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Financial Statement 
2556 . 2013
(ปรับปรุง)
(Restated)

2557 . 2014งบการเง�นรวม

ผลประกอบการ (ล�านบาท)       Performance (Million Baht) 
รายได�จากการขาย 26,444.88 26,274.20 Sales
รายได�รวม 27,092.75 26,950.47 Total Revenues
กำไรสุทธ� 1,236.91 1,039.71 Net Profit
สินทรัพย�รวม 18,956.47 16,420.43 Total Assets
หนี้สินรวม 7,454.28 6,721.03 Total Liabilities
ส�วนของผู�ถือหุ�น 11,502.19 9,699.40 Total Shareholders Equity

ข�อมูลต�อหุ�น (บาท)      Per Share Data (Baht)
กำไรสุทธ�ต�อหุ�น 3.79 3.23 Earning per Share
เง�นป�นผลต�อหุ�น 1.00 1.00 Dividend per Share
มูลค�าหุ�นตามบัญช� 35.09 30.24 Book Value per Share
มูลค�าหุ�นที่ตราไว� 1.00 1.00 Par Value per Share
ราคาตลาด 43.00 44.00 Market Price

อัตราผลตอบแทน (ร�อยละ)   Rate of Return (%)
อัตรากำไรขั้นต�น 18.25 18.00 Gross Profit Margin
อัตรากำไรสุทธิ 4.57 3.86 Net Profit Margin
อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น 11.67 10.92 Return on Equity
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 เศรษฐกิจโลกในป� 2557 มีการเติบโตในอัตราต่ำและอ�อนแรง การเติบโตของประเทศเศรษฐกิจหลักมีความแตกต�าง 
กันมากข�้น ซ�่งผลจากระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต�างกัน และการใช�นโยบายการเง�นที่ไม�สอดคล�องกันของประเทศ 
มหาอำนาจ ย�อมก�อให�เกิดความผันผวนในตลาดการเง�นโลกมากข�้น สำหรับประเทศไทยคงต�องยอมรับกันว�าในช�วงป� 2556  
ที่ผ�านมา เศรษฐกิจค�อนข�างมีความผันผวนพอสมควรด�วยสภาวะป�จจัยจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส�งผลให�ในป� 2557 
เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว�าที่ประเมินไว� ซ�่งป�จจัยหลักน�าจะมาจากป�ญหาทางด�านการเมือง การชุมนุม เสถียรภาพของรัฐบาล 
ซ�ง่อาจส�งผลถึงความเช�อ่ทางด�านการลงทุน ป�ญหาภาระหน้ีสินภาคครัวเร�อนของไทยท่ีมีอัตราสูงข�น้จากป� 2556 การส�งออกสินค�า 
ฟ��นตัวช�าในเกือบทุกตลาดและหมวดสินค�า สถานการณ�ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนอยู�พอสมควร 

 ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�กำหนดภารกิจ เป�าหมาย กลยุทธ� แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำป� ซ�ง่บร�ษัทฯ สามารถทำ 
ยอดขายได� 26,445 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2556 จำนวน 260 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 0.99 มีกำไรสุทธ� 1,218 ล�านบาท  
เพิ่มข�้นจากป� 2556 จำนวน 182 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 17.63 

 บร�ษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจร�ยธรรม ทั้งต�อลูกค�า คู�ค�า ผู�ถือหุ�น พนักงาน 
สังคม รวมถึงประเทศชาติ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต�อสังคมของธุรกิจในทุกมิติเหมือนเช�นที่ผ�านมาโดยตลอด บร�ษัทฯ 
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป�นอย�างดีได� ก็ด�วยความร�วมมือร�วมใจกันระหว�างบร�ษัทฯ และโรงงานผู�ผลิต ผู�บร�หาร 
และพนักงานที่ต�างทำงานด�วยความเข�าใจกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีการตั้งเป�า และมุ�งมั่นที่จะทำให�บร�ษัทบรรลุเป�าหมาย 
ท่ีต้ังไว� มีการปรับกลยุทธ�ทางการตลาดเช�งรุกให�มากข�น้ มุ�งเน�นการตลาดท่ีมีศักยภาพ โดยรักษาฐานลูกค�าเดิมและเพ่ิมลูกค�าใหม�  
สร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�า รวมทั้งการปรับปรุงและเพิ่มช�องทางการจำหน�ายให�มากข�้น มีการปรับกลยุทธ�ให�ทันต�อการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมทางธุรกิจ เพื่อตามกระแสสังคมและตามกระแสโลกให�ทัน

 ความสำเร็จและการเจร�ญเติบโตของบร�ษัทฯ อย�างต�อเนื่องนั้น  ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนถือว�ามีส�วนร�วมเป�นพลัง 
สำคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาองค�กรอย�างไม�หยุดย้ัง โดยมีคณะกรรมการบร�ษัทสนับสนุนและให�กำลังใจกับทุกคนท่ีมีความ 
ต้ังใจ มุ�งม่ัน มีความเพียร อดทน ทำงานด�วยความซ�อ่สัตย�สุจร�ต ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตท้ังในด�านสวัสดิการ การศึกษา  
และสังคม ให�สมประโยชน�ด�วยกันทุกฝ�าย

 ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบร�ษัท ขอขอบคุณท�านผู�ถือหุ�น คู�ค�า ลูกค�าทุกท�าน ที่ให�ความไว�วางใจและสนับสนุนการ 
ดำเนินงานของบร�ษัทด�วยดี จนทำให�บร�ษัทฯ มีความเจร�ญก�าวหน�ามั่นคง มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร�างความเช�่อมั่นและ 
ความพึงพอใจแก�ผู�เก่ียวข�องทุกฝ�ายมาโดยตลอด พร�อมกันน้ีขอขอบคุณผู�บร�หารและพนักงานทุกคนท่ีร�วมมือร�วมใจเป�นกำลังสำคัญ 
ในการฟ�นฝ�าอุปสรรคและพัฒนาบร�ษัทให�เจร�ญก�าวหน�าอย�างมั่นคงและต�อเนื่อง
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 คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได�รับการแต�งตั้งตามมติคณะกรรมการบร�ษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ประกอบ 
ด�วยกรรมการจำนวน 4 ท�าน คือ พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร นายสุร�นทร� วัฒนศิร�พงษ� นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ   
นายวศิน เตยะธ�ติ โดยมี พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร เป�นประธานกรรมการตรวจสอบ
 ในรอบป�ที่ผ�านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยการเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
มีดังนี้
  1. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร เข�าร�วมประชุม 5 ครั้ง
  2. นายสุร�นทร� วัฒนศิร�พงษ� เข�าร�วมประชุม 5 ครั้ง
  3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ เข�าร�วมประชุม 5 ครั้ง
  4. นายวศิน เตยะธ�ติ เข�าร�วมประชุม 4 ครั้ง

 ในการสอบทานงบการเง�นรายไตรมาส ซ�่งได�ผ�านการสอบทานจากผู�สอบบัญช�แล�ว ผู�สอบบัญช�ไม�พบสิ่งที่เป�นเหตุให� 
เช�่อว�างบการเง�นดังกล�าวไม�ถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไป จากการสอบทานของผู�สอบบัญช� 
คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ�องต�องกันกับผู�สอบบัญช� โดยในการประชุมสอบทานงบการเง�นแต�ละไตรมาส  มีผู�ช�วย 
ผู�สอบบัญช� และเจ�าหน�าที่ผู�เกี่ยวข�องเข�าร�วมประชุมด�วย ยกเว�นการประชุมสอบทานงบการเง�นไตรมาส 3 ได�มีการประชุมร�วม 
กับผู�ช�วยผู�สอบบัญช� โดยไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วย
 คณะกรรมการตรวจสอบได�รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำป� 2557 จากแผนก 
ตรวจสอบภายใน ซ�่งสามารถปฏิบัติได�ตามแผนงานที่วางไว� และจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเห็นว�า บร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู�  และให�ความเห็นชอบ 
แผนงานการตรวจสอบภายในประจำป� 2558  ของแผนกตรวจสอบภายใน 
 บร�ษัทฯ ได�ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�หร�อกฎหมายท่ี 
เก่ียวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท และในกรณีท่ีบร�ษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน บร�ษัทฯ ก็ได�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ของ 
ตลาดหลักทรัพย�ฯ
 ในกรณีที่บร�ษัทฯ มีการทำรายการที่อาจเข�าข�ายมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�  คณะกรรมการตรวจสอบได�เข�าร�วม 
ประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผู�มีส�วนได�เสียไม�ได�อยู�ในที่ประชุมและไม�ได�ออกเสียงในวาระนั้น ๆ  
 คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการสอบทานงบการเง�นประจำป� 2557 ซ�่งผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญช�แล�ว ได�มี 
การประชุมร�วมกับผู�ช�วยผู�สอบบัญช�และเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือให�ม่ันใจว�ารายงานทางการเง�นจัดทำข�น้อย�างถูกต�องตามท่ีควร 
การเป�ดเผยข�อมูลมีความเพียงพอและเป�นไปตามมาตรฐานการบัญช� โดยผู�สอบบัญช�ได�แสดงความเห็นไว�อย�างไม�มีเง�่อนไข 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได�พิจารณาเสนอแต�งต้ังผู�สอบบัญช�ประจำป� 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�า 
นางว�ไลรัตน� โรจน�นคร�นทร� และ/หร�อ นางสาวสมจ�นตนา พลหิรัญรัตน� และ/หร�อ นายว�สุทธ�์ เพชรพาณิชกุล แห�งบร�ษัท 
สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอร�เนช่ันแนล จำกัด เป�นผู�มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป�นผู�สอบบัญช� จ�งได�นำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัท  
พิจารณาแต�งตั้งและกำหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญช� เพื่อเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นให�พิจารณาและมีมติอนุมัติต�อไป
 ในการปฏิบัติงานตามที่กล�าวมาข�างต�น คณะกรรมการตรวจสอบไม�พบข�อบกพร�องใดๆ อันป�นสาระสำคัญที่จะมีผล 
กระทบต�องบการเง�นของบร�ษัท และได�รายงานผลการปฏิบัติงานให�ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัททราบแล�ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ� 2558
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 สหพัฒนพิบูล เร�่มต�นองค�กรจากฐานของความอุตสาหะ ว�ร�ยะ ของอดีตท�านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา และได� 
พัฒนาองค�กรให�ก�าวหน�าอย�างไม�หยุดย้ัง มุ�งม่ันดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจร�ยธรรม โดยตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ี 
และความรับผิดชอบต�อการร�วมสร�างเสร�มสังคมส�วนรวม ในการสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ที่ดี มีคุณค�าสู�สังคม และคำนึงถึงความ    
รับผิดชอบต�อสังคมในทุกมิติ รวมถึงการบร�หารงานให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งบร�ษัทฯ ได�กำหนดว�สัยทัศน� 
นโยบายคุณภาพ และค�านิยมองค�กร ที่สะท�อนให�เห็นถึงคุณธรรม จร�ยธรรม และความรับผิดชอบต�อสังคม ดังนี้ 
 ว�สัยทัศน� :   คุณภาพคู�คุณธรรม ผู�นำการจำหน�าย  เพิ่มพูนสุขให�คนไทย พร�อมก�าวไกลสู�สากล
 นโยบายคุณภาพ   :  ร�วมใจพัฒนา สร�างนวัตกรรมใหม� ขยายช�องทางสู�สากล เป�นองค�กรคนดี รับผิดชอบต�อสังคม
 ค�านิยมองค�กร :    ความรับผิดชอบต�อสังคม (Social Responsibility) 
   :    การพัฒนาไปข�างหน�าอย�างต�อเนื่อง (Advancement)
   :    การรวมพลังด�วยความสามัคคี (Harmony)
   :    มีความมุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ (Passion for Excellence)
   :    องค�กรคนดีที่ซ�่อสัตย�และยุติธรรม (Truthfulness) 

ความเป�นมา และพัฒนาการที่สำคัญ
 บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�เร�่มดำเนินกิจการในป� พ.ศ. 2485 ภายใต�ช�่อ “เฮียบเซ�งเช�ยง” ซ�่งเป�นร�านขาย 
สินค�าเบ็ดเตล็ด ต�อมาได�ขยายกิจการเป�นตัวแทนจำหน�ายสินค�าต�างประเทศ และได�เปล่ียนช�อ่เป�น “บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด”  
ในป� พ.ศ. 2495  ด�วยทุนจดทะเบียน 1 ล�านบาท 

ป� 2521  เป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ล�านบาท
ป� 2525 - 2527 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 48 ล�านบาท
ป� 2528  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 60  ล�านบาท 
ป� 2530 - 2531 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 200 ล�านบาท
ป� 2531  เปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นที่ตราไว�จากเดิม หุ�นละ 100 บาท เป�นหุ�นละ 10 บาท
ป� 2532  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 600 ล�านบาท โดยมีทุนชำระแล�ว 200 ล�านบาท
  ออกหุ�นกู�แปลงสภาพเป�นหุ�นสามัญได� จำนวน 250 ล�านบาท
ป� 2533 - 2537 เร�ยกชำระทุนเพิ่ม 75.87 ล�านบาท มีทุนชำระแล�ว 275.87
ป� 2537  เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2537 ได�จัดสรรหุ�นเพ่ิมทุนจำนวน 6,896,883 หุ�น มูลค�าท่ีตราไว�หุ�นละ 10 บาท  
  ให�กับผู�ถือหุ�นเดิมในอัตราส�วน 3 หุ�นเดิม มีสิทธ�จองซ�้อหุ�นใหม�ได� 1 หุ�น ในราคาหุ�นละ 55 บาท
ป� 2537  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ได�จดทะเบียนแปรสภาพ เป�นบร�ษัทมหาชนจำกัด
ป� 2542  ออกหุ�นกู�จำนวนเง�น 500 ล�านบาท
ป� 2546  เปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นที่ตราไว�จากเดิม หุ�นละ 10 บาท เป�นหุ�นละ 1 บาท
ป� 2551  วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2551 ได�เร�ยกชำระค�าหุ�นเพิ่มทุน จำนวน 45,979,220 หุ�น โดยการจัดสรร 
   ให�กับผู�ถือหุ�นเดิมในอัตราส�วน 6 หุ�นสามัญเดิม ต�อหุ�นสามัญใหม� 1 หุ�น ในราคาเสนอขายหุ�นละ 15 บาท  
  ทำให�มีทุนชำระแล�วจำนวน 318.42 ล�านบาท
ป� 2556               ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล�านบาท เหลือ 318.42 ล�านบาท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนเป�น 330 ล�านบาท   
  โดย ออกหุ�นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11.58 ล�านบาท เสนอขายให�แก�ผู�บร�หารและ พนักงานของบร�ษัท  
   ตามโครงการ ESOP ในราคาหุ�นละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาการเสนอขายต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2556  
  ถึง 31 พฤษภาคม 2558  วันที่ 11 - 13 กันยายน 2556 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จองซ�้อหุ�น  
  สามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จำนวน 4,957,900 หุ�น วันที่ 19 กันยายน 2556 มีทุนชำระแล�ว  
  จำนวน 323. 37 ล�านบาท
ป� 2557  วันท่ี 9 - 11 มิถุนายน 2557 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จองซ�อ้หุ�นสามัญเพ่ิมทุน ตามโครงการ  
  ESOP จำนวน 1,221,500 หุ�น วันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีทุนชำระแล�ว จำนวน 324.60 ล�านบาท
  วันท่ี 13 - 15 ตุลาคม 2557 มีผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จองซ�อ้หุ�นสามัญเพ่ิมทุน ตามโครงการ  
  ESOP จำนวน 3,163,900 หุ�น  วันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีทุนชำระแล�วจำนวน 327.76 ล�านบาท
  วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 บร�ษัทฯ ได�รับพระมหากรุณาธ�คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวโปรดเกล�า  
  โปรดกระหม�อมพระราชทานตราต้ัง “พระครุฑพ�าห�” ซ�ง่ตราต้ังพระราชทานน้ีเป�นประดุจเอกสารรับรองว�า  
  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได� ประกอบธุรกิจการค�าโดยซ�อ่สัตย�สุจร�ต ต้ังอยู�ในศีลธรรมอันดี
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โครงสร�างการถือหุ�น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บร�ษัทฯ มีการถือหุ�นในบร�ษัทย�อย 4 บร�ษัท และถือหุ�นในบร�ษัทร�วม รวม 11 บร�ษัท   
แยกตามสายธุรกิจ ได�ดังนี้

SAHA VIETNAM CO.,LTD. (100%)

บร�ษัทย�อย

บร�ษัทร�วม

ธุรกิจจำหน�ายสินค�าอุปโภค
และบร�โภค

ธุรกิจอสังหาร�มทรัพย�และบร�การ

ธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า

ธุรกิจการผลิต

สายธุรกิจการผลิต

สายธุรกิจการลงทุน

สายธุรกิจบร�การ และอื่นๆ

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

บอจ. โชคชัยพิบูล (99.99%)

บอจ. กรุงเทพทาวเวอร� (1999) (99.99%)

บอจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา (49.95%)

บอจ.แดร�่ไทย (45.00%)

President Foods (Cambodia)
Co.Ltd. (30.00%)
บอจ. ไทย-เมียนม�าร� ซัคเซสเวนเจอร�
(35.00%)
บอจ. บุญแคปป�ตอลโฮลดิ้ง (32.00%)

บอจ. ร�วมอิสระ (25.00%)

บอจ. ศร�ราชาขนส�ง (20.00%)

บอจ. สหพัฒน� เร�ยล เอสเตท (20.00%)

บอจ. สหอุบลนคร (20.00%)

บอจ. สห ลอว�สัน (20.00%)

บอจ. เคพีซอพท� (18.00%)

บอจ. ซันร�อยแปด (17.75%)
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การถือหุ�นไขว�

 บร�ษัทฯ มีการถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน แต�การถือหุ�นไขว�ดังกล�าวไม�มีลักษณะเป�นการถือหุ�นไขว�ระหว�างกันท่ีขัดหร�อแย�งกับ 
หลักเกณฑ� ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร�่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให�เสนอขายหุ�นที่ 
ออกใหม�” ข�อ 14

1   กรณีการถือหุ�นเกินกว�า 50%   
 • บร�ษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบร�ษัทอื่น เกินกว�า 50% บร�ษัทอื่นต�องไม�ถือหุ�นไขว�ในบร�ษัทฯ  
 1. บ.โชคชัยพิบูล จก. 99.99 -
 2. บ.กรุงเทพทาวเวอร� (1999) จก 99.99 -

2   กรณีการถือหุ�นเกินกว�า 25%  แต�ไม�เกิน 50%   
 • บร�ษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบร�ษัทอื่น เกินกว�า 25% แต�ไม�เกินกว�า 50% 
  บร�ษัทอ่ืนต�องไม�ถือหุ�นไขว�ในบร�ษัทฯ เกินกว�า 10%  
 1. บ.แดร�่ไทย  จก. 45.00 -
 2. บ.ทิพย�วาร�นวัฒนา จก. 49.95 -
 3. บ.ไทย-เมียนม�าร� ซัคเซส เวนเจอร� จก. 35.00 -
 4. PRESIDENT FOODS (CAMBODIA) 30.00 -

3 กรณีการถือหุ�นไม�เกินกว�า 25%  **  
 • บร�ษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบร�ษัทอื่น ไม�เกินกว�า 25% บร�ษัทอี่นต�องไม�ถือหุ�นไขว�
  ในบร�ษัทฯ เกินกว�า 25%  
 1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง  6.72 20.04
 2. บมจ. ไอ.ซ�.ซ� อินเตอร�เนชั่นแนล  8.51 10.26
 3. บ.ไอ.ดี.เอฟ จก. 19.60 4.01
 4. บ.อินเตอร�เนชั่นแนลแลบบอราทอร�ส� จก. 9.83 1.22
 5. บมจ. นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ) 0.45 0.55
 6. บมจ. ฟาร�อีสท� ดีดีบี  12.30 0.33
 7. บ.สหพัฒน� เร�ยล เอสเตท จก. 20.00 0.18
 8. บมจ. ประชาอาภรณ�  8.80 0.07
 9. บจ. ทรัพย�สินสหพัฒน� 6.25 0.0001

หมายเหตุ : **  แสดงรายการเฉพาะบร�ษัทที่มีการถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน

การถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ช�่อบร�ษัท
สัดส�วนการถือหุ�น (%)

บร�ษัทอื่นถือหุ�น
บร�ษัทฯ

บร�ษัทฯ ถือหุ�น
บร�ษัทอื่น
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค�าอุปโภค บร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� บร�ษัทย�อยแห�งหนึ่งประกอบธุรกิจลงทุน 
ในอสังหาร�มทรัพย�และให�บร�การ บร�ษัทย�อยแห�งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า และบร�ษัทย�อยอีกแห�งหนึ่งประกอบ 
ธุรกิจผลิตน้ำแร� ส�วนงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยในงบการเง�นมีรายละเอียดดังนี้
  

ลักษณะผลิตภัณฑ�หร�อบร�การ     
  ผลิตภัณฑ�ที่บร�ษัทจำหน�าย เป�นสินค�าอุปโภคบร�โภคที่ใช�ในช�ว�ตประจำวันแบ�งออกเป�น 4 หมวดใหญ� คือ ผลิตภัณฑ� 
ในครัวเร�อน, ผลิตภัณฑ�อาหาร, ผลิตภัณฑ�ส�วนบุคคล และผลิตภัณฑ�เด็ก    

นโยบายการตลาดและการจำหน�าย
 ในด�านการจัดจำหน�ายได�เน�นถึงคุณภาพของสินค�าโดยถือหลักการขายสินค�าท่ีมีคุณภาพดี ในราคาซ�อ่สัตย�ยุติธรรมต�อ 
ผู�บร�โภค และขยายช�องทางการจัดจำหน�ายให�ครอบคลุมทุกช�องทาง กลยุทธ�ทางการตลาด เน�นการเลือกส�วนแบ�งการตลาดที่ 
สอดคล�องกับตำแหน�งของสินค�าและบร�การ บร�ษัทฯ ยังเน�นความพิถีพิถันในคุณภาพของสินค�าให�ได�มาตรฐานควบคู�ไปกับการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม� ๆ ให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�บร�โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตลอดเวลา โดยการ 
พัฒนาระบบแบบบูรณาการเพื่อให�บร�การที่ดีที่สุดแก�ลูกค�าให�เกิดความสะดวกสบายในการสั่งซ�้อสินค�า บร�หารสต็อกสินค�าและ 
การได�รับสินค�าอย�างรวดเร็วและตรงเวลา มีการพัฒนาระบบ Logistics  และ Information Technology  เพื่อ
 • สร�างความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกค�า
 • ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร�านค�าปลีกเนื่องจากการขาดสต�อก
 • เป�นการสร�างโครงข�าย  Synergy Network ในการบร�การลูกค�า  รับและส�งข�อมูลจากพนักงานขายได�อย�างรวดเร็ว
 บร�ษัทฯ ได�จัดจำหน�ายสินค�าทั้งเง�นสดและเครดิตทั่วประเทศ โดยมีสัดส�วนการจำหน�ายในกรุงเทพฯ 40% และ       
ต�างจังหวัด 60%

สภาพการแข�งขันภายในอุตสาหกรรม
 การแข�งขันในตลาดสินค�าอุปโภคบร�โภคมีแนวโน�ม แข�งขันกันรุนแรงสูงมากข�น้ เน่ืองจากภาคการบร�โภคจะไม�สามารถ 
เติบโตได�มากนัก เศรษฐกิจไทยในป� 2557 เติบโตช�ากว�าที่คาดการณ�ไว� ทั้งจากผลกระทบของการส�งออกที่ชะลอตัว และการ 
ท�องเที่ยวที่ฟ��นตัวช�ากว�าที่ประเมินไว� ส�วนหนึ่งเป�นผลมาจากการที่ประเทศคู�ค�า โดยเฉพาะเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปมีการฟ��น 
ตัวอย�างเปราะบาง อีกทั้งการเป�ดการค�าเสร� มีผลให�ผู�บร�โภคมีทางเลือกมากข�้น ผู�ประกอบการในประเทศไทยต�องประสบกับ 
การแข�งขันกับสินค�านำเข�า หร�อการย�ายฐานการผลิตของคู�แข�งมายังประเทศไทยหร�อประเทศเพื่อนบ�าน บร�ษัทจ�งมีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ� และคิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆ เข�าสู�ตลาดอย�างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย�างต�อเนื่อง เพื่อเป�น 
การประชาสัมพันธ�สินค�าให�ผู�บร�โภคได�รับรู� การจัดกิจกรรมร�วมกับร�านค�า เป�นการสร�างความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างบร�ษัท ร�านค�า 
และผู�บร�โภค

 (หน�วย : ล�านบาท)
รายได� ป� 2557 ป� 2556
ขายสินค�าอุปโภค บร�โภค 26,428.3 26,223.9
อาคารสำนักงานให�เช�า 46.2 38.0
อื่นๆ 326.0 356.1
รวม 26,800.5 26,618.0
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ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น
• จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 - บร�ษัทมีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท เร�ยกชำระแล�ว 327,765,203 บาท
 - แบ�งเป�นหุ�นสามัญ 327,765,203 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 1 บาท 

• ผู�ถือหุ�น
 ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ  ณ วันป�ดสมุดทะเบียน วันที่ 30  ธันวาคม  2557
 รายช�่อผู�ถือหุ�นรายใหญ�ที่ถือหุ�นสูงสุด 10 รายแรก 

 การกระจายการถือหุ�นตามจำนวนรายที่ถือ โดยแบ�งช�วงจำนวนหุ�นที่ถือตามจำนวนรายของผู�ถือหุ�น

 
 ประเภทและจำนวนผู�ถือหุ�น ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุ�น

  1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง   
  2. บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล   
  3. LION CORPORATION  
  4. บร�ษัท โชควัฒนา จำกัด  
  5. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD.  
  6. Q.P. CORPORATION  
  7. บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด  
  8. นายว�รพัฒน� พูนศักดิ์อุดมสิน  
  9. นายสำเร�ง  มนูญผล   
  10. LOTTE  COMPANY LIMITED.  

        รายช�่อ            จำนวนหุ�น         %

65,696,365
33,630,158
32,188,333
23,647,341
16,216,666
16,072,583
13,154,680
12,625,981
12,278,044
8,200,000

20.04
10.26
9.82
7.21
4.95
4.90
4.01
3.85
3.75
2.50

          ช�วงจำนวนหุ�นที่ถือ           จำนวนรายที่ถือ            %

136
78

165
178
151
94

534

1,339

1
51

101
501

1,001
3,001
5,001

-
-
-
-
-
-
-

รวม

50
100
500
1,000
3,000
5,000
ข�้นไป

10.38
5.83

12.32
13.29
11.28
7.02

39.88

100.00

ประเภท                          จำนวนราย            จำนวนหุ�น         ร�อยละ

160,696,041
74,541,463

91,985,789
541,910

327,765,203

62
9

1,261
7

1,339

นิติบุคคล
  สัญชาติไทย
  สัญชาติต�างด�าว
บุคคลธรรมดา
  สัญชาติไทย
  สัญชาติต�างด�าว
รวม

49.03
22.74
 

28.06
0.17

100.00



นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

 บร�ษัทคาดว�าจะสามารถคงไว�ซ�่งการจ�ายเง�นป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในอัตราหุ�นละ 0.15 บาท ต�อป�  ทั้งนี้ย�อมข�้นกับ
ผลการดำเนินงานของบร�ษัทและภาวะเศรษฐกิจเป�นหลัก 

**  หมายเหตุ  :  ที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 มีมติให�นำเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

          ซ�่งกำหนดให�มีข�้นในวันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่ออนุมัติการจ�ายเง�นป�นผล หุ�นละ 1 บาท

       โครงสร�างการบร�หารจัดการภายในบร�ษัท
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กำไรสุทธ�ต�อหุ�น  (บาท) 

เง�นป�นผลต�อหุ�น  (บาท)

อัตราการจ�ายเง�นป�นผลต�อกำไรสุทธ�

3.23

1.00

 31.21%

3.75

1.00

 27.08%

3.00

1.00

 33.30%

2.82

0.90

 31.92%

2.41

0.75

 31.08%

การจ�ายเง�นป�นผล        ** 2557         2556        2555       2554      2553

สำนักตรวจสอบภายใน

รองผู�อำนวยการ

ฝ�ายบัญช�
และ

การเง�น

ฝ�ายบร�หาร
การขาย

ฝ�าย
ทรัพยากร
บุคคล 

ฝ�ายธุรกิจ
ต�าง

ประเทศ

ฝ�ายบร�หาร
การเง�น
และ

การลงทุน

ฝ�ายขาย
1

ฝ�ายขาย
2

ฝ�าย
ผลิตภัณฑ�

1

ฝ�าย
ผลิตภัณฑ�

2

ฝ�าย
ผลิตภัณฑ�

3
ฝ�ายว�จัย

ฝ�าย
สำนัก

ประธาน
กรรมการ
บร�หาร

ฝ�าย
สำนักงาน

ฝ�าย
เทคโนโลยี 

สารสน 
เทศ

รองผู�อำนวยการอาวุโส

คณะกรรมการบร�ษัท

ผู�อำนวยการ

คณะกรรมการบร�หาร
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โครงสร�างการจัดการ
 โครงสร�างการจัดการของบร�ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด�วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 4 ชุด คือ   
คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง โดยมีการกำหนด 
อำนาจหน�าที่ของคณะกรรมการชุดต�างๆ และของกรรมการผู�อำนวยการ ไว�เป�นลายลักษณ�อักษรในกฎบัตร และในอำนาจ  
หน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู�อำนวยการ ซ�่งได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15)  
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 มีเลขานุการบร�ษัททำหน�าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย  

อำนาจดำเนินการ  หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุด
1.  คณะกรรมการบร�ษัท  
    อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�ษัท
 1. แต�งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน�าที่ ให�แก�ที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดต�างๆ และ/หร�อ   
  บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
 2. อนุมัติการให�กู�ยืมเง�นแก�บร�ษัทท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจ  
  ทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น  ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
        3. อนุมัติการเข�าค้ำประกันวงเง�นสินเช�อ่แก�บร�ษัทท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัทท่ีมี  
  การประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน  หร�อบร�ษัทอื่น  ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 4. อนุมัติการเข�าทำนิติกรรมที่มิใช�ธุรกรรมทางการเง�น  ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 5. อนุมัติการได�รับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร 
 6. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อ่ืนใด  ในวงเง�นส�วนท่ีเกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร  ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�ง่สินทรัพย�ถาวรและสินทรัพย�ท่ีไม�มีตัวตนท่ีเลิกใช� ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย   
  เส่ือมสภาพ หร�อล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได� มีมูลค�าทางบัญช�รวม ในวงเง�นส�วนท่ีเกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 9. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินค�าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัยซ�่งจะทำให�  
  มีมูลค�าทางบัญช�ลดลง ในวงเง�นส�วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร 
 10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข�อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร�องทุกข� การฟ�องร�องคดี และ/หร�อการ  
  ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�่องที่มิใช�ปกติว�สัยทางการค�า และ/หร�อที่เป�น  
  ปกติว�สัยทางการค�า ที่มีทุนทรัพย�เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร
 11. เสนอการเพ่ิมทุน หร�อลดทุน หร�อการเปล่ียนแปลงมูลค�าหุ�น การแก�ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบร�คณห�สนธ� ข�อบังคับ   
  และ/หร�อวัตถุประสงค�ของบร�ษัทต�อผู�ถือหุ�น
 12. อนุมัติการก�อตั้ง ควบรวม หร�อเลิกบร�ษัทย�อย
 13. มอบอำนาจให�แก�ฝ�ายจัดการ พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได� 
 14. มีอำนาจเช�ญฝ�ายจัดการ ผู�บร�หาร และพนักงานของบร�ษัทที่เกี่ยวข�องมาช�้แจง ให�ความเห็น ร�วมประชุม หร�อส�ง  
  เอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
 15. ปร�กษาผู�เช�่ยวชาญ หร�อที่ปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างที่ปร�กษา หร�อผู�เช�่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป�นด�วย  
  ค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
 16. แต�งตั้งและถอดถอนเลขานุการบร�ษัท

หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
 1. กำหนดทิศทาง เป�าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท
 2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป� รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการให�เป�นไปตามกฎหมาย   
  นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล
 3. ส�งเสร�มให�จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�  
  กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให�มีการปฏิบัติ  
  ตามอย�างจร�งจัง
 4. จัดให�มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือให�ม่ันใจว�าการทำรายการต�างๆ ได�รับอนุมัติจากผู�มีอำนาจ   
  มีการสอบทานและจัดทำบัญช�ท่ีถูกต�อง ตลอดจนมีระบบต�างๆ ท่ีสามารถป�องกันการนำทรัพย�สินของบร�ษัทไปใช�  
  ในทางมิชอบ
 5. การทำรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน� ต�องมีการพิจารณาอย�างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชัดเจน และเป�น  
  ไปเพ่ือผลประโยชน�ของบร�ษัทและผู�ถือหุ�น โดยผู�มีส�วนได�เสียไม�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข�อกำหนด  
  เก่ียวกับข้ันตอนการดำเนินการและการเป�ดเผยข�อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย�งของผลประโยชน�ให�ถูกต�อง
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 6. ให�ความเห็นชอบรายงานทางการเง�นท่ีผู�สอบบัญช�ได�ตรวจสอบ และ/หร�อสอบทานแล�ว และได�ผ�านความเห็นชอบ  
  จากคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว
 7. รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และมีการเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนอย�างถูกต�องมี  
  มาตรฐานและโปร�งใส
 8. รับทราบรายงานการบร�หารกิจการจากคณะกรรมการบร�หาร
 9. เร�ยกประชุมผู�ถือหุ�น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู�ถือหุ�น ตลอดจนกำหนดอัตรา  
  การจ�ายเง�นป�นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทเกี่ยวกับเร�่องที่เสนอต�อผู�ถือหุ�น ในระหว�าง 
  21 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นแต�ละครั้ง บร�ษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�นก็ได� โดยประกาศให�ผู�ถือหุ�นทราบ  
  ณ สำนักงานใหญ�และสำนักงานสาขาของบร�ษัทไม�น�อยกว�า 14 วัน ก�อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�น หร�อ  
  กำหนดวันเพ่ือกำหนดรายช�อ่ผู�ถือหุ�น (Record Date : RD) ล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นไม�เกิน 2 เดือน และ   
  กำหนดวันป�ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ�น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายช�อ่ผู�ถือหุ�น เพ่ือรวบรวมรายช�อ่  
  ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ทั้งนี้เพื่อสิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น    
  และสิทธ�ในการรับเง�นป�นผล
 10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น” โดยเป�ดเผยไว�ในรายงาน  
  ประจำป�ของบร�ษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1)
 11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต�อหน�วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�มั่นใจว�าได�แสดงข�อความ หร�อลงรายการ  
  เป�นไปโดยถูกต�องตรงตามข�อมูลที่ปรากฏอยู�ในสมุดบัญช� ทะเบียน หร�อเอกสารอื่นใดของบร�ษัท
 12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการชุดอื่น
 13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบร�หาร หร�อตามที่คณะกรรมการบร�ษัทเห็นสมควร

2.  คณะกรรมการบร�หาร  
    อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หาร
 1. แต�งตั้ง ถอดถอน โยกย�าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการแก�พนักงาน  
  ระดับต�างๆ
 2. แต�งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต�างๆ ในการบร�หารงานของบร�ษัท
 3. ออกระเบียบ ประกาศว�าด�วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให�แก�กรรรมการบร�หาร และ/หร�อพนักงาน  
  ผู�ดำรงตำแหน�งทางการบร�หาร  เป�นผู�ลงนามอนุมัติเบิกจ�ายสินทรัพย�ของบร�ษัทได�
 4. อนุมัติการให�กู�ยืมเง�นแก�บร�ษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัท ที่มีการประกอบ  
  ธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น  ในวงเง�นแห�งละไม�เกินจำนวน 20 ล�านบาท
 5. อนุมัติการเข�าค้ำประกันวงเง�นสินเช�อ่แก�บร�ษัทท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัทในฐานะผู�ถือหุ�น หร�อบร�ษัทท่ีมี  
  การประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หร�อบร�ษัทอื่น ในวงเง�นแห�งละไม�เกินจำนวน 20 ล�านบาท 
 6. อนุมัติการเข�าทำนิติกรรมที่มิใช�ธุรกรรมทางการเง�น ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 20 ล�านบาท 
 7. อนุมัติการได�รับ หร�อยกเลิกวงเง�นสินเช�่อ ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 20 ล�านบาท
 8. อนุมัติการลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อ่ืนใด ในวงเง�นแต�ละคร้ังไม�เกินจำนวน 20 ล�านบาท 
 9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 20 ล�านบาท
 10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญช� ซ�ง่สินทรัพย�ถาวร และสินทรัพย�ท่ีไม�มีตัวตน ท่ีเลิกใช� ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย    
  เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได� มีมูลค�าทางบัญช�รวม ไม�เกินครั้งละ 20 ล�านบาท
 11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซ�่งวัตถุดิบ และ/หร�อสินค�าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หร�อล�าสมัยซ�่งจะทำให�  
  มีมูลค�าทางบัญช�ลดลง ไม�เกินครั้งละ 20 ล�านบาท
 12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข�อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร�องทุกข� การฟ�องร�องคดี และ/หร�อการดำเนิน  
  การตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบร�ษัท สำหรับเร�อ่งท่ีมิใช�ปกติว�สัยทางการค�าท่ีมีทุนทรัพย�ไม�เกิน 2 ล�านบาท  
  และ/หร�อที่เป�นปกติว�สัยทางการค�าที่มีทุนทรัพย�ไม�เกินจำนวน 20 ล�านบาท
 13. มอบอำนาจให�แก�พนักงานระดับบร�หารของบร�ษัท หร�อบุคคลอื่นใดทำการแทนได�
 14. มีอำนาจเช�ญ ผู�บร�หาร หร�อพนักงานของบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องมาช�แ้จง ให�ความเห็น ร�วมประชุม หร�อส�งเอกสารตามท่ี  
  เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น
 15. ปร�กษาผู�เช�ย่วชาญ หร�อท่ีปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างท่ีปร�กษา หร�อผู�เช�ย่วชาญภายนอก ในกรณีจำเป�นด�วย  
  ค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 
 16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
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หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หาร
 1. เสนอเป�าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำป�ต�อคณะกรรมการบร�ษัท
 2. รับผิดชอบในการบร�หารกิจการของบร�ษัทให�เป�นไปตามทิศทาง เป�าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบร�ษัท
 3. รับผิดชอบในการเพ่ิมข�ดความสามารถในการแข�งขันของบร�ษัท และส�งเสร�มให�มีการคิดค�นนวัตกรรมอย�างต�อเน่ือง
 4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบร�ษัทให�เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัท มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น    
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท   ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง
 5. กรรมการบร�หารอาจแบ�งงานกันรับผิดชอบได�  โดยต�องรายงานความเป�นไปของกิจการที่ตนดูแลต�อที่ประชุม  
  คณะกรรมการบร�หารให�ทราบ
 6. ดูแลให�มีการจัดทำรายงานทางการเง�น เพื่อให�ผู�สอบบัญช�ทำการตรวจสอบ และ/หร�อสอบทาน ก�อนเสนอต�อ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัท ตามลำดับ
 7. พิจารณาเร�่องที่จะเสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาให�ความเห็นชอบหร�ออนุมัติต�อไป 
 8. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการบร�หาร และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
   อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. กำหนดให�มีการประสานความเข�าใจให�อยู�ในแนวทางเดียวกันระหว�างผู�สอบบัญช� คณะกรรมการบร�ษัท และหน�วยงาน  
  ตรวจสอบภายใน
 2. มีอำนาจเช�ญ ผู�บร�หาร ฝ�ายจัดการ ฝ�ายตรวจสอบภายใน หร�อพนักงานของบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องมาช�แ้จงให�ความเห็น  
  ร�วมประชุม หร�อส�งเอกสารตามที่เห็นว�าเกี่ยวข�องจำเป�น ตลอดจนเข�าถึงข�อมูลได�ทุกระดับขององค�กร
 3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเร�อ่งท่ีเก่ียวข�อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน�าท่ีของคณะกรรมการ  
  ตรวจสอบ
 4. ปร�กษาผู�เช�ย่วชาญ หร�อท่ีปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อจ�างท่ีปร�กษา หร�อผู�เช�ย่วชาญภายนอก ในกรณีจำเป�นด�วย  
  ค�าใช�จ�ายของบร�ษัท 

   หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให�บร�ษัทมีการรายงานทางการเง�นอย�างถูกต�องและเพียงพอ
 2. สอบทานให�บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)     
  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธ�ผล และพิจารณาความเป�นอิสระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบ  
  ในการพิจารณาแต�งตั้ง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน  หร�อหน�วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ  
  เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให�บร�ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�   
  แห�งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้งบุคคลซ�่งมีความเป�นอิสระ เพื่อทำหน�าที่เป�นผู�สอบบัญช�ของบร�ษัทและเสนอค�า  
  ตอบแทนของบุคคลดังกล�าว เพ่ือขอรับการแต�งต้ังจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น รวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญช� โดย  
  ไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตามกฎหมาย และ
  ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท้ังน้ีเพ่ือให�ม่ันใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผล และเป�นประโยชน�  
  สูงสุดต�อบร�ษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว�ในรายงานประจำป�ของบร�ษัท ซ�่งรายงานดังกล�าวต�อง  
  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้
  (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต�อง  ครบถ�วน  เป�นที่เช�่อถือได�ของรายงานทางการเง�นของบร�ษัท
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบร�ษัท
  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของ   
   ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หร�อกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญช�
  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�
  (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน
  (ช) ความเห็นหร�อข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รับจากการปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎบัตร (charter)
  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว�าผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบที่ได�รับ  
   มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท
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 7. ในการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหร�อมีข�อสงสัยว�ามีรายการ หร�อการกระทำดังต�อไปนี้   
  ซ�ง่อาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท ให�คณะกรรมการตรวจสอบ  
  รายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (ก) รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�
  (ข) การทุจร�ต หร�อมีสิ่งผิดปกติ หร�อมีความบกพร�องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  (ค) การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย   
   หร�อกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบร�ษัท หากคณะกรรมการบร�ษัท หร�อผู�บร�หาร ไม�ดำเนินการให�มีการ  
   ปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาท่ีกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว�ามีรายการหร�อการกระทำ  
   ดังกล�าวต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หร�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
 8. สนับสนุนและติดตามให�บร�ษัทมีระบบการบร�หารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธ�ภาพ
 9. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย ด�วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัย  
  อำนาจตามข�อบังคับของบร�ษัท และตามกฎหมาย

4. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
   อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
 1. มีอำนาจเช�ญพนักงานของบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องมาช�แ้จง ให�ความเห็น ร�วมประชุม หร�อส�งเอกสารตามท่ีเห็นว�าเก่ียวข�อง  
  จำเป�น
 2. ปร�กษาผู�เช�ย่วชาญ หร�อท่ีปร�กษาของบร�ษัท (ถ�ามี) หร�อ จ�างท่ีปร�กษา หร�อผู�เช�ย่วชาญภายนอกในกรณีจำเป�นด�วย  
  ค�าใช�จ�ายของบร�ษัท
 3. มีอำนาจแต�งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค�กร

หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง  
 1. กำหนดนโยบาย เป�าหมาย วางแผน และจัดระบบการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทให�เกิดความชัดเจน ต�อเนื่อง  
  เพื่อการบร�หารจัดการความเสี่ยงต�างๆ ที่สำคัญ และรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�หาร  
  และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
 2. สนับสนุนผลักดันให�เกิดความร�วมมือในการบร�หารความเสี่ยงทุกระดับในองค�กร
 3. ดูแลให�บร�ษัทมีการบร�หารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธ�ภาพ โดยให�ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล�วงหน�า  
  และรายการผิดปกติทั้งหลาย
 4. พัฒนาระบบการบร�หารจัดการความเสี่ยงทั้งองค�กรให�มีประสิทธ�ภาพอย�างต�อเนื่อง
 5. ปรับปรุงและแก�ไขกฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง และนำเสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารมอบหมาย
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กรรมการผู�อำนวยการ
 อำนาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู�อำนวยการ
 1. มีอำนาจในการบร�หารกิจการของบร�ษัท ให�เป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบร�ษัท   
  มติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการบร�หาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ  
  ที่เกี่ยวข�อง
 2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป�นและสมควร เพื่อให�การดำเนินการตามข�อ 1. สำเร็จลุล�วงไป   
  และหากเป�นเร�อ่งท่ีสำคัญให�รายงาน และ/หร�อแจ�งให�คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารรับทราบ
 3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต�งตั้ง ถอดถอน โอนย�าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางว�นัย ตลอดจน  
  กำหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ท้ังน้ีการดำเนินการต�างๆ ต�องไม�ขัดแย�งกับอำนาจของคณะกรรมการ  
  บร�หาร
 4. มีอำนาจออกระเบียบว�าด�วยการปฏิบัติงานของบร�ษัท โดยไม�ขัดแย�งกับนโยบาย ข�อบังคับ ระเบียบ ข�อกำหนด   
  คำสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หาร
 5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเง�นแต�ละครั้งไม�เกินจำนวน 10 ล�านบาท 
 6. มีอำนาจอนุมัติเง�นลงทุน ขายเง�นลงทุนในหุ�นสามัญ และ/หร�อหลักทรัพย�อ่ืนใดท่ีออกโดยบร�ษัทอ่ืน ในวงเง�นแต�ละคร้ัง  
  ไม�เกิน 10 ล�านบาท
 7. มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบร�ษัท และ/หร�อที่มิใช�ปกติว�สัยของธุรกิจ ในวงเง�นแต�ละครั้ง  
  ไม�เกินจำนวน 10 ล�านบาท 
 8. เมื่อมีการดำเนินการใดๆ  ตามข�อ  5, 6, 7  ให�แจ�งการดำเนินการนั้นๆ  แก�คณะกรรมการบร�ษัทและ/หร�อ  
  คณะกรรมการบร�หารรับทราบ ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต�อไป
 9. มอบอำนาจ และ/หร�อมอบหมายให�บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย�างแทนได�
 10. การใช�อำนาจของกรรมการผู�อำนวยการข�างต�นไม�สามารถกระทำได� หากกรรมการผู�อำนวยการ อาจมีส�วนได�เสีย  
  หร�ออาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ในลักษณะใดๆ กับบร�ษัท
 11. ในการใช�อำนาจดังกล�าว หากมีข�อสงสัย หร�อความไม�ชัดเจนในการใช�อำนาจหน�าที่ตามที่กำหนดนี้ ให�เสนอเร�่อง  
  ให�คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณา
 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัท และ/หร�อคณะกรรมการบร�หารมอบหมาย
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     รายช�่อคณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
มีดังต�อไปนี้ 

1. นายบุณยสิทธ�์  โชควัฒนา

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา

3. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา

4. นายสมศักดิ์  ธนสารศิลป�

5. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�

6. นายวศิน  เตยะธ�ติ

7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

8. นายสุร�นทร�  วัฒนศิร�พงษ�

9. นายสุจร�ต  ป�จฉิมนันท�

10. นายเวทิต  โชควัฒนา 

11. นางผาสุข รักษาวงศ�

12. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร

13. นายเคนจ�โร โคบายาช�

14. นายเพชร   พะเนียงเวทย�

15. นายวันชัย   อ่ำพึ่งอาตม�

16.  นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

17. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล

18. นายเฉลิมพล กำเนิดศิร�กุล

19. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

20. นายสมพล  ศิวะปร�ญญาวงศ� 

21. นายวระ พันธ�กมล

(ถึงแก�กรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557)

23. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

22. นายอุดมศักดิ์ โศภนกิจ

24. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง

25. นายธาตร�  พรไพศาลสกุล

26. นายพีระพล จันทรว�จ�ตร

หมายเหตุ       ประธานกิตติมศักดิ์         ประธาน           รองประธาน           กรรมการ         เลขานุการบร�ษัท

                  เป�นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู�และประสบการณ�ในการสอบทานงบการเง�น

รายช�่อ คณะกรรมการ
บร�ษัท

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บร�หาร

ความเสี่ยง
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กรรมการบร�ษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัท  
   กรรมการบร�ษัทสองในแปดคนน้ี  ลงลายมือช�อ่ร�วมกัน และประทับตราสำคัญของบร�ษัท
 1. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา 2. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา   
 3. นายบุญชัย โชควัฒนา    4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป�     
  5. นายบุญฤทธ�์    มหามนตร� 6. นายเวทิต โชควัฒนา   
  7. นางผาสุข รักษาวงศ�    8. นายเพชร พะเนียงเวทย�
 คณะกรรมการอาจกำหนดช�่อกรรมการผู�มีอำนาจลงนามผูกพันบร�ษัทพร�อมประทับตราสำคัญของบร�ษัท

คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
   คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบร�ษัท เป�นไปตามข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต�อไปนี้
 1. ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหนึ่งของจำนวนหุ�นที่มีสิทธ�ออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม  
  ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท ท้ังน้ี ให�นับรวมการถือหุ�นของผู�ท่ีเก่ียวข�องของกรรมการอิสระ  
  รายนั้นๆ ด�วย
 2. ไม�เป�น หร�อเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่ได�เง�นเดือนประจำ หร�อผู�มี  
  อำนาจควบคุมของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ  
  ของผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันท่ีได�รับ  
  แต�งต้ังเป�นกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป�นข�าราชการ หร�อ  
  ที่ปร�กษาของส�วนราชการซ�่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท
 3. ไม�เป�นบุคคลที่มีความสัมพันธ�ทางสายโลหิต หร�อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป�นบิดา มารดา  
  คู�สมรส พ่ีน�อง และบุตร รวมท้ังคู�สมรสของบุตร ของผู�บร�หาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�มีอำนาจควบคุม  หร�อบุคคลท่ี  
  จะได�รับการเสนอให�เป�นผู�บร�หาร  หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท  หร�อบร�ษัทย�อย
 4. ไม�มี หร�อเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มี  
  อำนาจควบคุมของบร�ษัท ในลักษณะที่อาจเป�นการขัดขวางการใช�ว�จารณญาณอย�างอิสระของตน รวมทั้งไม�เป�น    
  หร�อเคยเป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของผู�ท่ีมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย   
  บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท  เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�ว  
  ไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ 
   ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำรายการทางการค�าท่ีกระทำเป�นปกติเพ่ือประกอบกิจการ       
  การเช�า หร�อให�เช�าอสังหาร�มทรัพย� รายการเก่ียวกับสินทรัพย�หร�อบร�การ หร�อการให� หร�อรับความช�วยเหลือทางการเง�น  
  ด�วยการรับ หร�อให�กู�ยมื ค้ำประกัน การให�สินทรพัย�เป�นหลักประกันหน้ีสิน  รวมถึงพฤติการณ�อ่ืนทำนองเดียวกัน   
  ซ�ง่เป�นผลให�บร�ษัท หร�อ คู�สัญญามีภาระหน้ีท่ีต�องชำระต�ออีกฝ�ายหน่ึง ต้ังแต�ร�อยละสามของสินทรัพย�ท่ีมีตัวตนสุทธ�  
  ของบร�ษัท หร�อตั้งแต�ยี่สิบล�านบาทข�้นไปแล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล�าว ให�เป�น  
  ไปตามว�ธ�การคำนวณมูลค�าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว�าด�วยหลักเกณฑ�  
  ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต�ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล�าว ให�นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข�้นใน  
  ระหว�างหนึ่งป�ก�อนวันที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�สอบบัญช�ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจ  
  ควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของสำนักงานสอบบัญช� ซ�ง่มีผู�สอบบัญช�   
  ของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัทสังกัดอยู� เว�นแต�     
  จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ
 6 ไม�เป�นหร�อเคยเป�นผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พใดๆ ซ�่งรวมถึงการให�บร�การเป�นที่ปร�กษากฎหมาย  หร�อที่ปร�กษาทาง  
  การเง�น ซ�ง่ได�รับค�าบร�การเกินกว�าสองล�านบาทต�อป�จากบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�   
  หร�อผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นท่ีมีนัย ผู�มีอำนาจควบคุม หร�อหุ�นส�วนของผู�ให�บร�การทางว�ชาช�พ  
  น้ันด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลักษณะดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันท่ีได�รับแต�งต้ังเป�นกรรมการอิสระ
 7 ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งข�้น เพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของบร�ษัท ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อผู�ถือหุ�น   
  ซ�่งเป�นผู�ที่เก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นรายใหญ�    
 8 ไม�ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย หร�อไม�เป�น  
  หุ�นส�วนที่มีนัยในห�างหุ�นส�วน หร�อเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบร�หารงาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปร�กษาที่รับเง�นเดือน  
  ประจำ หร�อถือหุ�นเกินร�อยละหนึ่งของจำนวนหุ�นที่มีสิทธ�ออกเสียงทั้งหมดของบร�ษัทอื่น ซ�่งประกอบกิจการที่มี  
  สภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบร�ษัท หร�อบร�ษัทย�อย
 9 ไม�มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให�ไม�สามารถให�ความเห็นอย�างเป�นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบร�ษัท
   ภายหลังได�รับการแต�งต้ังให�เป�นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป�นไปตาม 1 ถึง 9 แล�ว กรรมการอิสระอาจได�รับ  
  มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท ให�ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบร�ษัท บร�ษัทใหญ� บร�ษัทย�อย บร�ษัทร�วม  
  บร�ษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หร�อ ผู�มีอำนาจควบคุมของบร�ษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ  
  องค�คณะ (collective decision) ได�
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หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
 คณะกรรมการบร�ษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ�และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย และ กลต.

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
 ในป�  2557  คณะกรรมการบร�ษัทมีการประชุม จำนวน 13 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง
การเข�าร�วมประชุมของกรรมการบร�ษัทแต�ละท�าน สรุปได�ดังนี้

 1. นายบุณยสิทธ�์      โชควัฒนา
 2. นายบุญชัย    โชควัฒนา
 3. นายบุญปกรณ�    โชควัฒนา
 4. นางผาสุข รักษาวงศ�
 5. นายเวทิต โชควัฒนา
 6. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป�
 7. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�
 8. นายสุจร�ต ป�จฉิมนันท�
 9. นายเคนจ�โร โคบายาช� *
 10. นายเพชร พะเนียงเวทย�
 11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

12.  นายวศิน เตยะธ�ติ

13.  นายสุร�นทร� วัฒนศิร�พงษ�

 14. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร

 15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม�
 16. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

หมายเหตุ   *   มีตัวแทนเข�าร�วมประชุมในฐานะผู�สังเกตการณ�

ประธานกรรมการกิตติมศักด�
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการรองผู�อำนวยการอาวุโส

กรรมการรองผู�อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
เลขานุการบร�ษัท

12/13
13/13
13/13
13/13
13/13
7/13
13/13
12/13
1/13
3/13
11/13

12/13

13/13

13/13

13/13
13/13

คณะ
กรรมการ

บร�ษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

การเข�าร�วมประชุม
ตำแหน�งรายช�อ่ สามัญ

ผู�ถือหุ�น
ประจำป�

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1

1/1

1/1

1/1

1/1
1/1

5/5

4/5

5/5

5/5

5/5

(อยู�ต�างประเทศ)

ตำแหน�งรายช�อ่

รายช�อ่และตำแหน�งของกรรมการ ผู�บร�หาร และเลขานุการบร�ษัท ตามคำจำกัดความของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

1. นายบุณยสิทธ� โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�หารกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�ษัท  และประธานกรรมการบร�หาร
3. นางผาสุข รักษาวงศ� กรรมการรองผู�อำนวยการอาวุโส และประธานกรรมการ   
   บร�หารความเสี่ยง
4. นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการรองผู�อำนวยการ และกรรมการบร�หาร
5. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร เลขานุการบร�ษัท และกรรมการบร�หาร
6. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล กรรมการบร�หาร 
7. นายเฉลิมพล กำเนิดศิร�กุล กรรมการบร�หาร และผู�จัดการฝ�ายบัญช�และการเง�น
8. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบร�หาร
9. นายสมพล ศิวะปร�ญญาวงศ� กรรมการบร�หาร และผู�จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล
10. นายอุดมศักดิ์ โศภณกิจ กรรมการบร�หาร และผู�จัดการฝ�ายธุรกิจต�างประเทศ
   (ถึงแก�กรรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557) 
11. นายวระ พันธ�กมล กรรมการบร�หาร และผู�จัดการฝ�าย ขาย 1
12. นายปุณว�ณ� สุขเย็น กรรมการบร�หาร และผู�จัดการฝ�ายขาย 2
13. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง ผู�จัดการฝ�ายผลิตภัณฑ� 1 
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ข�อมูลการถือหลักทรัพย�บร�ษัทฯ ของกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร ณ 30 ธันวาคม 2557 

0.85

0.47

0.67

0.30

0.02

-

0.005

0.004

-

0.11

0.02

-

-

0.09

-

0.05

0.03

0.10

0.36

0.02

0.01

0.09

0.004

-

2,775,585

1,553,342

2,683,318

977,993

62,218

-

15,333

14,711

-

178,333

55,000

-

-

300,000

-

109,636

60,000

172,205

893,739

68,000

30,000

150,000

-

-

 -

-

(500,000)

-

-

-

-

-

-

180,000

-

-

-

-

-

60,000

50,000

150,000

273,000

-

10,000

150,000

12,000

-

2,775,585

1,553,342

2,183,318

977,993

62,218

-

15,333

14,711

-

358,333

55,000

-

-

300,000

-

169,636

110,000

322,205

1,166,739

68,000

40,000

300.000

12,000

-

รายช�อ่

ของตนเอง /
คู�สมรส /

บุตรท่ียังไม�บรรลุ
นิติภาวะ

เพ่ิม (ลด)
ระหว�างป� 

2557

รวม
หุ�นสามัญ

%

1. นายบุณยสิทธ�์   โชควัฒนา

2. นายบุญชัย โชควัฒนา

3. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา

4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป�

5. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�

6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ

7. นายวศิน เตยะธ�ติ

8. นายสุร�นทร� วัฒนศิร�พงษ�

9. นายสุจร�ต ป�จฉิมนันท�

10. นายเวทิต โชควัฒนา

11. นางผาสุข รักษาวงศ�

12. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร

13. นายเคนจ�โร โคบายาช�

14. นายเพชร พะเนียงเวทย�

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม�

16. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร

17. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล

18. นายเฉลิมพล กำเนิดศิร�กุล

19. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

20. นายสมพล     ศิวะปร�ญญาวงศ�

21. นายวระ พันธ�กมล

22. นายอุดมศักดิ์ โศภณกิจ

 (ถึงแก�กรรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557)

23. นายปุณว�ณ� สุขเย็น

24. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง
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ที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท

Melbourne Technical College Australia
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
  (DAP) 3/2003

มัธยมศึกษา โรงเร�ยนราชบพิธ
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program
  (DAP)3/2003

ปร�ญญาตร� (นิติศาสตร�) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program 
  (DAP) 22/2004

2553 - ป�จจุบัน

2552 - ป�จจุบัน
2553 - ป�จจุบัน
2553 - ป�จจุบัน

2553 - ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�บร�ษัท
จดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
ที่ปร�กษา
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�บร�ษัท
จดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�บร�ษัท
จดทะเบียน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
จำนวน 2 แห�ง

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล
บมจ. สหพัฒนพิบูล
จำนวน 5 แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
จำนวน 2 แห�ง

1.  นายบุณย�เอก โชควัฒนา
    ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
    14 พฤษภาคม 2552

 

2.  นายสำเร�ง มนูญผล
    ที่ปร�กษาคณะกรรมการ 
    10 พฤษภาคม 2550
    

3.  นางสาวศิร�ลักษณ� ธนสารศิลป�
    ที่ปร�กษาคณะกรรมการ
    14 พฤษภาคม 2552
    

81

78

65

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

ช�วงเวลา        ตำแหน�ง                      ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบร�ษัท  ผู�บร�หารและผู�มีอำนาจควบคุมบร�ษัท

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา
   ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
   ประธานกรรมการบร�หาร
   กิตติมศักดิ์
   ป� 2504
    

2. นายบุญชัย โชควัฒนา
   ประธานกรรมการ และ
   ประธานกรรมการบร�หาร
   ป� 2515

ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
- สาขาบร�หารธุรกิจ
  มหาว�ทยาลัยบูรพา
  มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร� 
  มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
- สาขาว�ศวกรรมศาสตร�
  มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
- สาขากฎหมาย
  มหาว�ทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ�น
- สาขาว�ทยาศาสตร� (สิ่งทอและเคร�่องนุ�งห�ม)
  มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
- สาขานิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยนเรศวร
- สาขาบร�หารธุรกิจ มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม 
  ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร� (รัฐศาสตร�)
  มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
  ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ
  Wisconsin State University At Superior, U.S.A
  สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

77

67

0.85

0.47

2 และ 3

1,3 และ 19

พ.ค.53-ป�จจุบัน
2553-ป�จจุบัน
2553-ป�จจุบัน
2553-ป�จจุบัน

2553-ป�จจุบัน
2552-เม.ย. 53

2552-เม.ย. 53

2553-ป�จจุบัน
2552-1 ธ.ค. 57

2554-11 ธ.ค. 55
ธ.ค.55-เม.ย. 57
2554 - ป�จจุบัน

23 เม.ย. 55-ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน 
กรรมการที่ปร�กษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธาน 

กรรมการบร�หาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปร�กษา
คณะกรรมการ
กรรมการที่ปร�กษา
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

บมจ. ธนูลักษณ�
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ

บมจ. ไทยวาโก�
จำนวน 34 แห�ง

บมจ. ฟาร�อีสท� ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม
เอ็ม เอฟ ซ�
บมจ. แพนเอเช�ยฟุตแวร�
บมจ. แพนเอเช�ยฟุตแวร�
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
จำนวน 22 แห�ง



3. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา
   รองประธานกรรมการ
   ป� 2505

4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป�
   กรรมการ
   ป� 2515

B.A. Economics,  University of Nottingham 
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- Role of Compensation Committee (RCC) 
   7/2008

ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ�ราช
ปร�ญญาตร�ศิลปศาสตร� สาขารัฐศาสตร�
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Certification Program (DCP)5/2001

79

71

0.67

0.30

1 และ 2

-
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ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

2553-ป�จจุบัน

2553-2554

2552-เม.ย. 53
2553-เม.ย. 54
2553-ป�จจุบัน

2547-พ.ค. 53
พ.ค. 53-ก.ค. 55

บร�ษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
สรรหา และกำหนด
ค�าตอบแทน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการบร�หาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. นิวซ�ตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซ�ตี้
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร�

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร�

จำนวน 5 แห�ง

บมจ. เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง

บมจ. โอ.ซ�.ซ�.
บมจ. บูติคนิวซ�ตี้
บมจ. บูติคนิวซ�ตี้

จำนวน 22 แห�ง



ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
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5. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�
   กรรมการ 
   ป� 2531

 
6. นายวศิน เตยะธ�ติ
    กรรมการอิสระ และกรรมการ
    ตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540
    
7. นายขจรศักดิ์  วันรัตน�เศรษฐ     

    กรรมการอิสระ และกรรมการ
    ตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุร�นทร� วัฒนศิร�พงษ�
   กรรมการอิสระ และกรรมการ
   ตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

ว�ทยาศาสตร�บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

ปร�ญญาตร� คณะพาณิชย�ศาสตร�และการบัญช�
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปร�ญญาโทบัญช�  Western Illinois University,
U.S.A.
บัญช�บัณฑิต, จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญช�,
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปร�ญญาตร� (นิติศาสตร�) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

69

66

67

69

0.02

0.005

-

0.004

-

-

-

-

2553- ป�จจุบัน

2553-ป�จจุบัน

2553-ป�จจุบัน

2553-ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�)
 จำนวน 2 แห�ง

บมจ.ฟาร�อีสท� ดีดีบี.
จำนวน 7 แห�ง

บมจ. เอสแอนด�เจ อินเตอร�เนชั่นแนล 
เอ็นเตอร�ไพรส�
บมจ. ฟาร�อีสท� ดี.ดี.บี.
จำนวน 4 แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

 จำนวน - แห�ง  
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9. นายสุจร�ต ป�จฉิมนันท�
   กรรมการ
   23 เมษายน 2550

10. นายเวทิต โชควัฒนา
    กรรมการรองผู�อำนวยการและ
    กรรมการบร�หาร
    19 มิถุนายน 2551
 

11. นางผาสุข รักษาวงศ�
    กรรมการรองผู�อำนวยการอาวุโส
    และ ประธานกรรมการ
    บร�หารความเสี่ยง
    19  มิถุนายน 2551

ปร�ญญาโท ร.บ. (บร�หารรัฐกิจ) ม.ธรรมศาสตร� 
ปร�ญญาตร� ร.บ. (การปกครอง)  ม. ธรรมศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
  41/2005

ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ, Assumption University,
ปร�ญญาตร�  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
  75/2008

ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP)
   75/2008  

69

50

60

-

0.11

0.02

-

-

-

ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

2553-ป�จจุบัน

2554-ป�จจุบัน

2554-ป�จจุบัน

2555-ป�จจุบัน

2553-ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน 
กรรมการ/
กรรมการบร�หาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�จัดการฝ�ายผลิตภัณฑ� 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�จัดการฝ�ายว�จัย
และผู�จัดการ
ฝ�ายผลิตภัณฑ� 3
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. สหโคเจน (ชลบุร�))

บมจ. แพนเอเซ�ยฟุตแวร�

จำนวน 3 แห�ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

จำนวน 14 แห�ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 5 แห�ง



ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง
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12. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน� มีเพียร 
     กรรมการอิสระ และประธาน
     กรรมการตรวจสอบ
     27 เมษายน 2552 
     
     

13. นายเคนจ�โร โคบายาช�     
     กรรมการ
     18 กุมภาพันธ� 2553

14. นายเพชร  พะเนียงเวทย�
     กรรมการบร�ษัท 
     26 เมษายน 2555

ปร�ญญาโท บร�หารรัฐกิจ (Public Affairs)
สหรัฐอเมร�กา
ปร�ญญาตร� รัฐศาสตร� (ปกครอง) 
มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม�
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 77/2009

Bachelor of Law , Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร�เนชั่นแนล บิสซ�เนส 
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีแห�งซ�ดนีย�
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

67

52

40

-

-

0.09

-

-

-

2554-ป�จจุบัน

2553-ป�จจุบัน

2555-9 พ.ค. 57
2556-ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการบร�หาร
ผู�จัดการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. แพนเอเช�ยฟุตแวร�

 จำนวน - แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล 
จำนวน 1 แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
จำนวน 2 แห�ง
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ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม�
     กรรมการอิสระ 
     22 เมษายน 2556

16. นางศิร�พร เลขยะว�จ�ตร
     กรรมการบร�หารและ
     เลขานุการบร�ษัท
     10 พฤษภาคม 2548

ปร�ญญาโท บร�หารการจัดการ
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจ ศศินทร�
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาตร� พาณิชยศาสตร�บัณฑิต
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
Mini MBA มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� (รุ�น4) และ
ประชาสัมพันธ�ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ� (รุ�น14)
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DCP)102/2008

บัญช�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�
อบรม Corporate Secretary Development
Program
คณะพาณิชย�ศาสตร�และการบัญช� จุฬาลงกรณ�
มหาว�ทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห�งประเทศไทย

67

65

-

0.05

-

-

2553-ป�จจุบัน

2553-ป�จจุบัน

2553-22 เม.ย.2556

2553-23 เม.ย.2556

 23 เม.ย. 2556
-ป�จจุบัน 

2553-ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
เลขานุการ
คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. มูราโมโต� อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย) 
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง 

บมจ. ธนูลักษณ� จำกัด

บมจ. โอ.ซ�.ซ�.

