๆ โดย  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2558   บริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย  จ านวน 3 บริษทั  
และบริษทัร่วม 8 บริษทั 

นโยบายและวิธีปฏิบติัในการส่งผูบ้ริหารของบริษทั เขา้ไปเป็นกรรมการบริษทัในบริษทัย่อย   มีบทบาท
อ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัและบริหารงานของบริษทัยอ่ย  ก าหนดใหใ้ชน้โยบายบญัชีตามบริษทัใหญ่ และในการท า
กิจกรรมใดๆ  ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทัใหญ่  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 นอกจากน้ีบริษทัฯ  ไดก้ าหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัฯ  ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการปฏิบติัและ
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัตามหลกัเกณฑต่์างๆ  ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ปฏิบติั อาทิเช่น  การท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนๆ 

ส่วนการลงทุนในบริษทัร่วม เป็นการร่วมลงทุนในกิจการของบริษทัในเครือและบริษทัอ่ืน ๆ  บริษทัฯ  ไม่
มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัท่ีลงทุน  การบริหารงานของบริษทัดงักล่าวข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการของแต่ละ
บริษทั 
 นโยบายและวิธีปฏิบติัในการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร  ในบริษทัร่วมหรือบริษทัลงทุน  บริษทัในเครือสหพฒันมี์ทีมผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาวา่  บริษทัอ่ืน
นั้นประกอบธุรกิจอะไร มีความจ าเป็นตอ้งใหก้รรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารจากบริษทัใดบริษทัหน่ึงในกลุ่มเขา้ไป

- อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
    

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 
ระยะเวลา

เช่า 
มูลค่าตาม

บัญชี 
ภาระ

ผูกพนั 
กรรมสิทธ์ิ ที่เหลอื (ล้านบาท) 

1. ท่ีดิน     156  แปลง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เป็นเจา้ของ - 981.36 ไม่มี 

                  รวมเน้ือท่ีดิน 552 ไร่  23.91 ตารางวา 

2. อาคาร          
     2.1 อาคาร เป็นเจา้ของ - 185.47 ไม่มี 
     ท่ีตั้ง     48 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั  
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เป็นตวัแทนของกลุ่มในฐานะผูร่้วมลงทุนหรือตามสญัญาร่วมทุนหรือไม่ หากจ าเป็นตอ้งส่งจะพิจารณากรรมการ
บริษทัหรือผูบ้ริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนั้น ๆ 

บริษทัฯ มีมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุน โดยแต่งตั้งบุคคลซ่ึงอยูใ่นบริษทัร่วมหรืออยู่ใน
บริษทัท่ีท าธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทุนเป็นศูนยด์ูแลเงินลงทุนคอยติดตามตรวจสอบงบการเงิน และขอ้มูล
สถานการณ์ของบริษทัท่ีลงทุน เพ่ือทราบปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหบ้ริษทัและผูถื้อหุน้ในกลุ่มทราบปีละคร้ัง  
และรายงานทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือวิกฤติ  เพ่ือช่วยกนัหาแนวทางแกไ้ข อีกทั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารประชุมอยา่งสม ่าเสมอในผลการด าเนินงานของกิจการท่ีบริษทั
ลงทุนอยูโ่ดยเนน้ย  ้าในธุรกิจท่ีขาดทุน  และหาวิธีการท่ีท าใหบ้ริษทันั้นๆ ไดห้ลุดพน้จากธุรกรรมท่ีขาดทุน เพ่ือผล
ก าไรท่ีย ัง่ยืนในธุรกิจนั้นๆ 
 

3) รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