จำนวน 1 แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 4 แห�ง



ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
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17. นายพิพัฒน� โควศุภมงคล
     กรรมการบร�หาร 
     10 พฤษภาคม 2548

18. นายเฉลิมพล กำเนิดศิร�กุล
     กรรมการบร�หาร และ
     ผู�จัดการฝ�ายบัญช�และการเง�น
     14 พฤษภาคม 2553 
     
     
      

19. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
     กรรมการบร�หารและ
     ผู�ช�วยผู�จัดการฝ�ายผลิตภัณฑ� 2 
     13 พฤษภาคม 2554
     

ปร�ญญาตร�ว�ทยาศาสตร� มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�

ปร�ญญาตร�บัญช� มหาว�ทยาลัยเกร�ก

ปร�ญญาโท สาขาการค�าและนโยบายระหว�าง-
ประเทศ  มหาว�ทยาลัยจอร�จเมสัน สหรัฐอเมร�กา
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

61

57

38

0.03

0.09

0.36

-

-

2

2552-มิ.ย. 2556

ก.ค. 56-ป�จจุบัน

2553-ส.ค. 54

ก.ย. 54-ป�จจุบัน

2553-2556
ก.ย. 2556-ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�จัดการฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่ปร�กษา
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�ช�วยผู�จัดการฝ�ายบัญช�
และการเง�น
ผู�จัดการฝ�ายบัญช�และ
การเง�น
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู�จัดการ
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. สหพัฒนพิบูล

บมจ. สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 6 แห�ง

บมจ. ฟาร�อีสท� ดีดีบี
บมจ. ฟาร�อีสท� ดีดีบี
จำนวน 7 แห�ง
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ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

20. นายสมพล ศิวะปร�ญญาวงศ�
     กรรมการบร�หารและ
     ผู�จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล
     11 พฤษภาคม 2555
   

21. นายอุดมศักดิ์ โศภนกิจ
     กรรมการบร�หาร,
     รองผู�อำนวยการ  
     ผู�จัดการฝ�ายธุรกิจต�างประเทศ  
     และ ผู�จัดการฝ�ายบร�หาร
     การเง�น และการลงทุน
     1  มิถุนายน  2556
     (ถึงแก�กรรม 7 ธันวาคม 2557)

ปร�ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร�
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร� (NIDA)

ปร�ญญาเอก สาขาว�ชาการพัฒนาองค�กร
มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ สาขาการเง�น
มหาว�ทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมร�กา
ปร�ญญาตร�บร�หารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาว�ทยาลัยแมร�ร� ฮาร�ดินเบเลอร� สหรัฐอเมร�กา
สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
- Director Certification Program (DCP)110/2008

58

44

0.02

0.09

-

-

2553-ส.ค. 54

ก.ย. 2554-ป�จจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ธ.ค. 57

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�ช�วยผู�จัดการ
ฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

ผู�จัดการฝ�าย
ทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน 

บร�ษัทจดทะเบียน
ที่ปร�กษา
ผู�จัดการฝ�ายธุรกิจ
ต�างประเทศ และ
ผู�จัดการฝ�ายบร�หาร
การเง�นและการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. สหพัฒนพิบูล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 1 แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 3 แห�ง
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ความสัมพันธ�
ทางครอบครัว

ระหว�าง
ผู�บร�หาร

ช�่อ - สกุล / ตำแหน�ง /
วันที่ได�รับแต�งตั้ง

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส�วน
การ

ถือหุ�นใน
บร�ษัท (%)

ช�วงเวลา             ตำแหน�ง             ช�่อหน�วยงาน / บร�ษัท

ประสบการณ�ทำงานในระยะ 5 ป�ย�อนหลัง

22. นายวระ พันธ�กมล 
     กรรมการบร�หาร และ
     ผู�จัดการฝ�ายขาย 1
     9 พฤษภาคม 2556 
     

23. นายปุณว�ณ� สุขเย็น
     กรรมการบร�หาร และ
     ผู�จัดการฝ�ายขาย 2  
     12 พฤษภาคม 2557
     

24. นายปร�ญญา สิทธ�ดำรง
     ผู�จัดการฝ�ายผลิตภัณฑ� 1
     1 พฤษภาคม 2551

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร�ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

ปร�ญญาโท สาขาว�ชาการตลาด 
Thames Valley University

ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ 

56

47

53

0.01

0.004

-

-

-

-

2554-ป�จจุบัน

2554-พ.ค.2557

พ.ค. 57-ป�จจุบัน

2553-ป�จจุบัน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�จัดการฝ�ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�ช�วยผู�จัดการ
ฝ�ายขาย 2 

ผู�จัดการฝ�ายขาย 2
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บร�ษัทจดทะเบียน
ผู�จัดการฝ�าย ผลิตภัณฑ� 1
กิจการอื่นที่ไม�ใช�
บร�ษัทจดทะเบียน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

บมจ. สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห�ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน - แห�ง
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2. การสรรหากรรมการ
 คณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเสนอเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการ 
บร�ษัทที่ว�างลง เพื่อพิจารณานำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�กรณีที่มิใช�เป�นการออกตามวาระ คณะกรรมการบร�ษัทก็จะ 
ร�วมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข�าเป�นกรรมการบร�ษัทในตำแหน�งที่ว�างลงตามข�อบังคับของบร�ษัท และหากเป�นกรรมการ 
อิสระต�องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 
 นอกจากนี้ ยังเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยมีสิทธ�เสนอช�่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท 
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นตามหลักเกณฑ�ที่กำหนด ซ�่งสามารถดูได�จากเว็บไซด�ของบร�ษัท (www.sahapat.co.th)
 องค�ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข�อบังคับบร�ษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข�อ 18 และกฎบัตร ให�ที่ประชุม 
ผู�ถือหุ�นเป�นผู�กำหนดจำนวนตำแหน�งกรรมการบร�ษัท แต�ต�องไม�น�อยกว�า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม�มีลักษณะต�องห�าม 
ตามกฎหมายและข�อบังคับของบร�ษัท รวมทั้งต�องไม�มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได�รับความไว�วางใจให� 
บร�หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป�นผู�ถือหุ�น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ประกาศกำหนด และ 
กรรมการบร�ษัทไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการบร�ษัทท้ังหมดต�องมีถ่ินท่ีอยู�ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบเป�นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 ว�ธ�เลือกตั้งกรรมการบร�ษัท ตามข�อบังคับบร�ษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข�อ 20 กรรมการบร�ษัทนั้นให�ที่ประชุม  
ผู�ถือหุ�นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ�และว�ธ�การดังต�อไปนี้
 (1) ผู�ถือหุ�นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับหนึ่งหุ�นต�อเสียงหนึ่ง
 (2) ผู�ถือหุ�นแต�ละคนต�องใช�คะแนนเสียงท่ีมีอยู�ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหร�อหลายคนเป�นกรรมการก็ได�  
  แต�จะแบ�งคะแนนเสียงให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม�ได�
 (3) บุคคลซ�ง่ได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป�นผู�ได�รับเลือกต้ังเป�นกรรมการเท�าจำนวนกรรมการท่ีท่ีประชุม  
  ผู�ถือหุ�นต�องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ�ง่ได�รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท�ากันเกิน  
  จำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นต�องเลือกตั้งในครั้งนั้นให�ประธานเป�นผู�ออกเสียงช�้ขาด

 วาระการดำรงตำแหน�ง
 (1) การออกตามวาระ ตามข�อบังคับบร�ษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข�อ 21 และกฎบัตร กำหนดให�ในการประชุม  
  สามัญประจำป�ทุกคร้ังให�กรรมการบร�ษัทออกจากตำแหน�งเป�นจำนวนหน่ึงในสามเป�นอัตรา ถ�าจำนวนกรรมการบร�ษัท  
  ท่ีจะแบ�งออกให�ตรงเป�นสามส�วนไม�ได�ก็ให�ออกโดยจำนวนใกล�ท่ีสุดกับส�วนหน่ึงในสาม กรรมการบร�ษัทท่ีจะต�อง  
  ออกจากตำแหน�งในป�แรกและป�ที่สองภายหลังจดทะเบียนบร�ษัทนั้นให�จับฉลากกันว�าผู�ใดจะออก ส�วนป�หลังๆ  
  ต�อไปให�กรรมการบร�ษัทคนท่ีอยู�ในตำแหน�งนานท่ีสุดน้ันเป�นผู�ออกจากตำแหน�ง กรรมการบร�ษัทซ�ง่พ�นจากตำแหน�ง  
  แล�วอาจได�รับเลือกตั้งใหม�ได�
 (2) การออกที่มิใช�การออกตามวาระ
  1. ตามข�อบังคับบร�ษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข�อ 22 และกฎบัตร กำหนดให�กรรมการบร�ษัทพ�นจากตำแหน�ง  
   (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
   1.1. ถึงแก�กรรม
   1.2. ลาออก
   1.3. ขาดคุณสมบัติ หร�อมีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย หร�อข�อบังคับของบร�ษัท
   1.4. มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได�รับความไว�วางใจให�บร�หารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป�น  
    ผู�ถือหุ�น
   1.5. ที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออก
   1.6. ศาลมีคำสั่งให�ออก
   และเม่ือตำแหน�งกรรมการบร�ษัทว�างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให�คณะกรรมการบร�ษัทเลือกบุคคล  
ซ�ง่มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมาย เข�าเป�นกรรมการบร�ษัทแทนตำแหน�งกรรมการบร�ษัทท่ีว�างในการประชุม 
คณะกรรมการบร�ษัทคราวถัดไป เว�นแต�วาระของกรรมการบร�ษัทจะเหลือน�อยกว�า 2 เดือน และจะอยู�ในตำแหน�งกรรมการบร�ษัท 
ได�เพียงเท�าวาระที่เหลืออยู�ของกรรมการบร�ษัทที่ตนแทน
  2. ตามข�อบังคับบร�ษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข�อ 25 กำหนดให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นอาจลงมติให�กรรมการบร�ษัท  
คนใดออกจากตำแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได�ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ีของจำนวนผู�ถือหุ�นซ�ง่มาประชุมและมี 
สิทธ�ออกเสียง และมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ�นที่ถืออยู�โดยผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธ�ออกเสียง
   บร�ษัทฯ ไม�ได�กำหนดจำนวนวาระท่ีจะดำรงตำแหน�งติดต�อกันได�นานท่ีสุด เพราะเช�อ่ว�าความสามารถทางธุรกิจ 
และความเช�่ยวชาญของกรรมการบร�ษัทแต�ละคนไม�ได�ข�้นอยู�กับอายุ ตราบเท�าที่กรรมการบร�ษัททุกคนมีความตั้งใจและจร�งใจ 
ในการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการบร�ษัท ตามท่ีได�รับความไว�วางใจจากคณะกรรมการบร�ษัทและผู�ถือหุ�น เพราะอำนาจการตัดสินใจ 
ในการเลือกต้ังบุคคลเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทน้ันเป�นสิทธ�ของผู�ถือหุ�นโดยแท� ท่ีจะคัดเลือกบุคคลเข�าทำหน�าท่ีในการ 
กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบร�ษัทแทนตน
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 ค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�ษัท
 ค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�ษัท ได�พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัท ผลการดำเนินงาน 
วงเง�นค�าตอบแทนที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น จำนวนเง�นค�าตอบแทนที่จ�ายในป�ที่ผ��านมา และเปร�ยบเทียบกับระดับ 
ที่ปฏิบัติอยู�ในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบ และนำเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
พิจารณา และนำเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่ออนุมัติ

 • ค�าตอบแทนท่ีเป�นตัวเง�นในป�  2557
  ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท วงเง�นรวม 
ไม�เกิน 12 ล�านบาท ทั้งนี้ ไม�รวมถึงค�าตอบแทนหร�อสวัสดิการที่กรรมการบร�ษัทได�รับในฐานะพนักงาน หร�อลูกจ�างของบร�ษัท  
โดยให�จ�ายดังนี้
 1. ในการทำหน�าที่กรรมการบร�ษัท จ�ายเป�น
  • ค�าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบร�ษัทที่เข�าประชุม)
   ประธาน   12,000 บาท/ครั้ง
   กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
  • ค�าตอบแทนประจำป� จ�ายให�แก�กรรมการบร�ษัททุกคน โดยคณะกรรมการบร�ษัทเป�นผู�พิจารณาจัดสรร
 2. ในการทำหน�าที่กรรมการตรวจสอบ จ�ายเป�น
  • ค�าเบี้ยประชุมรายไตรมาส  
   ประธาน 60,000 บาท
   กรรมการ 30,000 บาท

 3. ในการทำหน�าที่กรรมการบร�หารความเสี่ยง  จ�ายเป�น
  • ค�าเบี้ยประชุม  (เฉพาะกรรมการที่เข�าประชุม)
   ประธาน 4,000 บาท/ครั้ง
   กรรมการ 3,000 บาท/ครั้ง

  ท้ังน้ี ต้ังแต�ท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอนุมัติและให�ใช�จนกว�ามีการเปล่ียนแปลง โดยค�าตอบแทนท่ีจ�ายต�องไม�เกินวงเง�น 
ที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
 รวมค�าตอบแทนที่จ�ายในป� 2557 เป�นเง�นทั้งสิ้น 9,518,000 บาท

• ค�าตอบแทนรวมที่กรรมการบร�ษัทแต�ละรายได�รับ ในป� 2557   (ค�าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ)

 • ค�าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบร�หารและผู�บร�หาร จำนวน 14 ราย  รวมทั้งสิ้น 64,580,040 บาท
 • เง�นกองทุนสำรองเลี้ยงช�พของคณะกรรมการบร�หารและผู�บร�หาร  รวมทั้งสิ้น 2,400,960 บาท

  1. นายบุณยสิทธ�์ โชควัฒนา
  2. นายบุญชัย โชควัฒนา
  3. นายบุญปกรณ� โชควัฒนา
  4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป�
  5. นายบุญฤทธ�์ มหามนตร�
  6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน�เศรษฐ
  7. นายวศิน เตยะธ�ติ
  8. นายสุร�นทร� วัฒนศิร�พงษ�
  9. นายสุจร�ต ป�จฉิมนันท�
10. นายเวทิต โชควัฒนา
11. นางผาสุข รักษาวงศ�
12. พลตำรวจตร�ภาณุรัตน�    มีเพียร
13. นายเคนจ�โร โคบายาช�
14. นายเพชร พะเนียงเวทย�
15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม�
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รายช�อ่กรรมการ

รวม 8,870,000 600,000 48,000 9,518,000

ค�าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ

บร�ษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

บร�หาร
ความเส่ียง

รวม
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ค�าตอบแทนอ่ืนของผู�บร�หาร

 บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีโครงการเสนอขายหุ�นสามัญเพิ่มทุนของบร�ษัทให�แก�ผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท (ESOP)  ซ�่ง 
ได�รับมติจากที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เพื่อเป�นแรงจูงใจ และตอบแทนความทุ�มเท 
ในการปฏิบัติงานอย�างต�อเน่ืองของพนักงาน โดยมีระยะเวลาของโครงการต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2558 จำนวนหุ�นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11,578,097 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ�นละ 15 บาท  ทั้งนี้ 
ไม�มีผู�บร�หารและพนักงานรายใดได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพิ่มทุน ≥ 5 % ของจำนวนหุ�นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย โดยมีข�อ 
ผูกพันระหว�างบร�ษัทกับพนักงานท่ีจองซ�อ้หุ�นสามัญเพ่ิมทุน และได�รับการจัดสรรหุ�นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP จะถูกห�าม 
ขายหุ�นที่ได�รับจัดสรรในแต�ละคราว เป�นระยะเวลา 2 ป� (Lock-up Period) นับจากวันที่ได�รับกรรมสิทธ�์ในหุ�นสามัญเพิ่มทุน 
ดังกล�าว

 ในป� 2556 มีผู�บร�หารและพนักงานใช�สิทธ�ซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 208 ราย จำนวนหุ�น 4,957,900 หุ�น คงเหลือ 
หุ�นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,620,197 หุ�น

 ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�เสนอขายหุ�นสามัญเพิ่มทุนให�แก�ผู�บร�หารและพนักงานตามโครงการ ESOP ตามจำนวนหุ�นที่ 
คงเหลืออยู� 6,620,197 หุ�น โดยเสนอขายจำนวน 2 คร้ัง ในระหว�างวันท่ี 9 - 11 มิถุนายน 2557 และวันท่ี 13 - 15 ตุลาคม 2557 
ซ�่งมีผู�บร�หารและพนักงานใช�สิทธ�ซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุน รวมจำนวน 173 ราย จำนวนหุ�นที่จองซ�้อรวม 4,385,400 หุ�น และ 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยได�รับหุ�นเพ่ิมทุนเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนเพ่ิมเติม เร�ยบร�อยแล�วเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2557 
และ 27 ตุลาคม 2557 ตามลำดับ
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 คณะกรรมการบร�ษัทมีความเช�่อมั่นว�าการมีระบบบร�หารจัดการที่ดี โปร�งใส และตรวจสอบได� ตลอดจนมีการถ�วงดุล 
อำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ขณะเดียวกันได�เสร�มสร�างให�ผู�บร�หารและพนักงานทุกคน 
มีคุณธรรม ซ�่อสัตย�สุจร�ต ขยัน อดทน มีการแบ�งป�น และใช�สติป�ญญาในการดำเนินงาน พร�อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมควบคู�ไปกับการเคารพสิทธ�และความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น และรับผิดชอบต�อผู�    
มีส�วนได�เสีย จะเป�นป�จจัยสำคัญที่ช�วยเสร�มสร�างให�องค�กรมีภูมิคุ�มกันที่ดีและสร�างความเจร�ญเติบโตอย�างสมดุลและยั่งยืน
 เพ่ือให�เป�นไปตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน ป� 2555” และสอดคล�องกับหลักเกณฑ�ของ  
ASEAN Corporate Governance Scorecard บร�ษัทฯ ได�จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) ซ�่งได�รับ 
มติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 และให�มีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 17 
มกราคม 2557 เป�นต�นไป เพื่อใช�บังคับแทนฉบับเดิมที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 
21 พฤศจ�กายน 2545 และได�มีการเผยแพร�ผ�านเวปไซด�ของบร�ษัท  www.sahapat.co.th หัวข�อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ซ�่งประกอบด�วย
  1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
  2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
  3. จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  4. จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพ่ือให�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนยึดถือ 
เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน มุ�งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการดำเนิน 
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน  ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบร�ษัท 
  2. กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคน ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ�อ่สัตย� สุจร�ต  
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับบร�ษัท และประกาศที่เกี่ยวข�อง
  3. ดำเนินการให�โครงสร�างการจัดการของบร�ษัทมีการกำหนดอำนาจ หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
แต�ละคณะและผู�บร�หารอย�างชัดเจน     
  4. ดำเนินการให�มีระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเส่ียงให�อยู�ในระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบ 
บัญช�และรายงานทางการเง�นที่มีความถูกต�องเช�่อถือได�
  5. ดำเนินการให�มีการเป�ดเผยสารสนเทศท่ีสำคัญอย�างเพียงพอ เช�อ่ถือได� และทันเวลา ตราบเท�าท่ีไม�กระทบต�อ 
ประโยชน� อันชอบธรรมของบร�ษัท
  6. ตระหนักและเคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น  ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
  7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น  ผู�มีส�วนได�เสีย  ชุมชน  สังคมและสิ่งแวดล�อม
  8. มุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�าด�วยการรับฟ�งและ 
ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบร�หารและสร�างสรรค�สิ่งที่ดีที่สุดอยู�เสมอ
  9. ปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม สร�างจ�ตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเป�นธรรม ตลอดจนมุ�งมั่น 
ในการพัฒนาและยกระดับข�ดความสามารถของบุคลากรอย�างต�อเนื่อง 
  10. ต�อต�านการทุจร�ต การคอร�รัปชั่น ไม�ล�วงละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา เคารพต�อกฎหมายและสิทธ�มนุษยชน
  11. ดำเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�ด�วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน�ของบร�ษัทเป�นท่ีต้ัง
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หลักการกำกับดูแลกิจการ  5 หมวด
หมวดที่ 1 สิทธ�ของผู�ถือหุ�น
 1.1 บร�ษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น ไม�มีการกระทำใดๆ อันเป�นการละเมิด หร�อ 
ลิดรอนสิทธ�ของผู�ถือหุ�น ทำหน�าที่ดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นอย�างเป�นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นทุก 
กลุ�มไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�นในประเทศ หร�อต�างประเทศ ท้ังท่ีเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� ผู�ถือหุ�นรายย�อย หร�อผู�ถือหุ�นประเภทสถาบัน 
ได�ใช�สิทธ�ของตน ท้ังสิทธ�พ้ืนฐานของผู�ถือหุ�น สิทธ�ในการเข�าถึงสารสนเทศอย�างเพียงพอและทันเวลา สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุม 
ผู�ถือหุ�น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเร�่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต�อบร�ษัท 
 1.2 คณะกรรมการบร�ษัทเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุมและส�งคำถามล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น โดย 
เผยแพร�หลักเกณฑ�การเสนอวาระการประชุมและการส�งคำถามล�วงหน�าบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
 1.3 คณะกรรมการบร�ษัทดูแลให�มีการให�ข�อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำช�้แจงและเหตุผล 
ประกอบในแต�ละวาระในหนังสือนัดประชุม   รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู�ถือหุ�นสะดวกต�อการเดินทาง
 1.4 คณะกรรมการบร�ษัทให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทเป�นประจำทุกป� 
 1.5 คณะกรรมการบร�ษัทส�งเสร�มการนำเทคโนโลยีมาใช�ในการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อให�เกิดความถูกต�อง รวดเร็ว มีการ 
ลงมติเป�นแต�ละวาระ ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทเป�นรายบุคคล และมีการใช�บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป�น 
อิสระเป�นผู�ตรวจสอบการนับคะแนน 
 1.6 คณะกรรมการบร�ษัทเป�ดเผยให�สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมผลการลงคะแนนในแต�ละวาระ ใน 
วันทำการถัดไปบนเว็บไซต�ของบร�ษัท
 1.7 คณะกรรมการบร�ษัทจัดทำรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น โดยบันทึกการช�แ้จงข้ันตอนการลงคะแนน รายช�อ่กรรมการ 
บร�ษัท กรรมการชุดย�อยและผู�บร�หารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต�ละวาระพร�อมคำถามคำตอบ ไม�มีการ 
เพิ่มวาระที่ไม�ได�ระบุในหนังสือนัดประชุม และเป�ดเผยต�อสาธารณชนบนเว็บไซต�ของบร�ษัท

 นอกจากสิทธ�ข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการบร�ษัทยังคำนึงถึงสิทธ� ของผู�ถือหุ�นท้ังตามกฎหมาย และดำเนินการในเร�อ่งต�างๆ 
โดยไม�ละเมิดสิทธ�หร�อลิดรอนสิทธ�ของผู�ถือหุ�น ส�งเสร�มและอำนวยความสะดวกในการใช�สิทธ�ของผู�ถือหุ�น ดังนี้
 • สิทธ�ในการรับทราบข�อมูล ผู�ถือหุ�นมีสิทธ�รับทราบข�อมูลอย�างเท�าเทียมกัน โดยบร�ษัทฯ ได�เผยแพร�ข�อมูล ท้ังภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษผ�านช�องทางของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และผ�านทางเว็บไซด� www.sahapat.co.th เพ่ือให�ผู�ถือหุ�น 
มีช�องทางที่จะได�รับข�าวสารข�อมูลของบร�ษัทได�มากข�้น เช�น ผลการดำเนินงาน ข�อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซ�้อขาย 
สินทรัพย�ที่สำคัญ รายช�่อผู�ถือหุ�น 10 อันดับแรกของบร�ษัท ณ วันป�ดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น เพื่อประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 
ป�จจุบันก�อนวันประชุม รายงานการประชุมผู�ถือหุ�นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข�อมูลที่จำเป�นต�อการตัดสินใจของ 
ผู�ถือหุ�น โดยเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารที่ถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา และโปร�งใส
 • สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น บร�ษัทฯ จัดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเป�นประจำทุกป�ภายใน 4 เดือน นับแต� 
วันสิ้นสุดรอบป�บัญช�ของบร�ษัท โดยวัน เวลา สถานที่ และว�ธ�การ ไม�เป�นอุปสรรคในการเข�าร�วมประชุมของผู�ถือหุ�น เพื่อให�ผู� 
ถือหุ�นมีส�วนร�วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบร�ษัท ในป� 2557 บร�ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 63  ในวัน 
จันทร�ท่ี 21 เมษายน 2557 ณ โรงแรมมณเฑียร ร�เวอร�ไซด� เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล� เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
ซ�ง่เป�นสถานท่ีท่ีบร�ษัทจัดการประชุมผู�ถือหุ�นเป�นประจำทุกป�เพ่ือไม�ให�ผู�ถือหุ�นสับสน พร�อมแนบแผนท่ีสถานท่ีประชุมไปกับหนังสือ 
บอกกล�าวนัดประชุมผู�ถือหุ�น

ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น
 • บร�ษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อย เสนอเร�่องเพื่อบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับ 
การพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2557 โดยเผยแพร�หลักเกณฑ�การเสนอเร�่องเพื่อ 
บรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัท บนเว็ปไซต�ของบร�ษัท ต้ังแต� 
วันท่ี 1  ธันวาคม  2556  ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2556  ซ�ง่ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุเป�นวาระการประชุม และ/หร�อ 
เสนอช�่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท
 • บร�ษัทฯ ได�แจ�งมติคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซ�่งกำหนดการประชุม 
สามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 63 ในวันที่ 21 เมษายน 2557 พร�อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ�านระบบเผยแพร� 
ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเป�ดเผยในเว็บไซด�ของบร�ษัท www. sahapat.co.th เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�ทราบ 
ล�วงหน�าถึง 5 สัปดาห�ก�อนวันประชุม
 • บร�ษัทฯ ให�ข�อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม โดยมีข�อเท็จจร�งและเหตุผล 
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัทในทุกวาระ ท้ังน้ีบร�ษัทฯ ได�เผยแพร�หนังสือบอกกล�าวนัดประชุมพร�อมเอกสารประกอบ 
การประชุม ต้ังแต�วันท่ี 20 มีนาคม 2557 ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัทท้ังภาษาไทยและอังกฤษเป�นการล�วงหน�า 30 วัน โดยเป�นข�อมูล 
เดียวกับที่บร�ษัทฯ ส�งให�ผู�ถือหุ�นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�ศึกษาเป�นการล�วงหน�าก�อนจัดส�งเอกสารดังกล�าว  
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 • บร�ษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม พร�อมเอกสารประกอบการประชุม เช�นรายงานประจำป�  หนังสือมอบ 
ฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอช�่อให�เลือกตั้งเป�นกรรมการบร�ษัท ข�อมูลกรรมการตรวจสอบที่บร�ษัทเสนอช�่อให�เป�นผู�รับ 
มอบฉันทะ แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม คำอธ�บายเอกสาร และหลักฐานท่ีผู�ถือหุ�นต�องนำมาแสดงในการเข�าร�วมประชุม ข�อบังคับ 
บร�ษัทในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�นและข้ันตอนการเข�าร�วมประชุม โดยมอบให�บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) 
จำกัด ซ�่งเป�นนายทะเบียนหุ�นของบร�ษัทเป�นผู�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าก�อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งได�ลงประกาศโฆษณา 
หนังสือพิมพ�เป�นเวลาติดต�อกัน 3 วัน และก�อนวันประชุม 12 วัน คือในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2557
 นอกจากนี้ ผู�ถือหุ�นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได�จัดทำและปฎิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย� 
ได�จากเว็บไซด�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th  ซ�่งมีให�เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 • กรณีผู�ถือหุ�นต�างชาติ บร�ษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุมพร�อมเอกสารประกอบการประชุมซ�่งมีการแปล 
เป�นภาษาอังกฤษ เพื่อส�งเสร�มให�ผู�ถือหุ�นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข�าร�วมประชุม 
 ในป� 2557 มีผู�ถือหุ�นต�างชาติที่มอบฉันทะให�คนของตนเข�าร�วมประชุม 2 ราย และนักลงทุนสถาบันมอบฉันทะให� 
ประธานกรรมการตรวจสอบซ�่งเป�นกรรมการอิสระของบร�ษัท ประชุมแทน 1 ราย

 วันประชุมผู�ถือหุ�น
 • บร�ษัทฯ ได�นำเทคโนโลยีมาใช�ในการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อให�เกิดความถูกต�อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให�     
ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธ�ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น และออกเสียงอย�างเต็มท่ี โดยวัน เวลา และสถานท่ีประชุมไม�เป�นอุปสรรคในการ 
เข�าร�วมประชุม  
 • การลงทะเบียนเข�าประชุมสามารถลงทะเบียนล�วงหน�าก�อนการประชุมไม�น�อยกว�า 2 ช่ัวโมง และยังคงให�สิทธ�ผู�ถือหุ�น 
ท่ีมาร�วมประชุม ภายหลังจากท่ีได�เร�ม่การประชุมแล�ว มีสิทธ�ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังไม�มีการพิจารณาและให�นับเป�นองค�ประชุม 
ตั้งแต�วาระที่ใช�สิทธ�ในการออกเสียงเป�นต�นไป   
 • บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย�างเพียงพอในการลงทะเบียนเข�าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต�ละ 
วาระโดยใช�ระบบ Barcode เพ่ือให�เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร�งใส รวมท้ังมีบุคคลท่ีเป�นอิสระเป�นผู�ตรวจสอบการนับคะแนน
 • กรณีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึง หร�อกรรมการตรวจสอบ 
ซ�่งเป�นกรรมการอิสระของบร�ษัทคนใดคนหนึ่งเข�าประชุมแทน  เพื่อเป�นตัวแทนรักษาสิทธ�ของตนได�  
 คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญต�อการประชุมผู�ถือหุ�น โดยถือเป�นหน�าที่ที่ต�องเข�าร�วมประชุมยกเว�นป�วยหร�อติด 
ภารกิจสำคัญ ซ�ง่ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 63 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2557 มีกรรมการบร�ษัทเข�าร�วมประชุม จำนวน 13 ท�าน 
กรรมการบร�ษัทที่ลาประชุมจำนวน 2 ท�าน นอกจากนี้ กรรมการบร�หาร ผู�จัดการฝ�ายบัญช�และการเง�น และผู�สอบบัญช�ของ 
บร�ษัทซ�ง่ทำหน�าท่ีเป�นสักข�พยานในการนับคะแนนได�เข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นด�วย เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นสามารถซักถามในเร�อ่งท่ีเก่ียวข�องได�  
รายช�อ่คณะกรรมการบร�ษัท และผู�บร�หารท่ีเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น ดูได�จากรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นท่ีเผยแพร�บนเว็บไซด� 
ของบร�ษัท www.sahapat.co.th
 การจัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธ�ในฐานะผู�ถือหุ�นได�ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ�ายเง�น 
ป�นผล ให�สิทธ�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทประจำป� และเลือกตั้งกรรมการบร�ษัทเป�นรายบุคคล รวมถึงการ 
พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร�่องต�างๆ  ตามที่กฎหมายและข�อบังคับบร�ษัทกำหนด   
 เม่ือถึงเวลาประชุม เลขานุการบร�ษัทได�แจ�งจำนวน / สัดส�วนผู�ถือหุ�นท่ีเข�าประชุม หลังจากน้ัน ประธานกรรมการบร�ษัท 
ทำหน�าท่ีประธานท่ีประชุมกล�าวเป�ดประชุมและได�ช�แ้จงให�ทราบถึงกฎเกณฑ�ต�างๆ ท่ีใช�ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ 
และเป�นผู�ดำเนินการประชุมให�เป�นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม�มีการเพ่ิมวาระหร�อเปล่ียนแปลงข�อมูลสำคัญโดยไม�ได�แจ�งให� 
ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า มีการจัดสรรเวลาให�เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต�างๆ ของแต�ละวาระโดยเป�ดโอกาสให�            
ผู�ถือหุ�นซักถามและแสดงความคิดเห็นได�อย�างเต็มท่ีในแต�ละวาระ หากผู�ถือหุ�นซักถามหร�อแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คณะกรรมการ 
บร�ษัทจะตอบข�อซักถามอย�างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต�ละวาระด�วยระบบ Barcode  
และมีผู�สอบบัญช�เป�นสักข�พยานในการนับคะแนน

 สำหรับวาระการประชุมผู�ถือหุ�นที่สำคัญ  ได�แก�
 1. การเลือกต้ังกรรมการบร�ษัท : บร�ษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอช�อ่บุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการ 
บร�ษัท ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2557 ปรากฏว�าไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอ และในการเลือกตั้งกรรมการ บร�ษัทฯ เป�ดโอกาส 
ให�ผู�ถือหุ�นใช�สิทธ�เลือกตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล โดยมีข�อมูลเบื้องต�นของบุคคลที่เสนอให�เลือกตั้ง ช�่อ ประวัติการศึกษา การ 
ดำรงตำแหน�งในกิจการอ่ืน โดยระบุไว�ชัดเจนหากเป�นบร�ษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการแข�งขันกับกิจการ 
ของบร�ษัท ประเภทของกรรมการบร�ษัทท่ีเสนอ ในกรณีเป�นการเสนอช�อ่กรรมการบร�ษัทท�านเดิมกลับเข�าดำรงตำแหน�งใหม� มีข�อมูล 
การเข�าร�วมประชุมในป�ที่ผ�านมาและจำนวนวาระ /ป�ที่เคยดำรงตำแหน�งกรรมการของบร�ษัท โดยได�ผ�านการพิจารณากลั่นกรอง 
จากคณะกรรมการบร�ษัท
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 2. ค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัท : บร�ษัทฯ ได�มีการเสนอวงเง�นค�าตอบแทนกรรมการบร�ษัทให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ 
เป�นประจำทุกป�โดยผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการบร�ษัท เน่ืองจากบร�ษัทฯ ยังไม�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน  
โดยมีการสรุปวงเง�นท่ีได�รับอนุมัติ จำนวนเง�นท่ีจ�ายจร�ง และรูปแบบในการจ�าย รวมท้ังมีการสรุปจำนวนเง�นท่ีจ�ายให�แก�คณะกรรมการ 
บร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เป�นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1) และในรายงานประจำป� (แบบ 56-2)
 3. การแต�งต้ังผู�สอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นค�าสอบบัญช� : บร�ษัทฯ ได�ให�ข�อมูล ผู�สอบบัญช�ดังน้ี ช�อ่ผู�สอบบัญช�    
สำนักงานสอบบัญช� ความเป�นอิสระ จำนวนป�ที่ทำหน�าที่ให�บร�ษัทฯ เหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู�สอบบัญช� มีการเปร�ยบเทียบค�าสอบ 
บัญช�ระหว�างป�ป�จจุบันกับป�ท่ีผ�านมา และค�าบร�การอ่ืนท่ีมีการรับบร�การจากสำนักงานสอบบัญช�ท่ีผู�สอบบัญช�สังกัด ซ�ง่การแต�งต้ัง 
ผู�สอบบัญช�และกำหนดจำนวนเง�นค�าสอบบัญช�ได�ผ�านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ
 4. การจ�ายเง�นป�นผล : บร�ษัทฯ ได�ให�ข�อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ�ายเง�นป�นผล อัตราเง�นป�นผลที่เสนอจ�ายเทียบกับ 
นโยบาย และมีการเปร�ยบเทียบเง�นป�นผลที่จ�ายระหว�างป�ป�จจุบันกับป�ที่ผ�านมา

 หลังวันประชุมผู�ถือหุ�น
 • เม่ือเสร็จส้ินการประชุมผู�ถือหุ�น บร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยให�สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมผลการลงคะแนน 
ในแต�ละวาระ ผ�านเวปไซด�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร�ผ�านเว็ปไซต�บร�ษัท www.sahapat.co.th  
ในวันทำการถัดไป
 • บร�ษัทฯ ได�จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นอย�างละเอียด มีรายช�่อกรรมการบร�ษัทที่เข�า / ไม�เข�าร�วมประชุม 
รวมท้ังสาเหตุการลา กรรมการชุดย�อย ผู�บร�หารสูงสุดทางด�านบัญช�และการเง�น ผู�สอบบัญช� และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญช� 
ท่ีเข�าประชุม คำช�แ้จงท่ีเป�นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหร�อข�อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต�ละวาระเป�นไปตามข�อเท็จจร�ง 
ในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ โดยแยกเป�น เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย และงดออกเสียง ซ�่งรายงาน 
การประชุมดังกล�าวได�รับการสอบทานจากฝ�ายกฎหมาย และประธานกรรมการบร�ษัท ก�อนลงนามในฐานะประธานท่ีประชุม และ 
ได�ส�งให�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พร�อมทั้งเผยแพร� 
บนเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู�ถือหุ�นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อเป�น 
ช�องทางให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบข�อมูลได�โดยไม�จำเป�นต�องรอให�ถึงการประชุมครั้งต�อไป พร�อมทั้งนำส�งกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค�ากระทรวงพาณิชย�ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่  2   การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
 บร�ษัทฯ ให�ความเคารพต�อสิทธ�แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�น  โดยปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเป�นธรรมและ 
เท�าเทียมกัน ดังนี้ 
 2.1 ผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธ�และความเท�าเทียมกัน โดยหุ�นประเภทเดียวกันมีสิทธ�ออกเสียงเท�าเทียมกัน เท�ากับหน่ึงหุ�น 
ต�อหนึ่งเสียง ซ�่งบร�ษัทฯ มีหุ�นประเภทเดียว คือ หุ�นสามัญ
 2.2 การประชุมผู�ถือหุ�น 
  (1) กรณีเป�นผู�ถือหุ�นต�างชาติ บร�ษัทฯ ได�แปลหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม รวมท้ังเอกสารประกอบการประชุมและ 
รายงานการประชุม เป�นภาษาอังกฤษและจัดส�งไปพร�อมกับชุดภาษาไทย และเผยแพร�ในเว็บไซด�ของบร�ษัท ทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ ก�อนการประชุม 30 วัน
  (2) บร�ษัทฯ สนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นทุกคนมีส�วนร�วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในเร�อ่งสำคัญต�างๆ  ของ 
บร�ษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให�บุคคลใดบุคคลหน่ึง  
หร�อกรรมการตรวจสอบซ�ง่เป�นกรรมการอิสระของบร�ษัทคนใดคนหน่ึงเข�าประชุมแทนเพ่ือเป�นตัวแทนรักษาสิทธ�ของตน ซ�ง่บร�ษัทฯ 
ได�ให�ช�อ่ ท่ีอยู� และการมีส�วนได�เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบท้ัง 4 คน ไว�ในหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม เพ่ือให� 
ผู�ถือหุ�นได�ใช�ข�อมูลดังกล�าว ในกรณีท่ีประสงค�จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป�นผู�รับมอบฉันทะ หร�อสามารถดูข�อมูลเก่ียวกับกรรมการ 
ตรวจสอบทั้ง 4 คนได�ในรายงานประจำป�ที่ได�ส�งไปพร�อมหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม   
  (3) บร�ษัทฯ อำนวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นที่ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง  โดยได�ส�งหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสาร/ หลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ ไปพร�อมกับหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม เพื่อ 
สนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นใช�หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได� หร�อสามารถ Download หนังสือ 
มอบฉันทะท่ีได�จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�ากระทรวงพาณิชย�จากเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ ซ�ง่มี 3 แบบ คือ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช�เฉพาะกรณีผู�ถือหุ�นเป�นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งตั้งให�คัสโตเดียนในประเทศไทย 
เป�นผู�รับฝากและดูแลหุ�น) นอกจากน้ันบร�ษัทฯ ได�จัดให�มีอากรแสตมป�เพ่ืออำนวยความสะดวกแก�ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะโดยไม�คิด 
ค�าใช�จ�าย ซ�่งในป� 2557 บร�ษัทฯ จัดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 63 ในวันจันทร�ที่ 21 เมษายน 2557
  (4) บร�ษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม�เพ่ิมวาระการประชุม หร�อเปล่ียนแปลงข�อมูลสำคัญ 
โดยไม�ได�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า
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 (5) การลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระจะกระทำโดยเป�ดเผย มีบัตรลงคะแนนให�ผู�ถือหุ�นทุกวาระ ซ�ง่การนับคะแนนจะนับ 
เฉพาะผู�ที่ไม�เห็นด�วย และ/หร�องดออกเสียงเท�านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข�าร�วมประชุม ส�วนที่เหลือ 
จะถือว�าเป�นคะแนนที่เห็นด�วย ดังนั้นหากในแต�ละวาระมีผู�ถือหุ�นท�านใดที่ไม�เห็นด�วย หร�องดออกเสียง จะชูป�ายคะแนนที่ได�รับ 
เมื่อลงทะเบียนข�้น ซ�่งป�ายคะแนนนั้นจะมีช�่อของผู�เข�าประชุม จำนวนหุ�นที่ถือหร�อที่ได�รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้น 
เจ�าหน�าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให�ผู�ถือหุ�นท�านนั้นลงนามเก็บไว�เป�นหลักฐาน เพื่อความโปร�งใสและตรวจสอบได�  
 (6) บร�ษัทฯ ได�ใช�ระบบ Barcode มาช�วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน�าจอที่อยู�ในห�องประชุมทันที นอกจาก 
ผู�สอบบัญช�ท่ีเป�นสักข�พยานในการนับคะแนนแล�ว ผู�ถือหุ�นทุกท�านยังสามารถทราบคะแนนในแต�ละวาระว�ามีผู�เห็นด�วย ไม�เห็นด�วย 
และงดออกเสียงไปพร�อมกันทันที
 2.3 การกำหนดให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอวาระ บร�ษัทฯ ได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอเร�อ่งเพ่ือบรรจุเป�นวาระ 
การประชุม และ/หร�อ เสนอช�อ่บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบร�ษัทล�วงหน�าก�อนการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 
2557 ต้ังแต�วันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2556 เพ่ือบรรจุเป�นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ�ท่ีบร�ษัทฯ 
กำหนด โดยผู�ถือหุ�นสามารถจัดส�งเอกสารและหลักฐานต�างๆ ที่ลงนามเป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการบร�ษัท โดยส�งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบร�ษัท
 2.4 การดูแลการใช�ข�อมูลภายใน บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายการป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน และมาตรการป�องกันการนำ 
ข�อมูลภายในไปใช�เพื่อผลประโยชน�ให�แก�ตนเองและผู�อื่นโดยมิชอบ โดยกำหนดไว�ในจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และ 
พนักงาน เพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ�อ่สัตย�สุจร�ต มีความรับผิดชอบ มีว�นัยและมีจ�ตสำนึกท่ีดีต�อส�วนรวมและต�อตนเอง รักษา 
ผลประโยชน�และทรัพย�สินของบร�ษัท โดยไม�นำข�อมูลและทรัพย�สินของบร�ษัทไปใช�เพื่อประโยชน�ของตนเอง และ/หร�อผู�อื่น และ 
ห�ามกระทำการอันเป�นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดให�ทำธุรกิจแข�งขันกับบร�ษัทฯ ซ�ง่บร�ษัทฯ ได�เผยแพร�จรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท 
ผู�บร�หาร และพนักงาน ไว�บนเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th ภายใต�หัวข�อการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป�นแนวทาง 
ในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป�นหลักยึดถือในการทำงาน 
 นอกจากน้ีในระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับการทำงานของบร�ษัทก็มีการกำหนดในเร�อ่งดังกล�าว โดยกำหนดบทลงโทษทางว�นัย 
ไว�สูงสุด คือ การเลิกจ�าง ซ�่งกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและพนักงาน ได�ปฎิบัติตามที่กำหนด 
 2.5 การดูแลการซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ  และการรายงานการมีส�วนได�เสีย   
  (1) การดูแลการซ�้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัท บร�ษัทฯ ได�กำหนดห�ามกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน ซ�่ง 
อยู�ในหน�วยงานที่รับทราบข�อมูลภายในทำการซ�้อหร�อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทในช�วง 1 เดือน ก�อนการเป�ดเผยงบการเง�นแก� 
สาธารณชน นอกจากน้ียังกำหนดให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร (รวมท้ังคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหน�าท่ีรายงาน 
การถือครองหลักทรัพย� หากมีการซ�อ้ขายหุ�นของบร�ษัท ต�องแจ�งต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  
และส�งสำเนาให�เลขานุการบร�ษัทเพ่ือรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัทในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทคร้ังต�อไป  ซ�ง่กรรมการบร�ษัท 
ผู�บร�หาร รู�ว�าเป�นหน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติและดำเนินการตามท่ีกำหนด นอกจากน้ีหากมีการประกาศเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเร�อ่งดังกล�าว  
เลขานุการบร�ษัทจะทำจดหมายแจ�งให�กรรมการบร�ษัท และผู�บร�หารทราบ พร�อมแนบสำเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ในเร�่องดังกล�าว
   ในระหว�างป� 2557 กรรมการและผู�บร�หารของบร�ษัทฯ ได�ปฏิบัติตามนโยบายอย�างเคร�งครัด ไม�ปรากฏว�ามีการ 
ซ�้อขายหุ�นในช�วงเวลาที่ห�าม  
  (2) การรายงานการมีส�วนได�เสีย บร�ษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร โดยกำหนดให� 
กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารต�องรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง ซ�ง่เป�นส�วน 
ได�เสียที่เกี่ยวข�องกับการบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ ดังนี้
   (ก) เม่ือเข�าดำรงตำแหน�ง ให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร รายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร 
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง ในแบบรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร
   (ข) หากมีการเปล่ียนแปลงข�อมูลส�วนได�เสีย ให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารนำส�งรายงานการมีส�วนได�เสีย โดย 
จัดส�งไปที่เลขานุการบร�ษัท
   (ค) ให�เลขานุการบร�ษัท จัดส�งสำเนารายงานการมีส�วนได�เสียตามมาตรา 89/14 ให�ประธานกรรมการบร�ษัท 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต�วันที่บร�ษัทฯ ได�รับรายงานดังกล�าว
   ในป� 2557  กรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร ได�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ที่กำหนด
 2.6 การดำเนินการกับความขัดแย�งทางผลประโยชน� บร�ษัทฯ ได�ดำเนินธุรกิจด�วยความรอบคอบ  มีเหตุมีผล คำนึงถึง 
ประโยชน�สูงสุดของบร�ษัท และการกำหนดราคาเป�นไปตามเง�่อนไขการค�าที่เป�นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก 
ด�วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเร�อ่งดังกล�าวด�วยความโปร�งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  
โดยกำหนดเป�นนโยบายหน่ึงในการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และมีการเผยแพร�ผ�านเว็ปไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th ในหัวข�อ 
ความขัดแย�งของผลประโยชน� ภายใต�หัวข�อจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเป�ดเผยข�อมูลเพ่ือให�เกิดความเท�าเทียมกันในการ 
รับทราบข�อมูล
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 การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บร�ษัทฯ ได�ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เร�อ่งการ 
เป�ดเผยข�อมูลและการปฏิบัติของบร�ษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และกำหนดให�กรรมการบร�ษัทท่ีมีส�วนได�เสียต�องออก 
จากห�องประชุมและไม�ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให�กรรมการบร�ษัทที่ไม�มีส�วนได�เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได�อย�างเต็มที่ 
และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบร�ษัทจะแจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�าในวาระดังกล�าวกรรมการบร�ษัทท่ีมีส�วนได�เสีย มีใครบ�าง 
ที่จะต�องออกจากห�องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได�เป�ดเผย ช�่อ ความสัมพันธ�ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกำหนดราคามูลค�า 
ของรายการ และกรรมการบร�ษัทที่มีความเห็นต�างจากความเห็นของคณะกรรมการบร�ษัท (หากมี) ต�อตลาดหลักทรัพย�แห�ง 
ประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด และเป�ดเผยในเว็บไซด�ของบร�ษัทอีกทางหนึ่ง เพื่อให�เกิดความโปร�งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว� 
ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได� 
 นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ได�กำหนดให�มีการอนุมัติหลักการเก่ียวกับข�อตกลงทางการค�าท่ีมีเง�อ่นไขการค�าท่ัวไปในการทำธุรกรรม 
ระหว�างบร�ษัทฯ กับกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง เป�นประจำทุกป�ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 1 
หลังจากการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� เพ่ือให�กรรมการบร�ษัทชุดใหม�ได�ทราบเก่ียวกับเร�อ่งดังกล�าว และให�สรุปรายการดังกล�าว 
ทุกไตรมาสเพื่อรายงานให�แก�คณะกรรมการบร�ษัททราบ

หมวดที่  3  การคำนึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย
 บร�ษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธ�ของผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ โดยคำนึงถึงสิทธ�ตามกฎหมาย หร�อข�อตกลงที่มีกับ 
บร�ษัท เพ่ือให�ม่ันใจว�าสิทธ�ดังกล�าวได�รับการคุ�มครองและการปฏิบัติอย�างเป�นธรรมและเท�าเทียมกัน มีการกำหนดนโยบาย เพ่ือ 
เป�นแนวทางในการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ�ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล�อม ภาครัฐ การต�อต�านการทุจร�ต 
การคอร�รัปชั่น ไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา รวมถึงการเคารพสิทธ�มนุษยชน โดยบร�ษัทฯ ได�จัดทำ “จร�ยธรรมในการดำเนิน 
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน” เป�นลายลักษณ�อักษร และได�เป�ดเผยผ�านเว็ปไซต�บร�ษัท 
www.sahapat.co.th  ในหัวข�อ การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสีย
 ผู�ถือหุ�น  
 บร�ษัทฯ ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ�่อสัตย�สุจร�ต เพื่อสร�างผลตอบแทนที่ดีให�กับผู�ถือหุ�นอย�าง 
ต�อเนื่องและยั่งยืน โดยไม�ฝ�าฝ�นต�อกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องด�วยความซ�่อสัตย� สุจร�ต และโปร�งใส ปกป�อง 
ผลประโยชน�และดูแลทรัพย�สินของบร�ษัท เสมือนว�ญูชนพึงรักษาทรัพย�สินของตนเอง รายงานผลการดำเนินงานท่ีถูกต�องครบถ�วน 
ตามความเป�นจร�งอย�างสม่ำเสมอ ขจัดความขัดแย�งทางผลประโยชน�อย�างรอบคอบด�วยความมีเหตุมีผล และเป�ดเผยข�อมูลอย�าง 
ครบถ�วน อีกท้ังมุ�งม่ันในอันท่ีจะพัฒนากิจการของบร�ษัทให�เจร�ญก�าวหน�ามีความม่ันคง และสามารถสร�างผลตอบแทนแก�ผู�ถือหุ�น 
ได�อย�างเหมาะสม และปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน โดยมีการกำหนดนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลที่แน�นอน 
 ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�มีการจ�ายเง�นป�นผลจากผลประกอบการป� 2556 ในอัตรา 1 บาทต�อหุ�น คิดเป�นอัตราการจ�าย 
เง�นป�นผลร�อยละ 31.21 ของกำไรสุทธ� โดยกำหนดจ�ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ซ�่งเป�นอัตราที่สูงกว�านโยบายการจ�ายเง�น 
ป�นผลที่กำหนดไว� คือ ขั้นต่ำ 0.15 บาทต�อหุ�น เป�นการจ�ายเง�นป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นอย�างต�อเนื่อง ถือเป�นการสร�างความมั่นคง 
ในระยะยาวให�แก�ผู�ถือหุ�นอย�างแท�จร�ง   
 ลูกค�า 
 บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเช�อ่ม่ันของลูกค�าเป�นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู�ความสำเร็จของบร�ษัทอย�างย่ังยืน 
โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้
 • ดำเนินธุรกิจจำหน�ายสินค�าที่มีคุณภาพ   ปลอดภัยต�อช�ว�ตและสุขอนามัยของผู�บร�โภค ในราคาที่สมเหตุสมผล  
 • ไม�มีการผูกขาดราคาสินค�า อีกทั้งไม�มีการโฆษณาที่เกินจร�ง โดยให�ข�อมูลผู�บร�โภคอย�างถูกต�องและเหมาะสม    
 • ไม�กระทำการใดๆ ท่ีเป�นการละเมิดสิทธ�ของลูกค�า และ รักษาความลับทางการค�าของลูกค�า  ไม�นำไปใช�เพ่ือประโยชน� 
ตนเองหร�อผู�ที่เกี่ยวข�องโดยมิชอบ
 • ไม�เร�ยก รับ หร�อยินยอมที่จะรับ ทรัพย�สิน หร�อประโยชน�อื่นใดที่ไม�สุจร�ตจากลูกค�า ทั้งทางตรงและทางอ�อม
 • คำร�องเร�ยนของลูกค�าได�รับการเอาใจใส� และดำเนินการอย�างเป�นธรรม เพ่ือสนองตอบความต�องการของลูกค�าอย�าง 
รวดเร็ว  
 • พัฒนาสินค�าและบร�การให�เป�นเลิศ ตรงตามความต�องการของลูกค�า คิดค�นนวัตกรรมใหม�ๆ เพื่อเพิ่มคุณค�าให�แก� 
สินค�าและบร�การอย�างต�อเนื่อง
 คู�ค�า
 บร�ษัทฯ ปฏิบัติต�อคู�ค�าด�วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน�ร�วมกัน มีการปฏิบัติต�อคู�ค�าบนพ้ืนฐานของการแข�งขัน 
ท่ีเป�นธรรม เสมอภาค และเคารพซ�ง่กันและกัน มีการสร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจท่ีดีต�อกัน แลกเปล่ียนความรู�ร�วมกันพัฒนา 
และเพ่ิมคุณค�าให�แก�สินค�าและบร�การ ปฏิบัติตามข�อตกลงทางการค�าและให�ข�อมูลท่ีถูกต�อง รวมถึงไม�มีการเร�ยกรับ หร�อยินยอม 
ที่จะรับ ทรัพย�สิน หร�อผลประโยชน�อื่นใด ซ�่งอยู�นอกเหนือข�อตกลงการค�า อีกทั้งรักษาความลับหร�อข�อมูล สารสนเทศของคู�ค�า 
ไม�นำไปใช�เพื่อประโยชน�โดยมิชอบ
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 คู�แข�งทางการค�า 
 บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต�บทบัญญัติของกฎหมาย โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข�งขันที่เป�นธรรมทางการค�า   
โดยคำนึงถึงจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข�งขันทางการค�า และถือว�าคู�แข�งเป�นส�วนหน่ึงในการเสร�มสร�างศักยภาพ 
ขององค�กร ให�มีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งข�้น อีกทั้งไม�ทำลายช�่อเสียงของคู�แข�งทางการค�า
 เจ�าหนี้ 
 บร�ษัทฯ ยึดม่ันในการดำเนินธุรกิจอย�างมีหลักการและมีว�นัย เพ่ือสร�างความเช�อ่ถือให�กับเจ�าหน้ี โดยกำหนดเป�นนโยบาย 
และแนวปฏิบัติ ดังนี้
 • ปฏิบัติต�อเจ�าหนี้ทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคและเป�นธรรม
 • ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขต�างๆ ที่ตกลงกันอย�างเคร�งครัด
 • บร�หารเพื่อให�เจ�าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเง�นและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
 • เป�ดเผยฐานะทางการเง�นอย�างถูกต�อง ตรงเวลา
 • กรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามเง�่อนไขข�อใดข�อหนึ่ง ให�ร�บแจ�งให�เจ�าหนี้ทราบเป�นการล�วงหน�าเพื่อร�วมกันหาแนวทาง 
แก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย
 ในป� 2557 บร�ษัทฯ ชำระเง�นให�กับเจ�าหนี้การค�าตรงตาม Credit term ที่ได�ตกลงไว�ล�วงหน�า  โดยไม�มีการผิดนัดชำระ 
แต�อย�างใด
 พนักงาน
 บร�ษัทฯ ถือว�าพนักงานเป�นทรัพยากรที่มีค�าและเป�นหัวใจสำคัญที่จะพาองค�กรไปสู�ความสำเร็จ บร�ษัทฯ ได�ปฏิบัติต�อ 
พนักงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต�อศักดิ์ศร�ความเป�นมนุษย� สิทธ�มนุษยชน จร�ยธรรม และเป�ดโอกาสให� 
พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพ่ือความก�าวหน�าและสร�างความม่ันคงในอาช�พ บร�ษัทฯ จ�งมุ�งส�งเสร�มฝ�กอบรมและพัฒนาความรู� 
ความสามารถของพนักงานอย�างทั่วถึง รวมถึงให�พนักงานมีส�วนร�วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบร�ษัท ให� 
ผลตอบแทนด�วยความเป�นธรรม เหมาะสมกับความรู�ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต�ละคน   
ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล�อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต�อช�ว�ต  สุขภาพ และทรัพย�สินของพนักงาน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บร�ษัทฯ มี พนักงาน รวมทั้งสิ้น 1,475 คน โดยแบ�งตามสายงานหลักได�ดังนี้

 ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�จ�ายค�าตอบแทนให�พนักงานในรูปเง�นเดือนและเง�นอุดหนุน และเง�นสมทบกองทุนสำรองเล้ียงช�พ 
เป�นจำนวนเง�น 507,994,785.41 บาท นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังจัดให�มีสวัสดิการต�างๆ แก�พนักงาน เพื่อเสร�มสร�างให�พนักงาน 
มีคุณภาพช�ว�ตที่ดีในการทำงาน และความเป�นอยู�ที่ดีข�้น เช�น  
 • ห�องพยาบาล บร�ษัทฯ จัดให�มีห�องพยาบาลเพ่ือดูแลสุขภาพ และให�การรักษาพยาบาลเบ้ืองต�นแก�พนักงานเม่ือเจ็บป�วย 
ซ�ง่พนักงานจะได�รับการบร�การด�านการรักษาพยาบาลตามหลักการแพทย�โดยแพทย�และพยาบาลว�ชาช�พ รวมถึงการตรวจสุขภาพ 
ประจำป� เพื่อเป�นการดูแลสุขภาพของพนักงาน
 • กองทุนสำรองเล้ียงช�พ เพ่ือเป�นการออมเง�นในอนาคต พนักงานทุกคนมีสิทธ�ในสมาช�กภาพ นับต้ังแต�วันท่ีได�รับการ 
บรรจุเข�างานกับบร�ษัท โดยเร�่มนับอายุสมาช�กตั้งแต�วันที่เร�่มสมัครสมาช�กกองทุน ซ�่งสมาช�กต�องส�งเง�นเข�ากองทุนและได�รับ 
เง�นสมทบกองทุนจากบร�ษัทฯ ทุกเดือนตามอายุการเป�นสมาช�ก ดังนี้

ฝ�ายขาย 
ฝ�ายสำนักงาน 

สายงานหลัก จำนวนพนักงาน

768
707

ตั้งแต�วันเร�่มสมัครสมาช�กถึง 4 ป� 3
มากกว�า 4 ป� ถึง 8 ป� 4
มากกว�า 8 ป� ถึง 12 ป� 5
มากกว�า 12 ป� ถึง 16 ป� 6
มากกว�า 16 ป� ถึง 20 ป� 7
20 ป�ข�้นไป    8

อายุสมาช�ก  อัตราร�อยละของเง�นสะสม / เง�นสมทบ

 • เง�นบำเหน็จเกษียณ ให�กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บร�ษัทฯ จัดให�มีเง�นตอบแทนเกษียณอายุ 
สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบร�ษัทจนเกษียณอายุ เพื่อให�พนักงานได�ใช�ดำเนินช�ว�ตอย�างมีความสุขหลังเกษียณ
 • สหกรณ�ออมทรัพย� เพื่อพนักงานเคร�อสหพัฒน� เป�นการส�งเสร�มให�พนักงานรู�จักการออมทรัพย� และการช�วยเหลือ 
ตนเองและช�วยเหลือซ�่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ�ออมทรัยพ�
 • เคร�่องแบบพนักงาน เพื่อความเป�นระเบียบ
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 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
  บร�ษัทฯ กำหนดให�การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป�นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ�งพัฒนาพนักงานสู�กระบวนการเร�ยนรู� 
การเพ่ิมพูนความรู� ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให�มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับเป�าหมายหลัก ซ�ง่ก�อให�เกิดประโยชน� 
สูงสุด อันจะส�งผลต�อความก�าวหน�าของพนักงานและองค�กร เพราะบร�ษัทฯ ถือว�า พนักงานเป�นทรัพยากรที่มีค�าและเป�นหัวใจ 
สำคัญที่จะนำพาบร�ษัทสู�ความสำเร็จ
 บร�ษัทฯ มุ�งส�งเสร�มให�มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย�างทั่วถึง เพื่อสร�างความมั่นคงในอาช�พ เพื่อเป�ดโอกาสให�เกิด 
ความเจร�ญก�าวหน�าตามเส�นทางสายอาช�พตามศักยภาพของแต�ละบุคคล รวมท้ังเป�ดโอกาสให�พนักงานมีส�วนร�วมในการกำหนด 
ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และมีส�วนร�วมคิดร�วมทำเพื่อร�วมพัฒนาบร�ษัท โดยมีเป�าหมายให�เกิดผลสัมฤทธ�์ที่สามารถประเมิน 
ความสำเร็จได�จากการติดตามผลหลังการฝ�กอบรมและสัมมนา ซ�ง่ต�องสามารถนำความรู�ท่ีได�รับไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน 
ให�เกิดการพัฒนา และสามารถเห็นผลการพัฒนาได�อย�างเป�นรูปธรรม
 บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย�างต�อเน่ือง โดยเฉพาะอย�างย่ิงการให�ความสำคัญกับการสัมมนา 
กลยุทธ�ระดับองค�กรที่กำหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ในเดือนตุลาคมของทุกป� โดยเป�ดโอกาสให� 
ผู�บร�หาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร�วมกันคิด ร�วมกันพัฒนา เพื่อนำผลลัพธ�ที่ได�จากการระดมสมอง การคิดเช�งระบบ 
การคิดเช�งสร�างสรรค� มากำหนดเป�นกลยุทธ�ขององค�กร กำหนดว�ธ�ติดตามผล และประเมินผลสู�ความสำเร็จตามลำดับ อีกทั้ง 
ส�งเสร�มพนักงานทุกระดับให�ได�เข�ารับการอบรมทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข�ารับการอบรมจากภายนอก ซ�่งรายละเอียด 
หัวข�อการอบรมและพัฒนาบุคลากร ดูได�จากความรับผิดชอบต�อสังคม เร�่องการปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม 
 นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังให�ความสำคัญกับการสร�างคนดี สร�างองค�กรคนดี และสนับสนุนให�เกิดสังคมคนดี โดยมุ�งให� 
พนักงานยึดมั่นอยู�บนพื้นฐานของความซ�่อสัตย�สุจร�ต รู�จักแบ�งป�นความสุข และการเสียสละให�ส�วนรวม  
 ชุมชนและสังคม
 บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม มีการปลูกฝ�งจ�ตสำนึก ความรับผิดชอบ 
ต�อชุมชนและสังคมโดยส�วนรวมให�เกิดข�้นในบร�ษัทอย�างต�อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป�นประโยชน�ต�อชุมชนและ 
สังคมโดยส�วนรวม บร�ษัทฯ จ�งได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ไว�ในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ท่ีต�องปฏิบัติต�อชุมชน สังคม  
ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�มีส�วนร�วมสนับสนุนและทำคุณประโยชน�แก�สังคมส�วนรวม ซ�ง่สามารถดูได�จากหัวข�อ ความรับผิดชอบต�อสังคม   
 สิ่งแวดล�อม
 บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด�านสิ่งแวดล�อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต�อ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อม สร�างวัฒนธรรมองค�กรและสร�างจ�ตสำนึกให�พนักงานทุกระดับ ในการใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด 
มีประสิทธ�ภาพและยั่งยืน  
 ภาครัฐ
 บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ มีการศึกษาทำความเข�าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการ 
ปฏิบัติงานและไม�ดำเนินการใดๆ อันเป�นการขัดต�อกฎหมาย  
 การไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา
 บร�ษัทฯ มีนโยบายไม�ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา โดยกำหนดไว�ในจร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดแนวทาง 
ปฏิบัติ ดังนี้
 1. ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องกับกฎหมาย ข�อบังคับ และข�อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญา
 2. ดูแลรักษางานอันเป�นทรัพย�สินทางป�ญญาของบร�ษัท และไม�นำทรัพย�สินทางป�ญญาดังกล�าวไปใช�หร�อให�บุคคลอื่น 
ใช�โดยไม�ได�รับอนุญาต
 3. เคารพสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อื่น ไม�ละเมิดหร�อนำผลงานของผู�อื่นไปใช�เพื่อประโยชน�ส�วนตน เว�นแต� 
ได�รับอนุญาต หร�อให�ค�าตอบแทนแก�เจ�าของผลงาน
 4. ผลงานท่ีพนักงานได�สร�างสรรค�หร�อท่ีเกิดข�น้จากการปฏิบัติหน�าท่ีให�ถือเป�นทรัพย�สินทางป�ญญาของบร�ษัท และเม่ือ 
พ�นสภาพจากการเป�นพนักงานแล�วจะต�องส�งมอบทรัพย�สินทางป�ญญาดังกล�าวคืนให�บร�ษัท ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลท่ีเก็บไว�ในรูปแบบใด
 การไม�ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
 บร�ษัทฯ เคารพต�อสิทธ�มนุษยชน  โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 1. ไม�กระทำการใดๆ หร�อไม�สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธ�มนุษยชน
 2. ให�ความรู� ความเข�าใจในหลักสิทธ�มนุษยชนแก�พนักงาน เพื่อนำไปเป�นส�วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
 3. ไม�จำกัดความเป�นอิสระหร�อความแตกต�างทางความคิด เพศ เช�้อชาติ ศาสนา การเมืองหร�อเร�่องอื่นใด ทั้งนี้พึง 
หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งหร�อแตกแยก
 4. จัดให�มีช�องทางการส่ือสาร เพ่ือให�พนักงานหร�อผู�ท่ีเช�อ่ว�าสิทธ�ของตนถูกละเมิดหร�อได�รับการปฏิบัติอย�างไม�เป�นธรรม 
สามารถร�องเร�ยนต�อบร�ษัท และคำร�องเร�ยนพึงได�รับการเอาใจใส�และดำเนินการอย�างเป�นธรรม
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 ช�องทางการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย
 ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียมีประเด็นท่ีเป�นห�วงเก่ียวข�องกับความถูกต�องของรายงานทางการเง�น ระบบการควบคุม 
ภายในท่ีบกพร�อง หร�อการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสียสามารถติดต�อส่ือสารผ�านเลขานุการ 
บร�ษัท ที่โทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผ�านทางอีเมล� : invest@sahapat.co.th หร�อ 
สำนักงานตรวจสอบภายในซ�ง่รายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีโทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1440 และผลการสอบสวน 
จะรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท ท้ังน้ีผู�แจ�งเบาะแสและข�อร�องเร�ยนดังกล�าวจะถูกรักษาไว�เป�นความลับของบร�ษัทฯ ซ�ง่ในป� 2557  
บร�ษัทฯ ไม�ได�รับข�อร�องเร�ยนจากผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย

หมวดที่ 4 การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
 บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการเป�ดเผยสารสนเทศท่ีสำคัญอย�างถูกต�อง โปร�งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข�อกำหนด 
ที่เกี่ยวข�อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญช� และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ� ซ�่งมีผลกระทบต�อสิทธ� 
ประโยชน�ของผู�ถือหุ�น รวมท้ังการเป�ดเผยข�อมูลอ่ืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตราบเท�า 
ที่ไม�กระทบต�อประโยชน�อันชอบธรรมของบร�ษัท โดยเป�ดเผยสารสนเทศ ผ�านเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th  เว็ปไซต� 
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย www.set.or.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช�องทางอื่นๆ ที่สามารถเข�าถึงข�อมูล 
ได�อย�างทั่วถึงเท�าเทียมกัน
 ในการน้ีบร�ษัทฯ ยังได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นและนักลงทุนท่ัวไปสามารถซักถามข�อสงสัย ต�างๆ ได� โดยบร�ษัทฯ ได�มอบหมาย 
ให�คุณศิร�พร เลขยะว�จ�ตร เป�นผู�พร�อมท่ีจะให�ข�อมูลและข�าวสารตามท่ีนักลงทุนและผู�เก่ียวข�องท่ีสนใจ โดยสามารถติดต�อสอบถาม 
ได�ที่หมายเลขโทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 E-Mail : invest@sahapat.co.th
 ทุกคร้ังท่ีบร�ษัทมีนโยบายเข�าทำรายการท่ีอาจเข�าข�ายมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� คณะกรรมการตรวจสอบได�เข�าร�วม 
ประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู�มีส�วนได�เสียไม�ได�อยู�ในที่ประชุมและไม�ได�ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให�การตัดสินใจ 
ของคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารเป�นไปอย�างยุติธรรมเพ่ือประโยชน�ของผู�ถือหุ�นอย�างแท�จร�ง เม่ือมีข�อสรุปบร�ษัทได�แจ�งและ 
เป�ดเผยมติที่ประชุม โดยระบุมูลค�ารายการ คู�สัญญา เหตุผลความจำเป�น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องในการทำรายการ 
ดังกล�าวอย�างถูกต�องครบถ�วนทันเวลาตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�ฯ นอกจากนี้ยังได�จัดทำรายการสรุปไว�ในรายงาน 
ประจำป�และแบบ 56-1
 สำหรับกลไกการติดตามตรวจสอบ และถ�วงดุลอำนาจในการบร�หารงานให�มีความโปร�งใสน้ัน บร�ษัทมีระบบการควบคุม 
ภายในที่ครอบคลุมทั้งด�านการจัดการ ด�านการปฏิบัติงาน และด�านการเง�น โดยมีหน�วยงานตรวจสอบภายในทำหน�าที่ประเมิน 
การควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกำหนด ซ�ง่เน�นการตรวจสอบภายในเช�งป�องกันและให�เกิดประโยชน�กับหน�วยงาน 
อย�างเป�นรูปธรรม ค�นหาสาเหตุท่ีเป�นต�นเหตุ และเสนอความเห็นท่ีจะปรับปรุงให�เกิดประโยชน�อย�างแท�จร�งโดยได�รับความเห็นชอบ 
จากหน�วยงานปฏิบัติ รวมทั้งการเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ ให�เกิดความโปร�งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย 
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ
 
 รายงานคณะกรรมการบร�ษัท
 คณะกรรมการบร�ษัทได�ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต�อความเช�อ่ถือได�และความถูกต�องของข�อมูลทางการเง�น เพ่ือให� 
นักลงทุนใช�ประกอบในการตัดสินใจ จ�งได�จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทต�อรายงานทางการเง�น โดยแสดง 
ควบคู�กับรายงานของผู�สอบบัญช�ในรายงาน ประจำป� และแบบ 56-1 โดยประธานกรรมการบร�ษัทเป�นผู�ลงนามในรายงานดังกล�าว

 ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร
 มีการเป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการบร�ษัท และผู�บร�หาร รวมท้ังรูปแบบ โดยในส�วนของกรรมการบร�ษัท 
มีการเป�ดเผยค�าตอบแทนเป�นรายบุคคล ในรายงานประจำป�และแบบ 56-1 แล�ว

 รายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการ
  บร�ษทฯ กำหนดหลักเกณฑ�ให�กรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารต�องรายงานการมีส�วนได�เสียของกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หารและ 
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง เม่ือเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัท หร�อผู�บร�หารคร้ังแรก และรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข�อมูล 
การมีส�วนได�เสีย โดยส�งแบบรายงานการมีส�วนได�เสียแก�เลขานุการบร�ษัท และเลขานุการบร�ษัทจะส�งสำเนารายงานการมีส�วนได�เสีย 
ให�ประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต�วันท่ีได�รับรายงาน
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 ความสัมพันธ�กับผู�ลงทุน
 คณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูลท่ีมีความโปร�งใสโดยวางนโยบายให�ฝ�ายบร�หารดำเนินการในเร�อ่ง 
เก่ียวกับการเป�ดเผยข�อมูล ท้ังข�อมูลทางการเง�นและข�อมูลสำคัญท่ีมีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบร�ษัท ซ�ง่เน�นให�มีความครบถ�วน 
ถูกต�อง เผยแพร�อย�างท่ัวถึง และทันต�อเวลา เพ่ือให�ผู�ลงทุนและผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบผ�านช�องทางและการเผยแพร�ข�อมูลของ 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และผ�านทางเว็บไซต�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th
 ในป� 2557 บร�ษัทฯ และบร�ษัทในกลุ�มสหพัฒน� รวม 14 บร�ษัทจดทะเบียน ได�ร�วมกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
จัดงาน “นักว�เคราะห� นักลงทุน พบกลุ�มสหพัฒน�” ณ ศูนย�การประชุมแห�งชาติสิร�กิติ์ ในวันศุกร�ที่  27 มิถุนายน 2557  เพื่อเป�ด 
โอกาสให�นักลงทุน และส่ือมวลชน ได�พบกับกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หาร โดยมีกรรมการบร�ษัทเป�นผู�ให�ข�อมูลเก่ียวกับธุรกิจ ผลการ 
ดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร�อมตอบคำถาม และบร�ษัทฯ ได�จัดทำหนังสือสรุปข�อมูล 
ประวัติและผลประกอบการท่ีสำคัญ แจกให�กับนักว�เคราะห� นักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีมาร�วมงาน ซ�ง่ทำให�นักว�เคราะห� นักลงทุน 
และสื่อมวลชน รับทราบถึงภาพรวมธุรกิจของบร�ษัทฯ และบร�ษัทในกลุ�มสหพัฒน�มากข�้น  
 ส�วนงานด�านผู�ลงทุนสัมพันธ� บร�ษัทฯ ยังไม�ได�จัดต้ังหน�วยงานเฉพาะข�น้ เพ่ือให�บร�การข�อมูลและข�าวสารกิจกรรมต�างๆ  
แต�บร�ษัทฯ ก็มีบุคคลที่สามารถให�ข�อมูลและข�าวสารตามที่นักลงทุนและผู�ที่เกี่ยวข�องต�องการ โดยสามารถติดต�อได�ที่
    คุณศิร�พร  เลขยะว�จ�ตร
    โทรศัพท� 0-2318-0062 ต�อ 1200
    โทรสาร  0-2318-1152
    E-mail : invest@sahapat.co.th

 ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญช�
  (1) ค�าตอบแทนจากการสอบบัญช� (Audit Fee)  
   ค�าตอบแทนที่บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยจ�ายให�ผู�สอบบัญช� สำนักสอบบัญช�ที่ผู�สอบบัญช�สังกัด   
 สำหรับรอบป�บัญช�สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2557  ดังนี้
   1. บมจ. สหพัฒนพิบูล ค�าสอบบัญช�  1,235,000 บาท
   2. บอจ. กรุงเทพทาวเวอร� (1999)  ค�าสอบบัญช�    180,000 บาท
   3. บอจ. โชคชัยพิบูล  ค�าสอบบัญช�    210,000 บาท
   4. บอจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา  ค�าสอบบัญช�    99,000 บาท
    รวมทั้งสิ้น 1,724,000 บาท
  (2) ค�าบร�การอื่น (Non-audit fee)
   บร�ษัทฯ จ�ายค�าบร�การตรวจสอบสต�อกสินค�า ในป� 2557 จำนวน 13,723.56 บาท

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท

 5.1 โครงสร�างคณะกรรมการบร�ษัท
  คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วยบุคคลที่มีความรู� ความสามารถ ความเช�่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู�นำ        
มีว�สัยทัศน� มีคุณธรรม จร�ยธรรม และมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบร�ษัทท่ีไม�ได�เป�นกรรมการบร�หาร อย�างน�อย 
1 คน ที่มีประสบการณ�ในธุรกิจที่บร�ษัทดำเนินกิจการอยู� และมีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� กรรมการบร�ษัททุกคนมีความต้ังใจในการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการบร�ษัทตามท่ีได�รับความไว�วางใจ 
จากคณะกรรมการบร�ษัทและผู�ถือหุ�น มีความเป�นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให�ความเห็นชอบในเร�่องต�างๆ 
โดยคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของบร�ษัทเป�นสำคัญ
          การถ�วงดุลของกรรมการบร�ษัท 
   คณะกรรมการบร�ษัท มีจำนวน 15 ท�าน ประกอบด�วย
   - กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร  7 ท�าน
   - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  4 ท�าน
   - กรรมการอิสระ  1 ท�าน
   - กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร  3 ท�าน
 บร�ษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท�าน ซ�ง่เป�นไปตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
ที่กำหนดไว�ให�บร�ษัทจดทะเบียนต�องมีกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ  
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 บร�ษัทฯ กำหนดให�มีคณะกรรมการของบร�ษัทไม�น�อยกว�า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต�องเป�นบุคคลธรรมดา และ  
  1. บรรลุนิติภาวะ
  2. ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย คนไร�ความสามารถ หร�อคนเสมือนไร�ความสามารถ
  3. ไม�เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให�จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย�ที่ได�กระทำโดยทุจร�ต
  4. ไม�เคยถูกลงโทษไล�ออกหร�อปลดออกจากราชการ หร�อองค�การ หร�อหน�วยงานของรัฐ ฐานทุจร�ตต�อหน�าที่

 5.2 คณะกรรมการบร�ษัท มีการกำหนดว�สัยทัศน� นโยบายคุณภาพ และค�านิยมองค�กรของบร�ษัทไว�อย�างชัดเจน เพ่ือให�  
ผู�บร�หารและพนักงานมีจุดมุ�งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบร�หารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป�าหมาย กลยุทธ� แผนปฎิบัติงาน 
และงบประมาณประจำป�เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายท่ีกำหนดไว� โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป�นเคร�อ่งมือในการบร�หาร จัดการเพ่ือเพ่ิม 
มูลค�าให�แก�กิจการและผู�ถือหุ�น
  คณะกรรมการบร�ษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ�ายจัดการ โดยกำหนดให�รายงานความก�าวหน�าของ 
ผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบร�ษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และในกรณีท่ีกรรมการท�านใดมีการ 
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย�ของบร�ษัท จะต�องส�งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย�ที่ได�ส�งให�กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ให�กับเลขานุการบร�ษัท เพื่อนำเข�าที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งต�อไป

 5.3 คณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ 
บร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน เป�นลายลักษณ�อักษร และได�เป�ดเผยไว�บนเว็บไซด�ของบร�ษัท www.sahapat.co.th โดยกำหนดให� 
กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป�นแนวทางปฏิบัติ 

 5.4 การรวมหร�อแยกตำแหน�ง
  ประธานกรรมการบร�ษัท และประธานกรรมการบร�หารเป�นบุคคลคนเดียวกัน แต�บร�ษัทฯ ก็ได�มีกฎบัตรคณะกรรมการ 
ชุดต�างๆ มีการกำหนดอำนาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการไว�อย�างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะ 
กรรมการบร�ษัท ซ�ง่เป�นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป�นอิสระเข�ามาช�วยตรวจสอบถ�วงดุลด�วย และในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
กรรมการสามารถทำหน�าที่อย�างอิสระได� เช�นในกรณีมีการพิจารณาเร�่องที่ประธานมีส�วนได�เสียในฐานะ CEO ด�วย ประธาน    
ก็ต�องไม�เข�าร�วมประชุมในเร�่องนั้นๆ และให�กรรมการรายอื่นทำหน�าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว

 5.5 วาระการดำรงตำแหน�งของกรรมการ
  กรรมการบร�ษัท มีวาระการดำรงตำแหน�งตามข�อบังคับของบร�ษัท และเม่ือครบวาระแล�วอาจได�รับการเลือกต้ังกลับเข�า 
ดำรงตำแหน�ง ต�อไปได�อีก
  บร�ษัทฯ ไม�ได�กำหนดอายุของกรรมการบร�ษัท จำนวนบร�ษัทท่ีกรรมการบร�ษัทแต�ละคนดำรงตำแหน�ง และจำนวนวาระ 
ท่ีจะดำรงตำแหน�งติดต�อกันได�นานท่ีสุด เน่ืองจากบร�ษัทฯ มีความเช�อ่ว�าความสามารถทางธุรกิจ และความเช�ย่วชาญของกรรมการ 
บร�ษัทแต�ละคนไม�ได�ข�้นอยู�กับอายุของกรรมการบร�ษัท หร�อจำนวนบร�ษัทที่กรรมการบร�ษัทแต�ละคนดำรงตำแหน�ง  

 5.6 จำนวนบร�ษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน�ง
  บร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยรายช�อ่กรรมการบร�ษัท ประวัติ ประสบการณ� การถือหุ�น และข�อมูลการดำรงตำแหน�งของกรรมการ 
แต�ละคนในบร�ษัทอ่ืนไว�ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำป� ซ�ง่ป�จจุบันบร�ษัทฯ มีกรรมการบร�ษัทจำนวน 1 ท�าน  
ที่ดำรงตำแหน�งกรรมการบร�ษัทจดทะเบียนมากกว�า 5 บร�ษัท แต�บร�ษัทฯ มั่นใจว�าไม�มีผลกระทบต�อการปฏิบัติหน�าที่แต�อย�างใด  
เนื่องจากกรรมการได�อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน�าที่ให�กับบร�ษัทอย�างเต็มที่ โดยได�เข�าร�วมประชุมอย�างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำ 
คุณประโยชน�แก�บร�ษัทมาโดยตลอด

 5.7 คณะกรรมการชุดย�อย
  เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นม่ันใจในการดำเนินงานของบร�ษัท ว�ามีการดำเนินงานท่ีโปร�งใสมีผู�กล่ันกรอง สอบทานและให�คำแนะนำ 
อย�างรอบคอบ คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�แต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อย เพ่ือทำหน�าท่ีดังกล�าว และรายงานผลต�อคณะกรรมการบร�ษัท 
คณะกรรมการชุดย�อยในป�จจุบันประกอบด�วย คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง 
โดยมีขอบเขตอำนาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต�ละชุดเป�นอิสระกัน เพ่ือช�วยในการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัท



 เลขานุการบร�ษัท
 บร�ษัทฯ ได�แต�งต้ังคุณศิร�พร เลขยะว�จ�ตร กรรมการบร�หาร ซ�ง่เป�นผู�ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ�ท่ีเหมาะสม เป�นเลขานุการ 
บร�ษัท  เพื่อให�การบร�หารงานของบร�ษัทดำเนินไปอย�างมีประสิทธ�ภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  เลขานุการบร�ษัทมีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต�อไปนี้
   (1) ทะเบียนกรรมการ
   (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำป�ของบร�ษัท
   (3) หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น
  2. เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หาร 
  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบร�ษัทมอบหมาย
  5. สนับสนุนให�การกำกับดูแลกิจการเป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยให�คำแนะนำเบ้ืองต�นแก�กรรมการ 
บร�ษัท ผู�บร�หาร เก่ียวกับข�อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ�ต�างๆ และข�อบังคับของบร�ษัท รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสำคัญ 
แก�กรรมการบร�ษัท
  6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบร�ษัท ประสานงานระหว�างกรรมการบร�ษัทและฝ�ายจัดการ ประสานงานด�าน 
กฎหมายกฎเกณฑ�ต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังดำเนินการให�มีการปฏิบัติตามอย�างถูกต�อง ติดตามให�มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
บร�ษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบร�ษัท
  7. ทำหน�าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทและการประชุมผู�ถือหุ�น
  8. ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูล และรายงานสารสนเทศในส�วนท่ีเก่ียวข�องตามระเบียบ และข�อบังคับของสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

 5.8 การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบร�ษัท ให�ความสำคัญกับการเข�าร�วมประชุมและถือเป�นหน�าท่ี เพ่ือรับทราบและร�วมตัดสินใจในการ     
ดำเนินงานของบร�ษัท มีการกำหนดการประชุมไว�ล�วงหน�าตลอดท้ังป� โดยจัดข�น้ทุกเดือน เลขานุการบร�ษัทจะส�งจดหมายเช�ญประชุม 
พร�อมท้ังระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมคร้ังก�อน และเอกสารประกอบการประชุมให�คณะกรรมการบร�ษัททราบเร�อ่ง 
เพ่ือพิจารณาล�วงหน�าอย�างน�อย 5 วันทำการ คณะกรรมการบร�ษัทสามารถเสนอเร�อ่งเพ่ิมเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปราย 
ให�ความเห็นได�โดยเป�ดเผย เลขานุการบร�ษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ�านการรับรองจาก 
คณะกรรมการบร�ษัท พร�อมให�คณะกรรมการบร�ษัทและผู�ที่เกี่ยวข�องตรวจสอบได�
  ในการพิจารณาเร�่องต�างๆ ประธานกรรมการบร�ษัท ซ�่งทำหน�าที่ประธานที่ประชุมได�เป�ดโอกาสให�กรรมการและ 
ผู�บร�หารแสดงความคิดเห็นได�อย�างอิสระ
  เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบร�ษัทเป�นผู�มีหน�าท่ีจัดทำรายงานการประชุม และจัดส�งให�ประธานกรรมการบร�ษัท 
พิจารณาลงลายมือช�อ่รับรองความถูกต�องโดยเสนอให�ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป ท้ังน้ี กรรมการบร�ษัท 
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก�ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให�มีความละเอียดถูกต�องมากที่สุดได�
  รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล�ว จะถูกจัดเก็บอย�างเป�นระบบ ณ สำนักงานบร�ษัท และจัดเก็บในรูปแบบ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส�พร�อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต�างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค�นอ�างอิง

 5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท
  การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท บร�ษัทฯ ได�กำหนดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตนเองของคณะกรรมการบร�ษัท ซ�ง่เป�นความเห็นของกรรมการบร�ษัทแต�ละคนต�อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทท้ังคณะ 
โดยรวม เพ่ือใช�เป�นกรอบในการแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน�าท่ีของคณะกรรมการบร�ษัท ในป� 2557 ผลการประเมินอยู�ในเกณฑ�ดี
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  บร�ษัทฯ ไม�มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบร�ษัทคัดเลือกกรรมการจากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู�ความสามารถ 
จากหลากหลายว�ชาช�พ มีว�สัยทัศน� เป�นผู�มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม�ด�างพร�อย โดยคณะกรรมการบร�ษัทได�กำหนด 
หน�าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว�อย�างชัดเจน และมีประธานกรรมการบร�หาร ในฐานะหัวหน�าคณะฝ�ายจัดการ 
ซ�่งได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบร�ษัทให�มีหน�าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบร�หารกิจการงานของบร�ษัทและการปฏิบัติงานของ
บร�ษัทให�บรรลุตามวัตถุประสงค� เป�าหมาย และสอดคล�องกับนโยบายที่คณะกรรมการบร�ษัทกำหนด



 5.10 ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

  • ค�าตอบแทนกรรมการ

   บร�ษัทฯ ยังไม�มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน แต�มีกระบวนการพิจารณาค�าตอบแทนโดยคณะกรรมการ 

บร�ษัทจะร�วมกันพิจารณากำหนดวงเง�นค�าตอบแทน และนำเสนอต�อท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ืออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการ 

ของบร�ษัท วงเง�นค�าตอบแทนท่ีได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู�ถือหุ�น และจำนวนเง�นค�าตอบแทนท่ีจ�ายในป�ท่ีผ�านมา โดยค�าตอบแทน 

จะจ�ายเป�นเบ้ียประชุมเม่ือมีการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบร�ษัท และค�าตอบแทนประจำป�จะเป�นการจ�ายให�แก�กรรมการทุกคน  

กรรมการท่ีเป�นสมาช�กของคณะอนุกรรมการก็จะได�ค�าตอบแทนในการทำหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการด�วย โดยได�รับเป�นเบ้ียประชุม 

เมื่อเข�าร�วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ได�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการวงเง�น 

รวมไม�เกิน 12 ล�านบาทต�อป� และได�จ�ายไปเป�นจำนวนเง�นท้ังส้ิน 9,518,000 บาท โดยบร�ษัทได�เป�ดเผยค�าตอบแทนของกรรมการ 

เป�นรายบุคคลในรายงานประจำป� และแบบ 56-1

  • ค�าตอบแทนผู�บร�หาร

   เป�นไปตามหลักการและนโยบายของบร�ษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบร�ษัท และผลการปฏิบัติงาน 

ของผู�บร�หารแต�ละคน

  • การพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

   บร�ษัทฯ ส�งเสร�มให�กรรมการและผู�บร�หารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู�โดยคณะกรรมการบร�ษัทให�ความสำคัญ 

ต�อการเข�าร�วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีกรรมการ โดยเข�าร�วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ�ง่จัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) ตลอดจน 

การจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป�นประโยชน�แก�การปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบร�ษัท และรวมถึงหลักสูตรต�างๆ ที่ IOD  

จะจัดข�้นอีกต�อไปในอนาคต  

   บร�ษัทฯ ยังได�จัดทำคู�มือกรรมการให�กับกรรมการใหม� เพ่ือกรรมการใหม�ได�ศึกษาข�อมูลสำคัญของบร�ษัท นโยบาย 

ในการกำกับดูแลกิจการ จร�ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต�างๆ ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� รวมท้ังเข�าร�วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ี 

กรรมการ ซ�่งจัดโดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) นอกจากนี้คณะกรรมการบร�ษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบร�ษัทและผู�บร�หารระดับสูงขององค�กรอื่นๆ อยู�เสมอทั้งในประเทศและต�างประเทศ

 5.11 การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง

  คณะกรรมการบร�ษัท ให�ความสำคัญต�อระบบการควบคุมในด�านการดำเนินงาน การเง�น การปฏิบัติงาน และการ 

กำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต�างๆ มีการแบ�งแยกหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน ผู�ติดตาม โดยมีหน�วยงานตรวจสอบ 

ภายในทำหน�าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล�าว ตลอดจนให�คำแนะนำเพ่ือให�เกิดความม่ันใจว�าได�ดำเนินการตามแนวทาง 

ที่กำหนดอย�างมีประสิทธ�ผล มีความเป�นอิสระ สามารถทำหน�าที่ตรวจสอบและถ�วงดุลได�อย�างเต็มที่

  คณะกรรมการบร�ษัทจ�งกำหนดให�หน�วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต�อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และประธานกรรมการบร�หาร ซ�ง่คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าท่ีสอบทานให�บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธ�ภาพ และบร�ษัทฯ ได�มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป�องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข�้น โดยให� 

ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล�วงหน�าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

  ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 

จำนวน 4 คน เข�าร�วมประชุมด�วย คณะกรรมการได�พิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการสอบถามข�อมูลจาก 

ฝ�ายจัดการ และฝ�ายตรวจสอบภายในแล�วสรุปได�ว�า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบร�ษัทในด�านต�างๆ 5 ด�าน คือ 

การควบคุมภายในองค�กร, การประเมินความเส่ียง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข�อมูล และระบบ 

การติดตาม คณะกรรมการเห็นว�า บร�ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบร�ษัทได�จัดให�มีบุคลากรอย�าง 

เพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งและบุคคลที่เกี่ยว 

โยงกันอย�างเพียงพอแล�ว
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  ผู�สอบบัญช�ของบร�ษัท คือบร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด ซ�่งเป�นผู�ตรวจสอบงบการเง�น 

ประจำป� 2557 ได�ให�ความเห็นในรายงานเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในด�านการบัญช�ว�า ในการตรวจสอบงบการเง�นของบร�ษัท 

สำหรับป�สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญช�ที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว�างบการเง�นนี้แสดง 

ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน โดยถูกต�องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญช�ท่ีรับรองท่ัวไปหร�อไม�เพียงใดน้ัน บร�ษัท 

สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด ได�ศึกษาและประเมินประสิทธ�ภาพการควบคุมภายในด�านบัญช�ของบร�ษัท ตามที่ 

เห็นจำเป�นเพื่อประโยชน�ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให�รัดกุมและเหมาะสม ซ�่งไม�พบข�อบกพร�อง ที่เป�น 

สาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด�านบัญช�ที่จะมีผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต�องบการเง�น ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

  โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นพ�องต�องกันว�าบร�ษัทมีระบบการควบคุม 

ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานระบบการควบคุมภายในด�านบัญช�ของผู�สอบ 

บัญช�  ได�แสดงไว�ในรายงานประจำป� และแบบ 56-1 แล�ว
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นโยบายภาพรวม
 ด�วยปณิธานของดร.เทียม โชควัฒนา ผู�ก�อตั้งเคร�อสหพัฒน� ที่มุ�งเน�นให�บร�ษัทในเคร�อสหพัฒน�ดำเนินธุรกิจอย�างมี 
คุณธรรม จร�ยธรรมท้ังต�อคู�ค�า ลูกค�า พนักงาน ผู�ถือหุ�น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
จ�งยึดถือปณิธานดังกล�าวเป�นนโยบายในการดำเนินธุรกิจมาอย�างต�อเน่ือง

 ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บร�ษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบต�อการร�วมสร�างสังคมส�วนรวม 
ให�เกิดประโยชน�แก�ประเทศชาติ และดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมี เพ่ือธำรงไว�ซ�ง่สังคมส�วนรวมท่ีดี  
โดยได�กำหนดว�สัยทัศน� นโยบายคุณภาพ และค�านิยมองค�กรท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความรับผิดชอบต�อสังคมดังน้ี
 ว�สัยทัศน� “คุณภาพคู�คุณธรรม ผู�นำการจำหน�าย เพ่ิมพูนสุขให�คนไทย พร�อมก�าวไกลสู�สากล ”
 นโยบายคุณภาพ “ ร�วมใจพัฒนา สร�างนวัตกรรมใหม� ขยายช�องทางสู�สากล เป�นองค�กรคนดี รับผิดชอบต�อสังคม ”
 ค�านิยมองค�กร ( Core Values)
  :   ความรับผิดชอบต�อสังคม (Social Responsibility)
  :   การพัฒนาไปข�างหน�าอย�างต�อเน่ือง ( Advancement)
  :   การรวมพลังด�วยความสามัคคี ( Harmony)
  :   มีความมุ�งม่ันสู�ความเป�นเลิศ (Passion for Excellence)
  :   องค�กรคนดีท่ีซ�อ่สัตย�และยุติธรรม (Truthfulness)

 ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนของบร�ษัท ได�ต้ังปณิธานแน�วแน�ในการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมในทุกระดับ  ซ�ง่เป�น 
ส�วนหน่ึงของการพัฒนาท่ีย่ังยืน จ�งได�ส�งเสร�มให�บร�ษัทฯดำเนินกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน�ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและสังคมในมิติต�างๆ 
อย�างเป�นรูปธรรมอย�างต�อเน่ือง

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน  
 บร�ษัทฯ ได�จัดทำรายงานการเป�ดเผยข�อมูล ตามแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมของกิจการ  ซ�ง่ตลาดหลักทรัพย�แห�ง 
ประเทศไทย ได�กำหนดหลักการไว� 8 ข�อ ดังน้ี

 1 การประกอบกิจการด�วยความเป�นธรรม  
        บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติภายใต�กรอบกติกาการแข�งขันทางการค�าท่ีเป�นธรรม และ 
จร�ยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท มีการปฏิบัติต�อคู�ค�าบนพ้ืนฐานของการแข�งขันท่ีเป�นธรรม ด�วยความเสมอภาคและคำนึง 
ถึงผลประโยชน�ร�วมกัน 
  • มีระบบการคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม 
มาตรฐานความปลอดภัยและอาช�วอนามัย เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม โดยมีการปฏิบัติต�อคู�ค�าบนพ้ืนฐานของการแข�งขันท่ีเป�นธรรม 
เสมอภาค และเคารพซ�ง่กันและกัน
  • สร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจท่ีดีต�อกัน แลกเปล่ียนความรู� ร�วมกันพัฒนาและเพ่ิมคุณค�าให�แก�สินค�าและ 
บร�การ เพ่ือการเจร�ญเติบโตร�วมกัน
  • ไม�เร�ยก รับ หร�อยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย�สิน หร�อผลประโยชน�อ่ืนใด ซ�ง่อยู�นอกเหนือข�อตกลงทางการค�า
  • ไม�ทำลายช�อ่เสียงของคู�แข�งทางการค�า
  • เคารพสิทธ�ในทรัพย�สินทางป�ญญาของผู�อ่ืน ไม�ละเมิดหร�อนำผลงานของผู�อ่ืนไปใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตน เว�นแต� 
ได�รับอนุญาต หร�อให�ค�าตอบแทนแก�เจ�าของผลงาน

 2  การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปช่ัน  
  ตามท่ีคณะกรรมการบร�ษัท มีมติอนุมัติการลงนามใน ประกาศเจตนารมณ�เข�าร�วมโครงการ แนวร�วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต (Collective Anti-Corruption : CAC) เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2557 และเพ่ือให�สอดคล�อง 
กับท่ีได�กำหนดไว�ในหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบร�ษัท ท่ีประชุมคณะกรรมการบร�ษัทคร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 21) เม่ือวันท่ี 26 
กุมภาพันธ� 2558 จ�งได�มีมติอนุมัตินโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ัน ให�มีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันท่ี 1 มีนาคม 2558   มีนโยบายปฏิบัติ 
ตามกฎหมายต�อต�านการคอร�รัปช่ัน โดยห�ามกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงานยอมรับ หร�อสนับสนุนการคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบ 
ท้ังทางตรงและทางอ�อม โดยกำหนดเป�นลายลักษณ�อักษรเพ่ือเป�นแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
  1. บร�ษัทฯ ไม�กระทำ และ/หร�อ ไม�สนับสนุนการให�สินบน หากมีการบร�จาคเพื่อการกุศล การบร�จาคให�แก�   
พรรคการเมือง รวมถึงการให�ของขวัญทางธุรกิจ บร�ษัทฯ จะดำเนินการด�วยความโปร�งใส ช�แ้จงและตรวจสอบได�  
  2. ส�งเสร�มการสร�างจ�ตสำนึก และค�านิยมในการต�อต�านคอร�รัปช่ันให�แก�กรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน 
ให�ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง โดยจัดทำเอกสารเพ่ือเป�นแนวทางปฏิบัติ
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  3. ห�ามกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และพนักงาน กระทำการใด หร�อเป�นตัวกลางในการเร�ยก รับทรัพย�สิน  หร�อ 
ผลประโยชน�ใดจาก หน�วยงานของรัฐ หร�อหน�วยงานเอกชน เพ่ือจูงใจหร�อกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช�ตำแหน�งหน�าท่ี 
และ/หร�อ นำข�อมูลของบร�ษัทไปแสวงหาผลประโยชน�ให�แก�ตนเองหร�อผู�อ่ืน
  4. จัดให�มีกลไกการรายงานสถานะทางการเง�นท่ีโปร�งใสและถูกต�อง  มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธ�ภาพ 
และประสิทธ�ผล มีการตรวจสอบและถ�วงดุลการใช�อำนาจให�เหมาะสม เพ่ือป�องกันมิให�เกิดการทุจร�ตหร�อมีส�วนเก่ียวข�องกับการ 
ทุจร�ต การคอร�รัปช่ัน  
  5. กำหนดให�มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ันอย�างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน       
แนวทางการปฏิบัติ และข�อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข�อบังคับที่ 
เกี่ยวข�อง
  6. จัดให�มีช�องทางในการส่ือสารเพ่ือให�ผู�แจ�งเบาะแสสามารถท่ีจะแจ�งเบาะแสอันควรสงสัย โดยให�ความม่ันใจว�า 
ผู�แจ�งเบาะแสจะได�รับการคุ�มครอง
  ประธานกรรมการบร�หาร มีการประกาศให�ผู�บร�หารและพนักงาน ได�ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
ในการต�อต�านการทุจร�ตภายในองค�กร  ส�งเสร�มให�มีการสร�างจ�ตสำนึกแก�พนักงานในเร�อ่งความซ�อ่สัตย� สุจร�ต อีกท้ังมีการจัดต้ัง 
หน�วยงานตรวจสอบงานขายเพ่ือเป�นเคร�อ่งมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขายอย�างสม่ำเสมอ  

 3 การเคารพสิทธ�มนุษยชน
  บร�ษัทฯ เคารพต�อช�ว�ตและศักด์ิศร�ความเป�นมนุษย�ของทุกคน โดยไม�ละเมิดสิทธ�ข้ันพ้ืนฐาน ไม�จำกัดความเป�น 
อิสระหร�อความแตกต�างทางความคิด เพศ เช�อ้ชาติ ศาสนา การเมืองหร�อเร�อ่งอ่ืนใด  ให�ความรู�ความเข�าใจในหลักสิทธ�มนุษยชน 
แก�พนักงาน เพ่ือนำไปเป�นส�วนหน่ึงในการปฏิบัติงาน อีกท้ังไม�กระทำการใดๆ หร�อไม�สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธ�มนุษยชน  
โดยจัดให�มีช�องทางการส่ือสาร เพ่ือให�พนักงานหร�อผู�ท่ีเช�อ่ว�าสิทธ�ของตนถูกละเมิดหร�อได�รับการปฏิบัติอย�างไม�เป�นธรรม สามารถ 
ร�องเร�ยนต�อบร�ษัท ซ�ง่คำร�องเร�ยนจะได�รับการเอาใจใส�และดำเนินการอย�างเป�นธรรม
  ในป� 2557 บร�ษัท ไม�ได�รับการร�องเร�ยนเก่ียวกับการละเมิดสิทธ�มนุษยชน
 
 4 การปฏิบัติต�อแรงงานอย�างเป�นธรรม
  บร�ษัทฯ ถือว�าพนักงานเป�นทรัพยากรที่มีค�าและเป�นป�จจัยแห�งความสำเร็จของบร�ษัท ปฏิบัติต�อพนักงานโดย 
เคารพต�อศักดิ์ศร�ความเป�นมนุษย� และสิทธ�ข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน ตระหนักถึงความเท�าเทียมกันในการจ�างพนักงาน ไม�มีการ 
เลือกปฎิบัติ ไม�กีดกันด�วยเหตุทางเพศ สีผิว เช�อ้ชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหร�อสถานะอ่ืนใดท่ีไม�ได�เก่ียวข�องโดยตรงกับ 
การปฏิบัติงาน และไม�มีการใช�แรงงานท่ีผิดกฎหมาย ให�ผลตอบแทนด�วยความเป�นธรรม เหมาะสมกับความรู� ความสามารถ  
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต�ละคน และจัดให�มีสวัสดิการต�างๆ ให�กับพนักงาน
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญด�านความปลอดภัยและอาช�วอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ  ดังน้ี 
  1. ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด�านความปลอดภัย อาช�วอนามัย และ   
สภาพแวดล�อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต�อช�ว�ตและทรัพย�สินและผลกระทบต�อสุขภาพของพนักงาน คู�ค�าและ 
ผู�มีส�วนได�เสีย  รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด�านความปลอดภัยอย�างสม่ำเสมอ
  2. สนับสนุนให�เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ ว�ธ�ปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานท่ีปลอดภัย 
ในการทำงานท่ีสอดคล�องตามความเส่ียง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล�อม ว�ธ�การทำงานท่ีปลอดภัย  รวมถึง 
การจัดเคร�อ่งมือและอุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยให�กับพนักงาน
  3. มีการเตร�ยมความพร�อมเพ่ือรองรับสถานการณ�ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝ�กซ�อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย�างต�อเน่ือง  
ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันและลดความสูญเสียต�อช�ว�ตและทรัพย�สินของบร�ษัท  พนักงาน คู�ค�าและผู�เก่ียวข�อง
  4.  สร�างวัฒนธรรมการทำงานท่ีปลอดภัยท่ัวท้ังองค�กร ซ�ง่จะช�วยให�เกิดความปลอดภัยในการทำงานได�อย�างย่ังยืน
  นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรท่ีถือเป�นหัวใจสำคัญทำให�บร�ษัทดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ 
ตามเป�าหมาย จ�งได�มุ�งพัฒนา ส�งเสร�มการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู� ความสามารถ ของพนักงานอย�างต�อเน่ือง   เพ่ือให�พร�อมรองรับ 
การเปล่ียนแปลง และการเติบโตของบร�ษัทอย�างย่ังยืน บร�ษัทฯ จ�งมีการอบรมให�กับพนักงานทุกระดับ ท้ังการจัดอบรมภายใน 
และการเข�ารับการอบรมจากภายนอก ซ�ง่ในป� 2557 มีการฝ�กอบรมพนักงานของบร�ษัทในหลักสูตรต�างๆ  และมีจำนวนช่ัวโมง 
เฉล่ียของการฝ�กอบรมของพนักงานต�อป�  ดังน้ี
  ผู�บร�หารระดับสูง          จำนวนผึกอบรมเฉล่ีย  38.23  ช่ัวโมง
  ผู�บร�หารระดับกลาง      จำนวนผึกอบรมเฉล่ีย  34.27  ช่ัวโมง
  ผู�บร�หารระดับต�น         จำนวนผึกอบรมเฉล่ีย  31.28  ช่ัวโมง
  พนักงานระดับปฏิบัติการ  จำนวนผึกอบรมเฉล่ีย  18.46  ช่ัวโมง
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 หัวข�อหลักสูตรท่ีได�ดำเนินการผึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน ดังน้ี
  - เพ่ิมมูลค�าและคุณค�าให�แก�องค�กร ด�วยกลยุทธ� HROD
  - ศิลปะการเป�นผู�นำทีมยุคใหม�
  - การจัดทำแผนพัฒนาคน
  - Positive Thinking & EQ @ WORK
  - จ�ตสำนึกการบร�การ (Service Mind)
  - การติดต�อส่ือสารภายในองค�กร ( Effective Communication)
  - การเร�ยนรู�การทำงานเป�นทีม (Team Learning)
  - ทักษะพ้ืนฐานการเป�นพนักงานขาย
  - Product Knowledge for  VAN  Sales
  - Sales skills for PC
  - Family Business Management
  - ป�ญหาการจัดทำงบการเง�นรวม
  - การวางระบบบัญช�ต�นทุนการผลิตสินค�า
  - การคำนวณราคาเพ่ือการส�งออก
  - มาตรฐานการรายงานทางเง�น
  - Zimbra Mail & Collaboration Server
  - ASP.NET Web Application
  - นักการตลาดกับ AEC
  - เทคนิคการเจรจาต�อรองและการบร�หารบัญช�ลูกค�า
  - การบร�หารคลังสินค�า

ด�านการศึกษา
โครงการมอบทุนการศึกษาแก�บุตร-ธ�ดาของพนักงาน
 จากเจตนารมณ�ที่มุ�งเน�นการส�งเสร�มให�เยาวชนได�รับการศึกษาที่ดีอย�างทั่วถึง บร�ษัทฯ จ�งมีนโยบายที่จะสนับสนุน
ช�วยเหลือการศึกษาของบุตร-ธ�ดาของพนักงาน เป�นการแบ�งเบาภาระค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการศึกษาแก�พนักงาน เพ่ือให�เยาวชนของชาติ
ได�รับโอกาสทางการศึกษามากข�้น ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�มอบทุนการศึกษาเป�นจำนวนทั้งสิ้น 185 ทุน โดยแบ�งทุนการศึกษา
ออกเป�น 3 ระดับ คือ
1.  ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาป�ท่ี 6 จำนวน 135 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
2.  ระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 1-6 จำนวน 46 ทุน ทุนละ 8,000 บาท
3.  ระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

ความรับผิดชอบต�อสังคมภายในองค�กร
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ด�านกิจกรรมสันทนาการ
งานเล้ียงสังสรรค�ประจำป�
 พนักงานทุกคนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันองค�กรให�ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อเป�นการตอบแทนพนักงาน
ที่มุ�งมั่นทำงานอย�างหนักมาตลอดทั้งป�  และเพื่อเป�นการเช�่อมสัมพันธ�ระหว�างพนักงานทุกฝ�าย บร�ษัทฯ ได�จัดเลี้ยงสังสรรค�
ประจำป�ในวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยมีกิจกรรมการแสดง บันเทิงมากมาย มีการจับฉลากมอบรางวัลแก�พนักงาน ซ�่งบรรยากาศ
ภายในงานเป�นไปอย�างสนุกสนาน เต็มไปด�วยรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ

ด�านการเสร�มสร�างคุณธรรมและจร�ยธรรมแก�พนักงาน

 • ในป�ท่ีผ�านมาผู�บร�หารและตัวแทนพนักงาน ได�ไปทูลเกล�าถวายแจกันดอกไม� และร�วมลงนามถวายพระพรพระบาท 
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวให�ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ�ด�วยสำนึกในพระมหากรุณาธ�คุณที่มีต�อพระองค� ที่ศาลา 100 ป� 
โรงพยาบาลศิร�ราช
 • ในป� 2557 ตลอดทั้งป�บร�ษัทฯ ยังคงส�งเสร�มกิจกรรมสร�างคุณธรรมจร�ยธรรมแก�ผู�บร�หารและพนักงานอย�าง
สม่ำเสมอด�วยกิจกรรมตักบาตรในทุกวันศุกร� โดยการนิมนต�พระจากวัดละแวกใกล�เคียงหมุนเว�ยนมารับบาตรภายในบร�เวณบร�ษัท 
ซ�ง่เป�นการสานสัมพันธ�กับวัดในชุมชนด�วย
 • นอกจากน้ีบร�ษัทฯ ส�งเสร�มให�พนักงาน “ให�” ผู�อ่ืน ด�วยการจัดกิจกรรมบร�จาคโลหิตให�สภากาชาดไทยเป�นประจำ
ป�ละ 4 คร้ัง ซ�ง่ในป�น้ีมีพนักงานเข�าร�วมบร�จาคโลหิตมากกว�า 300 คน
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 5    ความรับผิดชอบต�อผู�บร�โภค   
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน�ายสินค�าอุปโภคและบร�โภค โดยการคัดสรรสินค�าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต�อช�ว�ตและ
สุขอนามัยของผู�บร�โภค ในราคาท่ีสมเหตุสมผล ไม�มีการผูกขาดราคาสินค�า อีกท้ังไม�มีการโฆษณาท่ีเกินจร�ง โดยให�ข�อมูลผู�บร�โภค
อย�างถูกต�องและเหมาะสม ผู�บร�โภคสามารถเข�าถึงสินค�าและบร�การของบร�ษัท ผ�านช�องทางการจำหน�ายสินค�าที่หลากหลาย  
โดยมีขนาดบรรจุภัณฑ�ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมตามช�องทางการจำหน�าย มีการพัฒนาสินค�าเฉพาะกลุ�มและช�องทางการจำหน�าย  
เพ่ือให�ตรงตามความต�องการของผู�บร�โภค 
  นอกจากนี้  บร�ษัทฯ จัดให�มีศูนย�ประสานงานผู�บร�โภค เพื่อเป�นช�องทางให�ลูกค�า และผู�บร�โภคใช�ในการติดต�อ  
ให�ความคิดเห็น ข�อติชม และข�อร�องเร�ยน ซ�่งบร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญต�อทุกข�อร�องเร�ยน และมีการตอบสนองต�อข�อร�องเร�ยน
อย�างรวดเร็วและมีประสิทธ�ภาพ โดยมีการประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงโรงงานผู�ผลิตสินค�า กรณีข�อร�องเร�ยน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค�า มีการชดเชยสินค�าให�กับผู�บร�โภค และขอรับสินค�าคืนเพื่อนำส�งให�โรงงานผู�ผลิตตรวจสอบว�เคราะห�
หาสาเหตุ ข�อบกพร�อง ซ�ง่ทางโรงงานผู�ผลิต จะแจ�งให�บร�ษัทรับทราบผล พร�อมช�แ้จง การดำเนินการแก�ไข ปรับปรุง และการป�องกัน
เพื่อมิให�เกิดซ้ำ ทั้งนี้ทุกข�อร�องเร�ยนเกี่ยวกับคุณภาพได�มีการช�้แจงต�อผู�บร�โภค ให�ทราบถึงผลการตรวจสอบตามข�อร�องเร�ยน
เหล�าน้ัน รวมถึงหากเกิดการใช�ท่ีผิดว�ธ� มีการแนะนำว�ธ�ใช� และปร�มาณการใช�ท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ�น้ันๆ เพ่ือให�ได�ประสิทธ�ผล
และว�ธ�การจัดเก็บรักษาสินค�า เพ่ือคงคุณภาพของสินค�า 
  กรณีข�อร�องเร�ยนเกี่ยวกับการบร�การ มีการแจ�งต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เพื่อทำการปรับปรุง แก�ไขและอบรมว�ธ�
การปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง  เพ่ือลดความผิดพลาดจากการบร�การเหล�าน้ัน
  บร�ษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข�อมูลผู�ร�องเร�ยนเพ่ือรักษาความเป�นส�วนตัว มีการจัดเก็บข�อมูลร�องเร�ยน ว�ธ�ดำเนินการ
และการติดตามผล เพ่ือให�ม่ันใจว�าทุกข�อร�องเร�ยนได�รับการแก�ไข เพ่ือให�ได�สินค�าท่ีมีคุณภาพและทำให�ผู�บร�โภคเกิดความพึงพอใจ

 6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล�อม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต�อส่ิงแวดล�อม โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
  1. ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด�านสิ่งแวดล�อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย�างสม่ำเสมอ
  2. สร�างวัฒนธรรมองค�กรและสร�างจ�ตสำนึกให�พนักงานทุกระดับ เกิดความร�วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการ
ส่ิงแวดล�อม การใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพและย่ังยืน
  3. ส�งเสร�มให�ความรู� และฝ�กอบรมแก�พนักงานทุกคนในเร�อ่งส่ิงแวดล�อม
  4. ส�งเสร�มระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ตั้งแต�การใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟ��นฟู   
การทดแทน การเฝ�าระวังดูแลและป�องกันผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน
  5. มีระบบคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทาน  (Value Chain)  ท่ีดำเนินธุรกิจเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม
  6. ส�งเสร�มการพัฒนาและเผยแพร�เทคโนโลยีท่ีเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม

 7 การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน�าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต�อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ิน เพ่ือธำรงรักษาไว�ซ�ง่สังคมและส�วนรวมท่ีดี  โดยกำหนดเป�นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี
  1. ไม�ดำเนินธุรกิจท่ีทำให�สังคมเส่ือมลง   และไม�ละเมิดสิทธ�ของบุคคลอ่ืนท่ีอยู�ร�วมในชุมชนและสังคม
  2. ปลูกฝ�งจ�ตสำนึกความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคมโดยส�วนรวม ให�เกิดข�น้ในบร�ษัทและพนักงานทุกระดับอย�าง
ต�อเน่ือง
  3. กำหนดให�มีมาตรการป�องกันและแก�ไขผลกระทบท่ีเกิดข�น้ต�อชุมชนและสังคม อันเน่ืองมาจากการดำเนินงาน
ของบร�ษัท
  4. ส�งเสร�มการอนุรักษ�วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ิน
  5. ร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ ในการพัฒนาชุมชน 
  6. ให�การสนับสนุนในกิจกรรมท่ีก�อให�เกิดสาธารณประโยชน� 
  7. สร�างรายได�และส�งเสร�มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ�างงานและผลิตภัณฑ�ชุมชน
  8. สร�างความสัมพันธ�อันดีให�เกิดข�น้ระหว�างบร�ษัทกับชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานของความถูกต�อง โปร�งใส เป�นธรรม
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 8    นวัตกรรมและการเผยแพร�นวัตกรรม   
  บร�ษัทฯ คำนึงถึงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล�อมต�างๆ ท่ีอาจส�งผลกระทบต�อองค�กรและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม   
ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�จัดตั้ง คณะกรรมการ “New Thinking Group” เพื่อให�ทุกหน�วยงานระดมความคิดสร�างสรรค�  
คิดนวัตกรรมใหม�ๆ  เพ่ือปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติ ให�สามารถตอบสนองต�อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล�อม
ต�างๆ  และต�องคำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มทั้งภายในและภายนอก โดยมีการนำเสนอโครงการต�อคณะกรรมการ 
“New Thinking Group”  ซ�่งทุกโครงการมีการกำหนดช�่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค� เป�าหมายของโครงการ
ว�ธ�ดำเนินการ  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ และการประเมินผลโครงการ   
  ท้ังน้ี ในป� 2557 มีการนำเสนอโครงการ รวมท้ังส้ิน 26 โครงการ จาก 18 หน�วยงาน ซ�ง่ทุกโครงการมีการรายงานผล
การดำเนินการอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�ม่ันใจว�าทุกโครงการสามารถดำเนินการได�อย�างมีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล

การดำเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต�อความรับผิดชอบต�อสังคม   
  ในป� 2557  บร�ษัทฯ ไม�มีกรณีท่ีมีการฝ�าฝ�นกฎหมาย หร�อถูกกล�าวหาว�ามีผลกระทบด�านลบต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม 
หร�อไม�เป�นไปตามหลักการ 8 ข�อ

กิจกรรมเพ่ือประโยชน�ต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม
  บร�ษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ซ�ง่เป�นส�วนหน่ึงของการพัฒนาท่ีย่ังยืนจ�งได�ดำเนิน
โครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล�อมอย�างต�อเน่ืองในหลายด�าน  ดังน้ี

ด�านการส�งเสร�มคุณธรรมจร�ยธรรม
  ร�วมสนับสนุนงาน “วันแม�แห�งชาติ ประจำป� 2557” 
  บร�ษัทฯ ได�ร�วมสนับสนุนการจัดงานวันแม�แห�งชาติของสภาสังคมสงเคราะห�อย�างต�อเน่ืองมาเป�นระยะเวลายาวนาน 
เพื่อแสดงความยินดีแก�แม�ดีเด�นและลูกกตัญูทั่วประเทศ และในป�ที่ผ�านมานายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�ษัทฯ 
จ�งได�รับพระราชทานโล�รางวัล “มหิดลวรานุสรณ�” ในฐานะผู�ท่ีได�บำเพ็ญคุณประโยชน�ต�อประชาชน สังคมและประเทศชาติ 

ด�านการศึกษา
  การศึกษาเป�นหัวใจของการพัฒนาและการแข�งขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย�างย่ิงในยุคป�จจุบันการแข�งขันของ
ประเทศข�้นอยู�กับความรู� ความสามารถของคน มากกว�าจำนวนคนและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาจ�งมีความสำคัญต�อการ
พัฒนาประเทศในฐานะท่ีเป�นกระบวนการหน่ึงท่ีมีบทบาทโดยตรงต�อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� บร�ษัทฯ ได�เล็งเห็นความสำคัญ
ในเร�่องของการศึกษาและมีเจตนารมณ�ที่มุ�งเน�นการส�งเสร�มให�เยาวชนได�รับการศึกษาที่ดีอย�างทั่วถึง จ�งได�ดำเนินโครงการ
ทบทวนความรู�สู�มหาว�ทยาลัยข�น้อย�างต�อเน่ือง

  โครงการ “ทบทวนความรู�สู�มหาว�ทยาลัยกับสหพัฒน�” คร้ังท่ี 17
  ตลอดระยะเวลา 16 ป�ที่ผ�านมา บร�ษัทฯ เล็งเห็นคุณค�าของการศึกษา การพัฒนาคุณภาพช�ว�ตที่ดีของเยาวชน 
จ�งได�จัดโครงการทบทวนความรู�สู�มหาว�ทยาลัยมาอย�างต�อเน่ือง เพ่ือส�งเสร�มโอกาสทางการศึกษาท่ีเท�าเทียมกันให�กับเยาวชนไทย
ทั่วทุกภาคของประเทศ  โดยเฉพาะกลุ�มนักเร�ยนชั้นมัธยมปลายที่กำลังเตร�ยมตัวสอบคัดเลือกเข�าเร�ยนต�อในระดับอุดมศึกษา  
โดยเช�ญอาจารย�ช�่อดังกว�า 40 ท�าน มาร�วมถ�ายทอดความรู�และเพิ่มเติมหลักสูตรพิเศษติวเข�มภาษาอังกฤษเตร�ยมสู� AEC  
เพื่อปูพื้นฐานการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษของไทยให�แข็งแกร�ง ซ�่งในป� 2557 ได�จัดข�้นในวันที่ 6-13 ตุลาคม 2557 
พร�อมกันท้ัง 4 ภาค ท่ีมหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม� มหาว�ทยาลัยขอนแก�น และมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
และด�วยความร�วมมือจากบร�ษัทเนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร�ปอเรช่ัน ทำให�สามารถเพ่ิมช�องทางการเร�ยนผ�านสัญญาณอินเตอร�เน็ต
บรอดแบรนด�ถ�ายทอดสดไปยังโรงเร�ยนอีก 700 แห�งใน 77 จังหวัด ทำให�นักเร�ยนท่ีอยู�ห�างไกลรวมถึงนักเร�ยนท่ีพลาดโอกาส
สมัครไม�ทัน มีโอกาสได�เร�ยนเช�นเดียวกัน
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  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาว�ทยาลัยเทคโนโลยีจ�ตรลดา
  บร�ษัทฯ สนับสนุนการศึกษาผ�านมูลนิธ� ดร.เทียม โชควัฒนา ให�ว�ทยาลัยเทคโนโลยีจ�ตรลดา เป�นโรงเร�ยนท่ีจัดต้ังข�น้
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร� เพ่ือมอบให�กับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย�สาขาการตลาด
จำนวน 4 ทุน และสาขาคอมพิวเตอร� 1 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ป� เป�นจำนวนเง�นประมาณ 1,232,000 บาท

  ด�านสาธารณสุข 
  ผลจากการเปล่ียนแปลงทางด�านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย�างรวดเร็ว ทำให�คนเราต�องปรับตัวเพ่ือความอยู�รอด 
การปรับตัวน้ีเองทำให�มีผลต�อสุขภาพไม�รู�ตัว การเจ็บป�วยแต�ละคร้ังต�องเสียค�าใช�จ�าย บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�าสุขอนามัยของประชาชน
เป�นส่ิงสำคัญท่ีจะเอ้ือต�อการพัฒนาประเทศ จ�งได�ดำเนินโครงการท่ีจะช�วยเหลือสังคมในด�านสาธารณสุขดังน้ี

  โครงการ “สหพัฒน�ให�น�อง”
  โครงการน้ีผลิตภัณฑ�บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป “ซ�อ่สัตย�” พร�อมด�วยปลากระป�องซ�อ่สัตย� ร�วมกับรายการกลมก๊ิก จัดกิจกรรม
เสร�มทักษะ และสร�างสรรค�เมนูอาหารกลางวันท่ีมีประโยชน� เพ่ือเป�นอาหารกลางวันท่ีมีคุณค�าทางโภชนาการครบถ�วนพร�อมเสร�ม
สร�างพัฒนาการทางร�างกายและสมองของเด็กวัยเร�ยนอย�างเต็มท่ี พร�อมท้ังมอบอุปกรณ�กีฬาให�แก�โรงเร�ยนจำนวน  26 โรงเร�ยน 
ท้ังโรงเร�ยนในกรุงเทพและต�างจังหวัด  เพ่ือส�งเสร�มให�เด็กได�ออกกำลังกายให�มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ร�วมเป�นส�วนหน่ึงในการสร�าง
พัฒนาการให�แก�เด็กๆ ท่ีเป�นอนาคตของชาติ

  โครงการบร�จาคหน�ากากอนามัยให�โรงเร�ยน
  การบร�จาคหน�ากากอนามัยให�กับกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เป�นโครงการรณรงค�ให�นักเร�ยนและผู�ปกครอง
ดูแลรักษาความสะอาด และรู�จักใช�หน�ากากอนามัยเพ่ือป�องกันโรคติดต�อท่ีสามารถแพร�ไปถึงผู�อ่ืน โดยร�วมกับผลิตภัณฑ� St.Andrew 
แจกหน�ากากอนามัยให�นักเร�ยนในเขตกรุงเทพมหานครเป�นจำนวน 54,000 ช�น้

  โครงการคลายหนาวเมืองน�าน
  ในป�ท่ีผ�านมาบร�ษัทฯ ร�วมสนับสนุนบร�ษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร�ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรม
มอบของให� และร�วมกิจกรรมสันทนาการกับโรงเร�ยนที่อยู�ในพื้นที่ห�างไกลที่ประสบภัยหนาว จ.น�าน ประมาณ 500 คน

ด�านสาธารณประโยชน�อ่ืนๆ
 ในป� 2557 บร�ษัทฯ ได�ร�วมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือประโยชน�ของสังคมส�วนรวม อาทิเช�น
 • ซ�อ้อุปกรณ�กีฬาให�โรงเร�ยนในจังหวัดเพชรบุร�
 • สนับสนุนการแข�งขันโบว�ล่ิงการกุศล โดยสมาคมผู�ผลิตสบู�ไทย
 • สนับสนุนกิจกรรมการจัดต้ังโครงการกองทุนการศึกษาของสมาคมแห�งสถาบันพระปกเกล�า
 • บร�จาคสมทบทุนมูลนิธ�เทียม โชควัฒนา ครบรอบ 28 ป� เพ่ือกิจกรรมสาธารณกุศล
 • สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล นักศึกษาหลักสูตรการบร�หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ�น 12 สถาบันพระปกเกล�า
 • สนับสนุนกอล�ฟการกุศล หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูงด�านการค�า และการพาณิชย� ของสถาบันว�ทยาการการค�า  
  มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย 
 • สนับสนุนการจัดงานสัมมนาเร�อ่ง “อิทธ�พลเศรษฐกิจโลก 2015 ต�อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย” สมาคมพระปกเกล�า
 • สนับสนุนการแข�งขันหมากล�อม The 36 World Amateur Go Championship      
  ของสมาคมหมากล�อมแห�งประเทศไทย

ด�านส่ิงแวดล�อม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจให�สอดคล�องตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด�านส่ิงแวดล�อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต�อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม และยังคงให�ความสำคัญกับการอนุรักษ�พลังงาน โดยรณรงค�ปลูกจ�ตสำนึกให�พนักงาน ชุมชน
ท่ีอยู�รอบๆ ใช�ทรัพยากรอย�างรู�คุณค�ามีประสิทธ�ภาพอย�างย่ังยืน เกิดความร�วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดล�อม 
นอกจากน้ียังส�งเสร�มการพัฒนาและเผยแพร�เทคโนโลยีท่ีเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อมอย�างต�อเน่ือง
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  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�จัดตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงข�้น เพื่อให�การบร�หารความเสี่ยงเป�นไป 
อย�างมีระบบและมีประสิทธ�ภาพ ทางคณะกรรมการบร�หารความเส่ียงได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษัท 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง ซ�่งในป� 2557 ได�มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยพิจารณาถึงป�จจัยความเสี่ยงต�างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค�กร ซ�่งส�งผลกระทบต�อบร�ษัท อีกทั้งส�งเสร�มและพัฒนาให�พนักงานและฝ�ายจัดการทุกระดับมีความรู� 
ความเข�าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบร�หารความเส่ียง โดยจัดให�มีกระบวนการบร�หารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอดคล�อง 
ไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบร�ษัท  
 1) ความเสี่ยงจากการลงทุน
  บร�ษัทฯ ร�วมลงทุนในหุ�นบร�ษัทต�างๆ ในสัดส�วนการถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบร�ษัทน้ันๆ การลงทุน 
จะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพ่ือเป�นการกระจายความเส่ียง มีการถือหุ�นไขว�กันหร�อย�อนกลับระหว�างบร�ษัทในเคร�อ บร�ษัทฯ 
ไม�มีอำนาจควบคุมกิจการในบร�ษัทท่ีลงทุน ท้ังน้ีการดำเนินการของบร�ษัทเหล�าน้ัน เป�นอำนาจอิสระของคณะกรรมการของบร�ษัทน้ันๆ
  บร�ษัทฯ ได�รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเง�นป�นผล แต�หากบร�ษัทใดมีผลขาดทุน บร�ษัทฯ จะบันทึกตั้งค�า 
เผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�าเง�นลงทุนไว�ในงบกำไรขาดทุนของบร�ษัท
 2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู�ผลิตรายใหญ�น�อยราย
  เนื่องจากบร�ษัทฯ มีผู�ผลิตสินค�ารายใหญ�เพียง 1 - 2 ราย ในแต�ละกลุ�มผลิตภัณฑ� หากมีป�จจัยที่ทำให�บร�ษัทผู�ผลิตไม� 
สามารถผลิตให�ได�ในปร�มาณ และเวลาตามที่กำหนดไว� ย�อมส�งผลกระทบต�อยอดขายและโอกาสทางการตลาด
  - มาตรการป�องกัน
   1. บร�ษัทผู�ผลิตดังกล�าวเป�นบร�ษัทในเคร�อสหพัฒน� ซ�่งมีนโยบายสนับสนุนซ�่งกันและกัน และเพื่อเสร�มสร�าง 
ความแข็งแกร�งของกันและกันในการแข�งขัน มีการทำงานร�วมกันโดยประสานแผนงานกันอย�างสม่ำเสมอต�อเนื่อง ทำให�ทราบ 
ป�จจัยที่จะมีผลต�อการผลิตและสามารถวางแผนร�วมกันในการแก�ป�ญหาอย�างทันท�วงที
   2. มีการทำงานเป�นทีมระหว�างผู�ผลิต ฝ�ายผลิตภัณฑ� และฝ�ายขาย ในรูปแบบ One Body ต้ังแต�การประชุมเก่ียวกับ 
ป�จจัยต�างๆ ในการเตร�ยม Supply สินค�า การวางแผน และการวางเป�าหมาย Order สินค�า ทำให�มีความแม�นยำในการประเมิน 
จำนวน และระยะเวลายิ่งข�้น รวมทั้งการแก�ไขสถานการณ�ร�วมกันทันทีกรณีที่มีป�จจัยนอกเหนือการควบคุมเกิดข�้น  
 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบร�หารสินค�าในร�านค�า 
  เน่ืองจากป�จจุบัน ร�านค�าท่ีจำหน�ายสินค�าของบร�ษัท ประสบป�ญหาเร�อ่งไม�มีสินค�าจำหน�ายเม่ือลูกค�าต�องการ ไม�มีสินค�า 
ตรงความต�องการของลูกค�าในร�านค�าน้ันๆ หร�อแม�แต�การมีสต�อคสินค�าเกินความต�องการของลูกค�า ซ�ง่มีผลกระทบต�อยอดขาย 
และโอกาสทางการตลาด
  - มาตรการป�องกัน
   1. บร�ษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงเร�่องสินค�าขาดหน�าร�าน ซ�่งสาเหตุใหญ�แบ�งได� 2 สาเหตุ ได�แก� 
     1. สินค�าขาดจากโรงงานผู�ผลิต และ 
     2. สินค�าขาดจากคู�ค�าที่มีสินค�าไม�เพียงพอ 
   เพ่ือเป�นการป�องกันป�ญหาดังกล�าว บร�ษัทได�มีมาตรการป�องกันความเส่ียงท่ีไม�ให�สินค�าขาดจากโรงงาน โดยการจัดทำ 
demand forecast ก�อนล�วงหน�าอย�างน�อย 2 เดือน เพื่อให�โรงงานจัดเตร�ยมวัตถุดิบให�เพียงพอ ส�วนกรณีสินค�าขาดจากคู�ค�า 
บร�ษัทนำระบบ computer เข�ามาใช�เพื่อตรวจสอบป�ญหาหน�าร�าน ผ�าน Website โดยให�พนักงานจัดเร�ยงสินค�าเป�นผู�รายงาน 
เข�ามาทุกวัน เพื่อให�ฝ�ายการตลาด ฝ�ายขาย ตลอดจนผู�เกี่ยวข�อง สามารถติดตามสินค�าขาด และดำเนินการแก�ไข เพื่อลดการ 
สูญเสียโอกาสในการขายได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ  
   2. มีการเตร�ยมพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค�าให�เพียงพอ รวมถึงระบบการจัดส�งสินค�าอย�างทันท�วงทีต�อความต�องการของลูกค�า
   3. มีการทบทวนกระบวนการจัดส�งสินค�ากับบร�ษัทขนส�ง เป�นประจำทุกเดือน เพ่ือให�การบร�หารการจัดส�งสินค�าให�กับ 
ร�านค�าเป�นไปอย�างรวดเร็ว และมีประสิทธ�ภาพ เพื่อป�องกันป�ญหาร�านค�าไม�มีสินค�าจำหน�าย 
 4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช�องทางการจัดจำหน�าย
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการขายผ�านหลากหลายช�องทาง ซ�่งแต�ละช�องทางการจำหน�ายมีการแข�งขันที่รุนแรง มีความ 
ต�องการที่หลากหลายและแตกต�างกันในแต�ละช�องทาง 
  - มาตรการป�องกัน
   1. บร�ษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข�าไปในทุกๆ ช�องทาง เพ่ือขยายฐานลูกค�า และให�สินค�ามีการวางจำหน�ายในทุกๆ 
ช�องทาง ท้ังน้ีมีการพิจารณาสินค�าท่ีเหมาะสมกับแต�ละช�องทาง ความต�องการ และกำลังซ�อ้ของกลุ�มเป�าหมายในแต�ละพ้ืนท่ี รวมถึง 
การ Launch สินค�าใหม�ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต�องการของกลุ�มเป�าหมาย  
   2. บร�ษัทฯ มีระบบ Home Delivery ท่ีสามารถจัดส�งสินค�าถึงมือผู�บร�โภคในเขตกรุงเทพ ปร�มณฑล และจังหวัดชลบุร� 
โดยผู�บร�โภคสามารถดูรายละเอียดสินค�าและรายการโปรโมช่ันของสินค�าในแต�ละเดือนได�ท่ี www.sahapatdelivery.com และโทร 
สั่งซ�้อสินค�าได�ที่หมายเลข 02-2949898 สินค�าจะส�งถึงผู�บร�โภคโดยตรงภายใน 24 ชั่วโมง
 5) ความเสี่ยงด�านสินเช�่อ
  บร�ษัทฯ มีนโยบายการให�สินเช�อ่อย�างระมัดระวัง ซ�ง่ลูกหน้ีการค�าส�วนใหญ�มีการติดต�อกันมาเป�นเวลานาน จ�งไม�คาดว�า 
จะได�รับความเสียหายอย�างเป�นสาระสำคัญจากการติดตามและเร�ยกเก็บหนี้
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 การอนุมัติการทำรายการระหว�างกันท่ีเป�นรายการเก่ียวโยง บร�ษัทฯ ได�นำเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันให�คณะกรรมการ 
บร�ษัทพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกล�าว ท้ังน้ีกรรมการบร�ษัทท่ีมีส�วนได�เสียในวาระใดได�ออกจากห�องประชุม 
และไม�ได�ออกเสียงในวาระน้ัน และเม่ือเสร็จส้ินการประชุม บร�ษัทฯ ได�แจ�งมติและได�ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�ษัท ได�พิจารณาอนุมัติหลักการให�ฝ�ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป�นรายการธุรกิจปกติ หร�อ 
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข�อตกลงทางการค�าในลักษณะเดียวกับที่ว�ญูชนจะพึงกระทำกับคู�สัญญาทั่วไปในสถานการณ�  
เดียวกัน ด�วยอำนาจต�อรองทางการค�าท่ีปราศจากอิทธ�พลในการท่ีตนมีสถานะเป�นกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง  
โดยมีการขออนุมัติหลักการทุกป�และสรุปรายการระหว�างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต�อที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
 ในป� 2557 บร�ษัทฯ มีรายการระหว�างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และได�มีการแจ�งมติผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูล 
ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว   ดังนี้ 

 1.  การลงทุน 
  1.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 10 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ� 2557 อนุมัติให�บร�ษัทฯ 
เข�าร�วมลงทุนในบร�ษัท ไทย วัน มอลล� จำกัด โดยการรับสิทธ�์ซ�้อหุ�นสามัญเพิ่มทุนจาก บร�ษัท สินภราดร จำกัด จำนวน 950 หุ�น 
ราคาหุ�นละ 1,000 บาท เป�นเง�น 950,000 บาท สัดส�วนการลงทุนคิดเป�นร�อยละ 19 ของทุนจดทะเบียน
   โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ได�แก� นายบุณยสิทธ� ์ โชควัฒนา และ นายสมศักด์ิ ธนสารศิลป� กรรมการบร�ษัท 
เป�นผู�ถือหุ�น รายใหญ�ของ บร�ษัท สินภราดร จำกัด 
  1.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 อนุมัติให�บร�ษัทฯ 
ซ�้อหุ�นสามัญบร�ษัท บี เอ็น ซ� เร�ยลเอสเตท จำกัด จาก บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ จำกัด จำนวน 100,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 100 บาท  
เป�นเง�น 10,000,000 บาท สัดส�วนการลงทุนคิดเป�นร�อยละ 16.67 ของทุนจดทะเบียน
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายบุณยสิทธ�์  โชควัฒนา กรรมการบร�ษัท เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัท 
ไอ.ดี.เอฟ จำกัด และ บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัท บีเอ็นซ� เร�ยลเอสเตท จำกัด  
  1.3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 อนุมัติให�ซ�้อหุ�นสามัญ 
บร�ษัท สหโคเจน (ชลบุร�) จำกัด (มหาชน) จากบร�ษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด โดยซ�้อผ�านตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  
จำนวน 1,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 6.50 บาท เป�นเง�น 6,500,000 บาท 
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได�แก� บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. 
อินเตอร�เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ร�วมกัน

 2. การให�ความช�วยเหลือทางการเง�นตามสัดส�วนการลงทุน
    2.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2557 อนุมัติวงเง�นกู�ให�แก� 
บร�ษัท บีเอ็นซ� เร�ยลเอสเตท จำกัด โดยให�วงเง�นกู�ไม�เกิน 30 ล�านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด 
(มหาชน ) ซ�่งเป�นไปตามสัดส�วนการถือหุ�น  
   โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได�แก� บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. 
อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ร�วมกัน และกรรมการท่ีมีส�วนได�เสีย และไม�ได�ออกเสียงในวาระน้ี คือ 
นายบุณยสิทธ� ์ โชควัฒนา ซ�่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด และ บร�ษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด เป�นผู�ถือหุ�น 
รายใหญ�ของบร�ษัท บีเอ็นซ� เร�ยลเอสเตท จำกัด
   2.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 อนุมัติการค้ำประกัน 
วงเง�นสินเช�่อให�แก� บร�ษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด กับธนาคาร ซูมิโตโมมิตซุย แบงกิ้ง คอร�ปอเรชั่น มูลค�าค้ำประกัน  
17,750,000 บาท ซ�่งเป�นไปตามสัดส�วนการถือหุ�น 
   โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ได�แก� บร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) และ บร�ษัท ไอ.ซ�.ซ�. 
อินเตอร�เนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ร�วมกัน
 
 3. รายการระหว�างกันที่เป�นรายการธุรกิจปกติ     
  บร�ษัทฯ มีรายการระหว�างกันที่เป�นรายการธุรกิจปกติ หร�อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 
ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเง�น ข�อ 33
 แนวโน�มในการทำรายการระหว�างกัน   
 การดำเนินธุรกิจส�วนใหญ�ของบร�ษัทฯ เป�นไปตามธุรกิจปกติทางการค�า โดยมีเง�อ่นไขการค�าโดยท่ัวไป ในกรณีรายการ 
ระหว�างกันที่เป�นรายการเกี่ยวโยง บร�ษัทฯ ถือปฏิบัติให�เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย� 
แห�งประเทศไทย
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 คณะกรรมการบร�ษัทได�ตระหนักถึงภาระหน�าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน ในการเป�น    
ผู�รับผิดชอบต�องบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ซ�่งงบการเง�นดังกล�าวได�จัดทำข�้นตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเง�น (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช�นโยบายบัญช�ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ ประกอบกับ 
การใช�ดุลยพินิจอย�างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญอย�างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเง�น ตลอดจนแสดงคำอธ�บายและการว�เคราะห� ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงานของบร�ษัท 
และบร�ษัทย�อย เพ่ือให�เกิดประโยชน�ต�อผู�ถือหุ�นและนักลงทุนท่ัวไป ท้ังน้ีงบการเง�นดังกล�าวได�ผ�านการตรวจสอบและให�ความเห็น 
อย�างไม�มีเง�่อนไขจากผู�สอบบัญช�รับอนุญาตที่เป�นอิสระ 

 นอกจากนี้คณะกรรมการบร�ษัท ได�ส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให�มีระบบ 
การบร�หารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธ�ภาพและประสิทธ�ผล เพื่อให�มั่นใจได�ว�าการบันทึกข�อมูลทางบัญช� 
มีความถูกต�อง ครบถ�วน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไว�ซ�ง่ทรัพย�สินของบร�ษัท และบร�ษัทย�อย รวมถึงป�องกันไม�ให�เกิดการทุจร�ต 
หร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอย�างมีสาระสำคัญ 

 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท  ซ�่งประกอบด�วยกรรมการที่เป�นอิสระทำหน�าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพ 
ของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได�ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซ�่งแสดงไว�ในรายงานประจำป� (แบบ 56-1) แล�ว

 คณะกรรมการบร�ษัท มีความเห็นว�าการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบร�หารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน 
ของบร�ษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร�างความเช�อ่ม่ัน อย�างสมเหตุสมผลได�ว�างบการเง�นของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย 
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได�จัดทำและเป�ดเผย โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเง�น

                                   

วันที่ 26 กุมภาพันธ� 2558

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ



ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ

_
67_
_

SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNUAL REPORT 2014

เสนอ ผู�ถือหุ�นบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย 
และของเฉพาะบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซ�่งประกอบด�วย งบแสดงฐานะการเง�นรวมและงบแสดงฐานะการเง�น 
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง ส�วนของผู�ถือหุ�นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเง�นสดรวม และ 
งบกระแสเง�นสดเฉพาะกิจการสำหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญช�ท่ีสำคัญและหมายเหตุเร�อ่งอ่ืนๆ

ความรับผิดชอบของผู�บร�หารต�องบการเง�น 
 ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นเหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเง�น และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู�บร�หารพิจารณาว�าจำเป�นเพื่อให�สามารถจัดทำงบการเง�นที่ 
ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญช�
 ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต�องบการเง�นดังกล�าวจากผลการตรวจสอบของข�าพเจ�า ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติ 
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช� ซ�่งกำหนดให�ข�าพเจ�าปฏิบัติตามข�อกำหนดด�านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให�ได�ความเช�่อมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเง�นปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�น
สาระสำคัญหร�อไม�
 การตรวจสอบรวมถึงการใช�ว�ธ�การตรวจสอบเพื่อให�ได�มาซ�่งหลักฐานการสอบบัญช�เกี่ยวกับจำนวนเง�นและการเป�ดเผย 
ข�อมูลในงบการเง�น ว�ธ�การตรวจสอบท่ีเลือกใช�ข�น้อยู�กับดุลยพินิจของผู�สอบบัญช� ซ�ง่รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดง 
ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญของงบการเง�นไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยง 
ดังกล�าว ผู�สอบบัญช�พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเง�นโดยถูกต�องตามท่ีควรของกิจการ 
เพื่อออกแบบว�ธ�การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อประสิทธ�ผลของ 
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญช�ท่ีผู�บร�หารใช�และความสมเหตุ 
สมผลของประมาณการทางบัญช�ที่จัดทำข�้นโดยผู�บร�หาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเง�นโดยรวม
 ข�าพเจ�าเช�อ่ว�าหลักฐานการสอบบัญช�ท่ีข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

ความเห็น
 ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการข�างต�นน้ีแสดงฐานะการเง�นรวมและฐานะการเง�นเฉพาะกิจการ 
ของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย และของเฉพาะบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเง�นสดรวมและกระแสเง�นสดเฉพาะ 
กิจการ สำหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

วันที่ 26 กุมภาพันธ�  พ.ศ. 2558

บร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด

(นางสาวสมจ�นตนา พลหิรัญรัตน�) 
ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

(นางสาวสมจ�นตนา พลหิรัญรัตน�) 
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หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

(หน�วย : บาท)

 งบการเง�นรวม      งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม  2557 31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม  2557 31 ธันวาคม 2556

4.2, 5

6

4.3, 7

8

33

4.4, 9

10

4.7, 11

4.7, 12

4.8, 13

4.9, 4.11, 14

4.10, 15

4.12

4.5, 16

4.19, 18

17

1,296,766,404.56 

923,674,023.11 

3,980,056,753.67 

608,567,857.37 

1,959,659,591.31 

85,000,000.00 

903,119,370.60 

2,707,930.24 

0.00 

9,759,551,930.86 

4,875,981,877.56 

379,113,999.92 

0.00 

781,017,054.71 

0.00 

2,192,714,795.31 

831,970,488.61 

21,672,937.96 

27,005,124.52 

11,185,457.40 

76,259,878.72 

9,196,921,614.71 

18,956,473,545.57 

1,589,084,867.60 

174,571,155.53 

3,705,825,046.82 

653,213,457.03 

1,446,583,791.36 

10,000,000.00 

671,243,714.48 

4,480,661.43 

0.00 

8,255,002,694.25 

4,015,687,656.33 

311,597,049.83 

0.00 

736,711,454.71 

4,000,000.00 

1,958,278,632.83 

985,611,251.63 

19,223,353.94 

23,808,038.78 

21,617,726.03 

88,898,803.78 

8,165,433,967.86 

16,420,436,662.11 

1,194,644,370.86 

263,875,405.69 

3,798,031,806.65 

638,868,038.78 

1,354,293,911.96 

12,000,000.00 

879,622,923.38 

6,594,871.17 

94,428,749.90 

8,242,360,078.39 

4,448,499,701.00 

214,450,678.50 

0.00 

632,143,587.20 

4,000,000.00 

1,780,267,233.68 

909,173,593.80 

19,223,353.94 

24,046,073.47 

24,263,780.76 

91,521,359.42 

8,147,589,361.77 

16,389,949,440.16 

1,252,186,534.94 

894,203,340.32 

3,982,976,174.48 

608,567,857.37 

1,959,659,591.31 

125,000,000.00 

872,871,203.87 

2,707,930.24 

0.00 

9,698,172,632.53 

4,875,981,877.56 

420,829,942.72 

1,144,993,041.61 

780,958,354.71 

0.00 

1,077,457,422.41 

683,116,868.89 

0.00 

26,407,624.28 

0.00 

58,072,580.07 

9,067,817,712.25 

18,765,990,344.78 

1,561,070,749.82 

156,466,001.37 

3,689,608,942.71 

653,213,457.03 

1,446,583,791.36 

50,000,000.00 

646,851,956.32 

4,480,661.43 

0.00 

8,208,275,560.04 

4,015,687,656.33 

314,534,982.72 

1,140,089,719.94 

736,652,754.71 

0.00 

850,855,548.41 

884,267,224.82 

0.00 

23,172,131.14 

0.00 

75,004,173.51 

8,040,264,191.58 

16,248,539,751.62 

  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

     เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด

     เง�นลงทุนชั่วคราว

     ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น

     ตั๋วเง�นรับการค�า 

     ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ

     เง�นให�กู�ยืมระยะสั้นแก�กิจการที่เกี่ยวข�องกัน

     สินค�าคงเหลือ 

     สินทรัพย�หมุนเว�ยน

     สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย

               รวมสินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

     เง�นลงทุนเผื่อขาย

     เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

     เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

     เง�นลงทุนระยะยาวอื่น

     เง�นให�กู�ยืมระยะยาวแก�กิจการ

          ที่เกี่ยวข�องกัน

     อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน

     ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ� 

     ค�าความนิยม

     สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

     สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอตัดบัญช�

     สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น

               รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

รวมสินทรัพย�

สินทรัพย� หมาย
เหตุ
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บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 งบการเง�นรวม      งบการเง�นเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม  2557 31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม  2557 31 ธันวาคม 2556

(หน�วย : บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้ 

19

20 

22, 23

33

21

4.15, 23

4.19, 18

4.18, 24

0.00 

4,459,955,115.14 

1,988,520,292.22 

0.00 

24,000,000.00 

8,100,000.00 

101,981,896.78 

6,582,557,304.14 

7,858,494.48 

0.00 

0.00 

612,859,252.22 

212,680,865.26 

38,322,658.88 

871,721,270.84 

7,454,278,574.98 

3,681,339.97 

4,116,726,417.33 

1,767,087,969.26 

5,889,105.51 

24,000,000.00 

7,950,000.00 

71,473,424.20 

5,996,808,256.27 

28,243,171.32 

0.00 

0.00 

445,848,501.47 

215,323,120.38 

34,809,862.48 

724,224,655.65 

6,721,032,911.92 

0.00 

4,441,112,407.98 

1,735,333,869.90 

968,307.88 

22,000,000.00 

7,350,000.00 

92,171,459.97 

6,298,936,045.73 

40,952,207.19 

5,889,105.51 

0.00 

582,623,630.29 

254,240,171.38 

25,170,384.12 

908,875,498.49 

7,207,811,544.22 

0.00 

4,432,652,032.16 

1,988,520,292.22 

4,593,554.05 

0.00 

8,100,000.00 

98,578,318.72 

6,532,444,197.15 

7,858,494.48 

0.00 

23,109,453.60 

532,859,252.22 

205,125,571.00 

27,153,450.82 

796,106,222.12 

7,328,550,419.27 

3,681,339.97 

4,090,318,910.86 

1,767,087,969.26 

3,328,748.38 

0.00 

7,950,000.00 

69,271,577.29 

5,941,638,545.76 

28,243,171.32 

0.00 

27,760,310.03 

365,848,501.47 

209,547,310.00 

23,734,993.59 

655,134,286.41 

6,596,772,832.17 

 

หมาย
เหตุ

หนี้สินหมุนเว�ยน

     เง�นเบิกเกินบัญช�จากสถาบันการเง�น

     เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น

     ค�าส�งเสร�มการขายค�างจ�าย

     ส�วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง

          กำหนดชำระใน 1 ป�

      เง�นกู�ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ

                 กิจการที่เกี่ยวข�องกัน

     เง�นกู�ยืมระยะสั้นอื่น

     ภาษีเง�นได�ค�างจ�าย

               รวมหนี้สินหมุนเว�ยน

หนี้สินไม�หมุนเว�ยน

     เง�นรับฝากจากพนักงาน

     หนี้สินตามแผนฟ��นฟูกิจการ

     เจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น

     หนี้สินภาษีเง�นได�รอตัดบัญช�

     ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

     หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอ่ืน

               รวมหนี้สินไม�หมุนเว�ยน

รวมหนี้สิน

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น
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บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

26 

27

330,000,000.00 

327,765,203.00 

1,638,332,271.57 

67,670,007.00 

60,000,000.00 

6,372,903,118.36 

2,990,454,606.90 

11,457,125,206.83 

45,069,763.76 

11,502,194,970.59 

18,956,473,545.57 

330,000,000.00 

323,379,803.00 

1,432,074,191.91 

57,851,938.99 

60,000,000.00 

5,464,527,658.31 

2,320,831,088.29 

9,658,664,680.50 

40,739,069.69 

9,699,403,750.19 

16,420,436,662.11 

600,000,000.00 

318,421,903.00 

1,198,889,777.00 

0.00 

60,000,000.00 

4,687,736,971.31 

2,879,384,938.36 

9,144,433,589.67 

37,704,306.27 

9,182,137,895.94 

16,389,949,440.16 

330,000,000.00 

327,765,203.00 

1,638,332,271.57 

67,670,007.00 

60,000,000.00 

6,353,076,281.04 

2,990,596,162.90 

11,437,439,925.51 

0.00 

11,437,439,925.51 

18,765,990,344.78 

330,000,000.00 

323,379,803.00 

1,432,074,191.91 

57,851,938.99 

60,000,000.00 

5,457,662,592.93 

2,320,798,392.62 

9,651,766,919.45 

0.00 

9,651,766,919.45 

16,248,539,751.62 

  

 

 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม  2557 31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

1 มกราคม 2556
(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม  2557 31 ธันวาคม 2556

(หน�วย : บาท) 

หมาย
เหตุ

ส�วนของผู�ถือหุ�น

     ทุนจดทะเบียน

         หุ�นสามัญ 330,000,000 หุ�น 

               หุ�นละ 1 บาท

         หุ�นสามัญ 600,000,000 หุ�น 

               หุ�นละ 1 บาท

     ทุนที่ออกและชำระแล�ว

         หุ�นสามัญ 327,765,203 หุ�น 

               หุ�นละ 1 บาท

         หุ�นสามัญ 323,379,803 หุ�น 

               หุ�นละ 1 บาท

         หุ�นสามัญ 318,421,903 หุ�น 

               หุ�นละ 1 บาท

ส�วนเกินมูลค�าหุ�นสามัญ

     กำไรสะสม

     สำรองส�วนทุนจากการจ�าย

        โดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 

          จัดสรรแล�ว

               สำรองตามกฎหมาย

           ยังไม�ได�จัดสรร

     องค�ประกอบอื่นของส�วนผู�ถือหุ�น

     รวมส�วนของบร�ษัทใหญ�

         ส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น (ต�อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

26,444,879,771.80 

12,993,910.00 

160,023,922.39 

193,205,017.10 

167,809,599.20 

12,000,142.62 

5,602,862.16 

19,914,600.00 

76,319,671.73 

27,092,749,497.00 

21,617,449,813.09 

10,834,165.21 

138,770,719.34 

2,964,968,104.23 

660,147,076.30 

64,820,000.00 

10,033,000.00 

59,422,000.00 

4,181,886.98 

25,530,626,765.15 

26,274,199,516.11 

10,190,000.00 

149,678,084.13 

191,453,249.67 

278,677,901.27 

13,870,092.53 

12,959,226.18 

2,080,000.00 

17,365,114.68 

26,950,473,184.57 

21,544,228,875.40 

8,012,344.34 

125,391,540.85 

3,028,627,228.12 

830,349,119.58 

58,115,850.00 

9,875,000.00 

6,450,000.00 

3,036,808.23 

25,614,086,766.52 

26,445,409,955.81 

12,993,910.00 

0.00 

199,796,737.10 

179,219,107.66 

12,186,103.84 

5,602,862.16 

19,914,600.00 

20,895,905.00 

26,896,019,181.57 

21,643,932,925.71 

10,834,165.21 

0.00 

2,943,446,471.08 

662,916,786.91 

64,580,000.00 

9,518,000.00 

59,422,000.00 

9,667,682.85 

25,404,318,031.76 

26,185,192,158.38 

10,190,000.00 

0.00 

196,939,439.67 

280,333,514.18 

14,095,721.42 

12,959,226.18 

2,080,000.00 

17,365,114.68 

26,719,155,174.51 

21,468,382,960.42 

8,012,344.34 

0.00 

3,007,577,069.21 

837,292,131.01 

57,995,850.00 

9,336,000.00 

26,450,000.00 

2,882,748.40 

25,417,929,103.38 

 

2557 2556
(ปรับปรุงใหม�)

2557 2556
(ปรับปรุงใหม�)

  

 

 งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หน�วย : บาท)

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย       สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

 

การดำเนินการต�อเนื่อง

รายได�

     รายได�จากการขาย

     รายได�จากการขายอสังหาร�มทรัพย�

     รายได�จากการให�เช�าและบร�การ

     รายได�เง�นป�นผล

     รายได�อื่น

     กำไรจากการจำหน�ายทรัพย�สิน

     กำไรจากการจำหน�ายเง�นลงทุน

     รายการกลับบัญช�ผลขาดทุนจากการ

          ด�อยค�าของเง�นลงทุน

     รายการกลับบัญช�ผลขาดทุนจากการ

          ด�อยค�าของสินทรัพย�

รวมรายได�

ค�าใช�จ�าย 

     ต�นทุนขาย

     ต�นทุนขายอสังหาร�มทรัพย�

     ต�นทุนการให�เช�าและบร�การ

     ค�าใช�จ�ายในการขาย

     ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

     ค�าตอบแทนผู�บร�หาร

     ค�าตอบแทนกรรมการ

     ขาดทุนจากการด�อยค�าเง�นลงทุน

     ต�นทุนทางการเง�น

รวมค�าใช�จ�าย



§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹àºç´àÊÃç¨ (µ‹Í)

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

 

(33,007,439.91)

1,529,115,291.94 

292,206,484.81 

1,236,908,807.13 

(187,899.91)

837,264,273.13 

(167,452,854.61)

0.00 

669,623,518.61 

1,906,532,325.74 

1,231,755,263.06 

5,153,544.07 

1,901,378,781.67 

5,153,544.07 

3.79 

3.78 

(21,151,088.67)

1,315,235,329.38 

 275,530,210.98 

1,039,705,118.40 

0.00 

(698,190,307.33)

139,636,457.26 

59,365,085.02 

(499,188,765.05)

540,516,353.35 

1,035,847,504.98 

3,857,613.42 

536,658,739.93 

3,857,613.42 

3.23 

3.23 

0.00 

1,491,701,149.81 

272,907,658.70 

1,218,793,491.11 

0.00 

837,247,212.83 

(167,449,442.55)

0.00 

669,797,770.28 

1,888,591,261.39 

1,218,793,491.11 

0.00 

1,888,591,261.39 

0.00 

3.75 

3.74 

0.00 

1,301,226,071.13 

265,121,959.48 

1,036,104,111.65 

0.00 

(698,212,330.43)

139,642,466.08 

60,987,882.02 

(497,581,982.33)

538,522,129.32 

1,036,104,111.65 

0.00 

538,522,129.32 

0.00 

3.23 

3.23 

  

 

18

4.14, 32

4.14, 32

 2557 2556
(ปรับปรุงใหม�)

2557 2556
(ปรับปรุงใหม�)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หน�วย : บาท)

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย       สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมาย
เหตุ

ส�วนแบ�งกำไร(ขาดทุน)จากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

กำไรก�อนภาษีเง�นได�

ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�

กำไรสำหรับป�

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค�างบการเง�น

ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค�าเง�นลงทุนเผื่อขาย       

(ค�าใช�จ�าย)รายได� ภาษีเง�นได�เกี่ยวกับผลกำไรขาดทุน

     จากการวัดมูลค�าเง�นลงทุนเผื่อขาย

กำไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลัก

     คณิตศาสตร�ประกันภัย

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป�

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�

การแบ�งป�นกำไร

     ส�วนที่เป�นของบร�ษัทใหญ�

     ส�วนที่เป�นของส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม

การแบ�งป�นกำไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส�วนที่เป�นของบร�ษัทใหญ�

     ส�วนที่เป�นของส�วนได�เสียที่ไม�มีอำนาจควบคุม

กำไรต�อหุ�น

     กำไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

     กำไรต�อหุ�นปรับลด
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บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

§ºáÊ´§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

ทุนที่ออก
และชำระแล�ว จัดสรรแล�ว

สำรองตามกฎหมาย

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

สำรองส�วนทุนจาก
การจ�ายโดยใช�หุ�น

เป�นเกณฑ� ยังไม�ได�จัดสรร

ส�วนได�เสียที่ไม�มี
อำนาจควบคุม

 

 

318,421,903.00 

0.00 
318,421,903.00 

0.00 
4,957,900.00 

0.00 
0.00 
0.00 

323,379,803.00 

323,379,803.00 

0.00 
323,379,803.00 

0.00 
4,385,400.00 

0.00 
0.00 

327,765,203.00 

37

28

37

28

1,198,889,777.00 

0.00 
1,198,889,777.00 

0.00 
233,184,414.91 

0.00 
0.00 
0.00 

1,432,074,191.91 

1,432,074,191.91 

0.00 
1,432,074,191.91 

0.00 
206,258,079.66 

0.00 
0.00 

1,638,332,271.57 

0.00 

0.00 
0.00 

221,625,753.90 
(163,773,814.91)

0.00 
0.00 
0.00 

57,851,938.99 

57,851,938.99 

0.00 
57,851,938.99 

154,680,547.67 
(144,862,479.66)

0.00 
0.00 

67,670,007.00 

60,000,000.00 

0.00 
60,000,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

60,000,000.00 

60,000,000.00 

0.00 
60,000,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

60,000,000.00 

4,767,736,971.31 

(80,000,000.00)
4,687,736,971.31 

0.00 
0.00 

(318,421,903.00)
1,035,847,504.98 

59,365,085.02 
5,464,527,658.31 

5,544,527,658.31 

(80,000,000.00)
5,464,527,658.31 

0.00 
0.00 

(323,379,803.00)
1,231,755,263.05 
6,372,903,118.36 

2,879,384,938.36 

0.00 
2,879,384,938.36 

0.00 
0.00 
0.00 

(558,553,850.07)
0.00 

2,320,831,088.29 

2,320,831,088.29 

0.00 
2,320,831,088.29 

0.00 
0.00 
0.00 

669,811,418.52 
2,990,642,506.81 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

(187,899.91)
(187,899.91)

37,704,306.27 

0.00 
37,704,306.27 

0.00 
0.00 

(822,850.00)
3,857,613.42 

0.00 
40,739,069.69 

40,739,069.69 

0.00 
40,739,069.69 

0.00 
0.00 

(822,850.00)
5,153,544.07 

45,069,763.76 

9,262,137,895.94 

(80,000,000.00)
9,182,137,895.94 

221,625,753.90 
74,368,500.00 

(319,244,753.00)
481,151,268.33 
59,365,085.02 

9,699,403,750.19 

9,779,403,750.19 

(80,000,000.00)
9,699,403,750.19 

154,680,547.67 
65,781,000.00 

(324,202,653.00)
1,906,532,325.73 

11,502,194,970.59 

 

เง�นลงทุนเผื่อขาย
ผลต�างจากการ
แปลงค�างบการ
เง�นต�างประเทศ

ส�วนของผู�ถือหุ�นบร�ษัทใหญ�

(หน�วย : บาท)

หมาย
เหตุ

กำไร(ขาดทุน)สะสม องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (ตามที่เคยรายงานไว�เดิม)
ผลสะสมจากการแก�ไขข�อผิดพลาดบัญช�เกี่ยวกับ
      ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลังการปรับปรุง)
ค�าใช�จ�ายในการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
หุ�นสามัญจากการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญ
จ�ายเง�นป�นผล
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�
กำไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (ตามที่เคยรายงานไว�เดิม)
ผลสะสมจากการแก�ไขข�อผิดพลาดบัญช�เกี่ยวกับ
      ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 (หลังการปรับปรุง)
ค�าใช�จ�ายในการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
หุ�นสามัญจากการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญ
จ�ายเง�นป�นผล
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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      สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมาย
เหตุ
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จัดสรรแล�ว
สำรองตามกฎหมาย

รวมส�วนของ
ผู�ถือหุ�น

ทุนที่ออก
และชำระแล�ว 

ส�วนเกิน
มูลค�าหุ�น

สำรองส�วนทุนจาก
การจ�ายโดยใช�หุ�น

เป�นเกณฑ�
ยังไม�ได�จัดสรร

กำไร(ขาดทุน)สะสม องค�ประกอบอื่น
ของส�วนของผู�ถือหุ�น
เง�นลงทุนเผื่อขาย

 

28

28

318,421,903.00 
0.00 

4,957,900.00 
0.00 
0.00 
0.00 

323,379,803.00 

323,379,803.00 
0.00 

4,385,400.00 
0.00 
0.00 

327,765,203.00 

1,198,889,777.00 
0.00 

233,184,414.91 
0.00 
0.00 
0.00 

1,432,074,191.91 

1,432,074,191.91 
0.00 

206,258,079.66 
0.00 
0.00 

1,638,332,271.57 

0.00 
221,625,753.90 
(163,773,814.91)

0.00 
0.00 
0.00 

57,851,938.99 

57,851,938.99 
154,680,547.67 
(144,862,479.66)

0.00 
0.00 

67,670,007.00 

60,000,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

60,000,000.00 

60,000,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

60,000,000.00 

4,678,992,502.26 
0.00 
0.00 

(318,421,903.00)
1,036,104,111.65 

60,987,882.02 
5,457,662,592.93 

5,457,662,592.93 
0.00 
0.00 

(323,379,803.00)
1,218,793,491.11 
6,353,076,281.04 

2,879,368,256.97 
0.00 
0.00 
0.00 

(558,569,864.35)
0.00 

2,320,798,392.62 

2,320,798,392.62 
0.00 
0.00 
0.00 

669,797,770.28 
2,990,596,162.90 

9,135,672,439.23 
221,625,753.90 
74,368,500.00 

(318,421,903.00)
477,534,247.30 
60,987,882.02 

9,651,766,919.45 

9,651,766,919.45 
154,680,547.67 
65,781,000.00 

(323,379,803.00)
1,888,591,261.39 

11,437,439,925.51 

 

(หน�วย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค�าใช�จ�ายในการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
หุ�นสามัญจากการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญ
จ�ายเง�นป�นผล
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�
กำไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค�าใช�จ�ายในการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
หุ�นสามัญจากการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญ
จ�ายเง�นป�นผล
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป�
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  
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      สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
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(หน�วย : บาท)

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย  สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557

 

1,529,115,291.94 

124,140,017.21 

154,680,547.67 

(8,091,463.61)

4,181,886.98 

33,007,439.91 

(5,602,862.16)

(19,914,600.00)

(76,319,671.73)

(12,000,142.62)

187,899.91 

59,422,000.00 

0.00 

(193,205,017.10)

1,589,601,326.40 

(253,798,114.65)

35,558,599.66

(513,075,799.95)

1,315,235,329.38 

129,708,186.16 

221,625,753.90 

18,792,000.00 

3,036,808.23 

21,151,088.67 

(12,959,226.18)

(2,080,000.00)

(17,365,114.68)

(13,870,092.53)

0.00 

6,450,000.00 

(59,365,085.02)

(191,453,249.67)

1,418,906,398.26 

92,206,759.83

(27,345,418.25)

(92,289,879.40)

1,491,701,149.81 

97,015,286.56 

154,680,547.67 

(8,091,463.61)

9,667,682.85 

0.00 

(5,602,862.16)

(19,914,600.00)

(20,895,905.00)

(12,186,103.84)

0.00 

59,422,000.00 

0.00 

(199,796,737.10)

1,545,998,995.18 

(274,887,768.16)

35,558,599.66

(513,075,799.95)

1,301,226,071.13 

103,750,771.84 

221,625,753.90 

18,792,000.00 

2,882,748.40 

0.00 

(12,959,226.18)

(2,080,000.00)

(17,365,114.68)

(14,095,721.42)

0.00 

26,450,000.00 

(60,987,882.02)

(196,939,439.67)

1,370,299,961.30 

94,897,183.36

(27,345,418.25)

(92,289,879.40)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ งบการเง�นรวม

2557                  2556 2557                  2556

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

     กำไรก�อนภาษีเง�นได�

     รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธ�

          เป�นเง�นสดรับ (จ�าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:-

          ค�าเสื่อมราคาและตัดจ�าย

          ผลประโยชน�พนักงานจากการให�สิทธ�ซ�้อหุ�นสามัญ

               เพิ่มทุนแก�ผู�บร�หารและพนักงาน

          หนี้สงสัยจะสูญ

          ดอกเบี้ยจ�าย

          ส�วนแบ�งกำไร(ขาดทุน)จากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

          (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน�ายเง�นลงทุน

          ขาดทุน(รายการกลับบัญช�ผลขาดทุน)จากการ

               ด�อยค�าเง�นลงทุน

          ขาดทุน(รายการกลับบัญช�ผลขาดทุน)จากการ

               ด�อยค�าสินทรัพย�

          (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย�

          (กำไร)จากการแปลงค�างบการเง�น

          ผลขาดทุนจากการด�อยค�าเง�นลงทุน

          (กำไร)ขาดทุนจากประมาณการ

               ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย

          เง�นป�นผลรับ

กำไรจากการดำเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลง

     ในส�วนประกอบของสินทรัพย�และหนี้สินดำเนินงาน

          ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มข�้น)ลดลง

          ตั๋วเง�นรับการค�า(เพิ่มข�้น)ลดลง

          ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ(เพิ่มข�้น)ลดลง

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  
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หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

(230,862,751.77)

1,995,235.27

11,337,925.06

340,372,737.98

221,432,322.96 

(2,642,255.12)

3,512,796.40

1,203,432,022.24

(4,179,400.97)

(251,707,847.46)

947,544,773.81

(752,247,254.33)

(71,000,000.00)

(44,635,761.24)

0.00

(106,294,960.00)

(84,763,000.00)

27,191,615.00

950,000.00

(26,950,099.31)

7,063.48

(114,656,110.17)

218,668,546.49

2,114,209.74

(3,169,444.36)

(324,394,367.73)

31,754,099.36 

79,813,119.04

9,639,478.36

1,405,903,501.34

(3,028,431.15)

(290,720,863.51)

1,112,154,206.68

89,304,250.16

2,000,000.00

(266,582,876.97)

0.00

(122,962,500.00)

(149,359,867.51)

14,585,840.42

40,000,000.00

(203,848,787.19)

4,193,987.19

(201,852,180.97)

(226,019,247.55)

1,772,731.19

15,630,593.44

342,330,635.29

221,432,322.96 

(4,421,739.00)

3,418,457.23

1,147,737,780.29

(9,665,196.84)

(244,039,609.07)

894,032,974.38

(737,737,338.95)

(75,000,000.00)

(44,635,761.24)

(4,903,321.67)

(106,294,960.00)

(84,763,000.00)

27,191,615.00

950,000.00

(2,943,631.15)

0.00

(111,131,267.26)

211,010,010.46

2,114,209.74

224,641.59

(328,543,880.50)

31,754,099.36 

80,442,759.05

7,852,969.68

1,350,416,656.39

(2,874,371.32)

(281,465,270.68)

1,066,077,014.39

86,048,645.37

(4,500,000.00)

(266,604,900.00)

0.00

(122,962,500.00)

(149,359,867.51)

14,585,840.42

40,000,000.00

(194,618,415.00)

4,000,000.00

(154,718,821.93)

          สินค�าคงเหลือ(เพ่ิมข�น้)ลดลง

          สินทรัพย�หมุนเว�ยนอ่ืน(เพ่ิมข�น้)ลดลง

          สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอ่ืน(เพ่ิมข�น้)ลดลง

          เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน เพ่ิมข�น้(ลดลง)

          ค�าส�งเสร�มการขายค�างจ�ายเพ่ิมข�น้(ลดลง)

          ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน

               เพ่ิมข�น้(ลดลง)

          หน้ีสินไม�หมุนเว�ยนอ่ืนเพ่ิมข�น้(ลดลง)

          เง�นสดรับ(จ�าย)จากการดำเนินงาน

          จ�ายดอกเบ้ีย

          จ�ายภาษีเง�นได�

เง�นสดสุทธ�ได�มา(ใช�ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน

          เง�นลงทุนช่ัวคราว(เพ่ิมข�น้)ลดลง

          เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันแก�บุคคลหร�อกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 

               (เพ่ิมข�น้)ลดลง

          เง�นลงทุนเผ่ือขาย (เพ่ิมข�น้)ลดลง

          เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย (เพ่ิมข�น้)ลดลง

          เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม (เพ่ิมข�น้)ลดลง

          เง�นลงทุนระยะยาวอ่ืน (เพ่ิมข�น้)ลดลง

          ขายเง�นลงทุนหลักทรัพย�เผ่ือขาย

          ขายเง�นลงทุนระยะยาวบร�ษัทอ่ืน

          ซ�อ้อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน 

          ขายอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน

          ซ�อ้ทรัพย�สิน

(หน�วย : บาท)

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย  สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557

 

งบการเง�นเฉพาะกิจการ งบการเง�นรวม

2557                  2556 2557                  2556
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(3,883,124.22)

25,669,582.16

5,770,570.00

193,205,017.10

(951,636,461.53)

(3,681,339.97)

(20,384,676.84)

(5,889,105.51)

0.00

150,000.00

(324,202,653.00)

65,781,000.00

(288,226,775.32)

(292,318,463.04)

1,589,084,867.60

1,296,766,404.56

(415,990.65)

133,378,382.69

4,665,040.00

191,453,249.67

(465,441,453.16)

3,681,339.97

(12,709,035.87)

(968,307.88)

0.00

2,600,000.00

(319,244,753.00)

74,368,500.00

(252,272,256.78)

394,440,496.74

1,194,644,370.86

1,589,084,867.60

(3,868,204.39)

25,322,813.87

0.00

199,796,737.10

(918,016,318.69)

(3,681,339.97)

(20,384,676.84)

0.00

(3,386,050.76)

150,000.00

(323,379,803.00)

65,781,000.00

(284,900,870.57)

(308,884,214.88)

1,561,070,749.82

1,252,186,534.94

(410,090.65)

131,255,914.77

0.00

196,939,439.67

(420,344,754.86)

3,681,339.97

(12,709,035.87)

0.00

0.00

600,000.00

(318,421,903.00)

74,368,500.00

(252,481,098.90)

393,251,160.63

1,167,819,589.19

1,561,070,749.82

          ซ�อ้ทรัพย�สินไม�มีตัวตน

          ขายทรัพย�สิน

          เง�นป�นผลรับจากบร�ษัทร�วมตามว�ธ�ส�วนได�เสีย

          เง�นป�นผลรับ

เง�นสดสุทธ�ได�มา(ใช�ไป)จากกิจกรรมลงทุน

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น

          เง�นเบิกเกินบัญช�และเง�นกู�ยืมระยะส้ันจาก

               สถาบันการเง�น เพ่ิมข�น้(ลดลง)

          เง�นรับฝากจากพนักงานเพ่ิมข�น้(ลดลง)

          ชำระหน้ีตามแผนฟ��นฟู

          เจ�าหน้ีตามสัญญาเช�าทางการเง�น

          เง�นกู�ยืมระยะส้ันอ่ืนเพ่ิมข�น้(ลดลง)

          จ�ายเง�นป�นผล

          เง�นสดรับจากการใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ�

               ซ�อ้หุ�นสามัญ

เง�นสดสุทธ�ได�มา(ใช�ไป)จากกิจกรรมจัดหาเง�น

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดสุทธ�เพ่ิมข�น้

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดคงเหลือณ วันต�นป�

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดคงเหลือ ณ วันส้ินป�

หมายเหตุประกอบงบการเง�นเป�นส�วนหนึ่งของงบการเง�นนี้  

(หน�วย : บาท)

บร�ษัท สหพัฒนพิบูล  จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย  สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557

 

งบการเง�นเฉพาะกิจการ งบการเง�นรวม

2557                  2556 2557                  2556
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1. ข�อมูลท่ัวไป           
  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ("บร�ษัทฯ") ได�จดทะเบียนจัดต้ังข�น้เป�นบร�ษัทจำกัด ภายใต�ประมวลกฎหมายแพ�ง  
และพาณิชย�ของประเทศไทยเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2495 มีภูมิลำเนาอยู�ในประเทศไทยต้ังอยู�เลขท่ี 2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม�  
แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ บร�ษัทฯ ได�เข�าเป�นบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 30  
มิถุนายน 2521             

  บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน�ายสินค�าอุปโภค - บร�โภค โดยมีบร�ษัทย�อยประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเง�นข�อ 3           

2. เกณฑ�ในการจัดทำและนำเสนองบการเง�น          
  2.1 เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น           
   งบการเง�นนี้ได�จัดทำข�้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ภายใต�พระราชบัญญัติว�ชาช�พบัญช� พ.ศ.2547 และ 
แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�าโดยกระทรวงพาณิชย� ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เร�่อง กำหนดรายการย�อที่ 
ต�องมีในงบการเง�น พ.ศ.2554 และตามข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� ว�าด�วยการจัดทำ 
และนำเสนอรายงานทางการเง�น  ภายใต�พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ.2535
   งบการเง�นของบร�ษัทฯ จัดทำข�น้โดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบของรายการในงบการเง�น 
ยกเว�นรายการที่เป�ดเผยไว�ในนโยบายการบัญช�ที่เกี่ยวข�อง        

  2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่ออกและปรับปรุงใหม�ที่ได�ใช�ในระหว�างป�      
   สภาว�ชาช�พบัญช�ได�ออกมาตรฐานการบัญช� มาตรฐานการรายงานทางการเง�น การตีความมาตรฐานการบัญช�และ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�นซ�่งมีผลบังคับสำหรับงบการเง�นที่เร�่มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ตาม 
รายละเอียดข�างล�างนี้ 
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มาตรฐานการบัญช�                                      เร�่อง   
 ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเง�น
 ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเง�นสด
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเง�นได�
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช�า
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได�
 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน�ของพนักงาน
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศ
 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม
 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส�วนได�เสียในการร�วมค�า
 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเง�นระหว�างกาล
 ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด�อยค�าของสินทรัพย�
 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

มาตรฐานรายงานทางการเง�น
 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�
 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก
 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส�วนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญช�                                     
 ฉบับท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช�าดำเนินงาน
 ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช�า  
 ฉบับท่ี 29 การเป�ดเผยข�อมูลของข�อตกลงสัมปทานบร�การ     
 ฉบับท่ี 32 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน – ต�นทุนเว็บไซต�      

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น           
 ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข�้นจากการร�้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี   
   ลักษณะคล�ายคลึงกัน
 ฉบับท่ี 4 การประเมินว�าข�อตกลงประกอบด�วยสัญญาเช�าหร�อไม�    
 ฉบับที่ 5 สิทธ�ในส�วนได�เสียจากกองทุนการร�อ้ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล�อม
 ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงย�อนหลังภายใต�มาตรฐานการบัญช� ฉบับท่ี 29 เร�อ่ง การรายงานทาง 
   การเง�นในสภาพเศรษฐกิจที่มีเง�นเฟ�อรุนแรง
 ฉบับท่ี 10 งบการเง�นระหว�างกาลและการด�อยค�า      
 ฉบับท่ี 12 ข�อตกลงสัมปทานบร�การ       
 ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธ�พิเศษแก�ลูกค�า       
 ฉบับท่ี 17 การจ�ายสินทรัพย�ท่ีไม�ใช�เง�นสดให�เจ�าของ      
 ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพย�จากลูกค�า       

 มาตรฐานการบัญช� มาตรฐานการรายงานทางการเง�น การตีความมาตรฐานการบัญช� และการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเง�นข�างต�นไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญต�องบการเง�นนี้         
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 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่ยังไม�ได�ใช�    
  บร�ษัทฯ ยังไม�ได�ใช�มาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีออกและปรับปรุงใหม�ดังต�อไปน้ี ณ วันท่ีรายงาน เน่ืองจากยัง 
ไม�มีการบังคับใช�มาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีออกและปรับปรุงใหม� ซ�ง่กำหนดให�ถือปฏิบัติกับงบการเง�นสำหรับรอบระยะเวลา 
บัญช�ที่เร�่มในหร�อหลังวันที่ 1 มกราคม ในป�ดังต�อไปนี้  

 มาตรฐานการบัญช�     
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนำเสนองบการเง�น 2558 
    ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค�าคงเหลือ 2558 
    ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเง�นสด 2558 
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญช� การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญช� 2558 
     และข�อผิดพลาด    
  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558 
  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก�อสร�าง 2558 
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเง�นได� 2558 
  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 2558 
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช�า 2558 
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได� 2558 
  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน�พนักงาน 2558 
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญช�สำหรับเง�นอุดหนุนจากรัฐบาลและการเป�ดเผย 2558 
     ข�อมูลเกี่ยวกับความช�วยเหลือจากรัฐบาล    
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 2558 
     เง�นตราต�างประเทศ    
  ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ต�นทุนการกู�ยืม 2558 
  ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับบุคคลหร�อกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 2558 
  ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญช�และการรายงานโครงการผลประโยชน� 2558
     เม่ือออกจากงาน 
  ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเง�นเฉพาะกิจการ 2558 
  ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วมและการร�วมค�า 2558 
  ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเง�นในสภาพเศรษฐกิจท่ีเง�นเฟ�อรุนแรง 2558 
  ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กำไรต�อหุ�น 2558 
  ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเง�นระหว�างกาล 2558 
  ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การด�อยค�าของสินทรัพย� 2558 
  ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข�น้ และสินทรัพย� 2558 
     ท่ีอาจเกิดข�น้    
  ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 2558 
  ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน 2558 

 มาตรฐานการรายงานทางการเง�น     
  ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ� 2558 
  ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 2558 
  ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกันภัย 2559 
  ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนท่ีถือไว�เพ่ือขายและการ 2558 
     ดำเนินงานท่ียกเลิก    
  ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสำรวจและประเมินค�าแหล�งทรัพยากรแร� 2558 
  ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส�วนงานดำเนินงาน 2558 
  ฉบับท่ี 10  งบการเง�นรวม 2558 

เร�่องมาตรฐานการรายงานทางการเง�น ป�ที่มีผลบังคับใช�
2558กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเง�น

(ปรับปรุง 2557)
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  ฉบับท่ี 11 การร�วมการงาน 2558 
  ฉบับท่ี 12 การเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับส�วนได�เสียในกิจการอ่ืน 2558 
  ฉบับท่ี 13 การวัดมูลค�ายุติธรรม 2558 

 การตีความมาตรฐานการบัญช�
  ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช�วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม�มีความเก่ียวข�อง 2558 
     อย�างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน    
  ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช�าดำเนินงาน-ส่ิงจูงใจให�แก�ผู�เช�า 2558 
  ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเง�นได� – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 2558 
     ของกิจการหร�อของผู�ถือหุ�น    
  ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช�าท่ีทำข�น้ตามรูปแบบกฎหมาย 2558 
  ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเป�ดเผยข�อมูลของข�อตกลงสัมปทานบร�การ 2558 
  ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได�-รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบร�การโฆษณา 2558 
  ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย�ไม�มีตัวตน-ต�นทุนเว็บไซต� 2558 
 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเง�น    
  ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข�น้จากการร�อ้ถอน 2558 
     การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล�ายคลึงกัน    
  ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินว�าข�อตกลงประกอบด�วยสัญญาเช�าหร�อไม� 2558 
  ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธ�ในส�วนได�เสียจากกองทุนการร�อ้ถอน การบูรณะ 2558 
     และการปรับปรุงสภาพแวดล�อม    
  ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงย�อนหลังภายใต�มาตรฐานการบัญช�  2558 
     ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร�อ่ง การรายงานทาง    
     การเง�นในสภาพเศรษฐกิจท่ีเง�นเฟ�อรุนแรง    
   ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเง�นระหว�างกาลและการด�อยค�า 2558 
  ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ข�อตกลงสัมปทานบร�การ 2558 
  ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธ�พิเศษแก�ลูกค�า 2558 
  ฉบับท่ี 14 ข�อจำกัดสินทรัพย�ตามโครงการผลประโยชน� 2558 
     ข�อกำหนดเง�นทุนข้ันต่ำและปฏิสัมพันธ�ของ
     รายการเหล�าน้ี สำหรับมาตรฐานการบัญช�ฉบับท่ี 19    
     เร�อ่งผลประโยชน�ของพนักงาน    
  ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาการก�อสร�างอสังหาร�มทรัพย� 2558 
  ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจ�ายสินทรัพย�ท่ีไม�ใช�เง�นสดให�เจ�าของ 2558
  ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพย�จากลูกค�า 2558 
  ฉบับท่ี 20 ต�นทุนการเป�ดหน�าดินในช�วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน 2558 

 ฝ�ายบร�หารของบร�ษัทฯ คาดว�าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเง�นท่ีออกและปรับปรุงใหม�เหล�าน้ีมาใช�และถือปฏิบัติ 
โดยผู�บร�หารอยู�ระหว�างการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข�้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่ออก 
และปรับปรุงใหม�ดังกล�าวต�องบการเง�นของบร�ษัทฯ ซ�่งคาดว�าไม�มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต�องบการเง�นในงวดที่ถือปฏิบัติ

เร�่อง
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเง�น
(ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการรายงานทางการเง�น ป�ที่มีผลบังคับใช�
2558
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                       ช�อ่บร�ษัท

บร�ษัท โชคชัยพิบูล จำกัด  
บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร�(1999) จำกัด
บร�ษัท ทิพย�วาร�นวัฒนา จำกัด  
SAHA VIETNAM Co., Ltd.  

ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในอสังหาร�มทรัพย�
อาคารสำนักงานให�เช�า

ผลิตน้ำแร�
ศูนย�จำหน�ายสินค�า

จัดต้ังข�น้ใน

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
เว�ยดนาม

2557      

99.99
99.99
49.95

100.00

2556

99.99
99.99
49.95
0.00

อัตราร�อยละของการถือหุ�น
หร�อส�วนได�เสีย

3. หลักเกณฑ�การทำงบการเง�นรวม     
 3.1 งบการเง�นรวมนี้ได�รวมงบการเง�นของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย ซ�่งถือหลักเกณฑ�การรวม  
  เฉพาะบร�ษัทย�อย ซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมดังนี้    
       

 3.2 ยอดคงค�างและรายการบัญช�ระหว�างกันของบร�ษัทฯ กับบร�ษัทย�อย และยอดเง�นลงทุนตามว�ธ�ส�วนได�เสียกับส�วนของ  
  ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทย�อย ได�ตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม    
 3.3 ผลการดำเนินงานของบร�ษัทย�อย รวมอยู�ในงบการเง�นรวม เร�่มจากวันที่เข�าควบคุมจนถึงวันที่ขายออกไป    
 3.4 งบการเง�นรวมนี้จัดทำข�้นโดยใช�นโยบายทางบัญช�เดียวกัน สำหรับรายการบัญช�เหมือนกัน หร�อเหตุการณ� ทางบัญช�ที่  
  คล�ายคลึงกันของบร�ษัทย�อย ได�ตัดออกในการจัดทำงบการเง�นรวม
 3.5 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 บร�ษัทฯ ได�ลงทุนซ�้อหุ�นของ SAHA VIETNAM Co., Ltd. (เดิมช�่อ VIET THAI PHAT  
  IMPORT EXPORT TRADING COMPANY LIMITED) จำนวนเง�น 300,000,000 ด�ง (สกุลเง�นเว�ยดนาม) หร�อเท�ากับ  
  450,000.00 บาท มีสัดส�วนการถือหุ�นคิดเป�นร�อยละ 100 และได�นำมาจัดงบการเง�นรวมต้ังแต�วันท่ี 15 มกราคม 2557  
  บร�ษัทฯ ได�รับรู�สินทรัพย� และหน้ีสินของบร�ษัทดังกล�าวด�วยมูลค�าตามบัญช�ซ�ง่ใกล�เคียงกับมูลค�ายุติธรรม ผลต�างระหว�าง  
  ต�นทุนการรวมกิจการกับมูลค�าสินทรัพย� และหนี้สินที่รับรู�แสดงเป�นค�าความนิยม จำนวน 2,449,584.02 บาท

4. สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ          
 4.1 การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�าย          
   รายได�จากการขายรับรู�เมื่อมีการส�งมอบหลังจากหักรับคืนและส�วนลดจ�าย      
   รายได�จากโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือขาย รับรู�เป�นรายได�เม่ืองานก�อสร�างแล�วเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธ�  
  แก�ผู�ซ�้อแล�ว          
   รายได�ค�าเช�ารับรู�ตามระยะเวลาเช�าที่เกิดข�้นแล�ว         
    รายได�ค�าบร�การรับรู�เมื่อได�ให�บร�การแล�ว         
   เง�นป�นผลรับรู�เป�นรายได�เมื่อมีสิทธ�ในการรับเง�นป�นผล        
    รายได�อื่นและค�าใช�จ�ายรับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง         
 4.2 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด            
   เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด  ได�แก�  เง�นสดในมือและเง�นฝากธนาคาร ระยะเวลาไม�เกิน  3  เดือน    
 4.3 ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               
   บร�ษัทฯ ต้ังค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการค�าและต๋ัวเง�นรับการค�าท่ีคาดว�าจะเร�ยกเก็บเง�นไม�ได� โดยพิจารณา 
  จากการว�เคราะห�อายุหน้ีและประวัติการการเร�ยกเก็บหน้ีในอดีต สำหรับต๋ัวเง�นรับการค�าท่ีถึงกำหนดเกิน 1 ป� บร�ษัทฯ  
  จะตั้งค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน           
 4.4 สินค�าคงเหลือ          
   สินค�าคงเหลือประเภทสินค�าอุปโภคและบร�โภค แสดงในราคาทุนหร�อมูลค�าสุทธ�ท่ีจะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ำกว�า  
  ราคาทุนใช�ว�ธ�ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก             
   สินค�าคงเหลือโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�  ซ�ง่ประกอบด�วยท่ีดินและงานระหว�างก�อสร�างแสดงตามราคาทุนสุทธ�  
  จากค�าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค�าโครงการ (ถ�ามี)
 4.5  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน          
   บร�ษัทฯ บันทึกค�าโปรแกรมคอมพิวเตอร�เป�นสินทรัพย�ไม�มีตัวตน  แสดงสุทธ�จากการตัดบัญช�สะสม  โดยว�ธ�เส�น 
  ตรงตามอายุการให�ประโยชน�โดยประมาณซ�่งเท�ากับ 10 ป�        



ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

_
83_
_

SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNUAL REPORT 2014

 4.6 สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก       
   สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขายแสดงมูลค�าด�วยจำนวนที่ต่ำกว�าระหว�างมูลค�าตามบัญช�กับมูลค�ายุติธรรม
  หักต�นทุนในการขาย บร�ษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน(หร�อกลุ�มสินทรัพย�ท่ียกเลิก) เป�นสินทรัพย�ท่ีถือไว�เพ่ือขาย  
  หากมูลค�าตามบัญช�ท่ีจะได�รับคืนส�วนใหญ�มาจากการขาย มิใช�มาจากการใช�สินทรัพย�น้ันต�อไป ในกรณีเช�นน้ี สินทรัพย�  
  ต�องมีไว�เพ่ือขายในทันทีในสภาพป�จจุบันซ�ง่ข�น้อยู�กับข�อตกลงท่ีเป�นปกติและถือปฏิบัติกันท่ัวไปสำหรับการขายสินทรัพย�  
  เหล�าน้ัน และการขายต�องมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ในระดับสูงมาก ผู�บร�หารในระดับท่ีเหมาะสมต�องผูกมัดกับแผน  
  การขายสินทรัพย� (หร�อกลุ�มสินทรัพย�ที่ยกเลิก) และการขายดังกล�าวต�องคาดว�าจะเข�าเง�่อนไขในการรับรู�รายการเป�น 
  การขายที่เสร็จสมบูรณ�ภายใน 1 ป� นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย�       
   ไม�มีการคิดค�าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ�ที่จัดประเภทเป�นสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนที่ถือไว�เพื่อขาย  
     4.7 เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม           
   เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยและบร�ษัทร�วม ในงบการเง�นเฉพาะกิจการบันทึกในราคาทุนสุทธ�จากค�าเผื่อการด�อยค�า  
  ของเง�นลงทุน เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วมในงบการเง�นรวมบันทึกตามว�ธ�ส�วนได�เสีย         
 4.8 เง�นลงทุนระยะยาวอื่น          
  4.8.1  เง�นลงทุนระยะยาวท่ีเป�นหลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด ถือเป�นหลักทรัพย�เผ่ือขายแสดงด�วยมูลค�ายุติธรรม  
    การเปล่ียนแปลงในมูลค�ายุติธรรมเป�นกำไรและขาดทุนท่ียังไม�เกิดข�น้แสดงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและจะบันทึก  
    ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได�จำหน�ายเง�นลงทุนนั้น       
  4.8.2 เง�นลงทุนระยะยาวท่ีเป�นหลักทรัพย�ท่ีไม�อยู�ในความต�องการของตลาด ถือเป�นเง�นลงทุนท่ัวไปแสดง ด�วยราคาทุน 
    ปรับลดด�วยค�าเผื่อการด�อยค�าของเง�นลงทุน         
  4.8.3 ต�นทุนของเง�นลงทุนระยะยาวที่จำหน�ายในระหว�างป�  คำนวณโดยใช�ว�ธ�ถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนัก   
 4.9 อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน          
   อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน ได�แก� อสังหาร�มทรัพย�ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน�จากรายได�ค�าเช�าหร�อจากมูลค�า 
  ท่ีเพ่ิมข�น้ หร�อท้ังสองอย�าง ท้ังน้ีไม�ได�มีไว�เพ่ือขายตามปกติธุรกิจ หร�อใช�ในการผลิตหร�อจัดหาสินค�าหร�อให�บร�การหร�อ 
  ใช�ในการบร�หารงาน
   อสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน แสดงด�วยราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสมและค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า  
  ของสินทรัพย� (ถ�ามี)  ค�าเส่ือมราคาสำหรับอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน คำนวณโดยว�ธ�เส�นตรงในระยะเวลา 20 - 40 ป� 
 4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�       
   ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ�แสดงในราคาทุนหักค�าเสื่อมราคาสะสม สำหรับทรัพย�สินที่ซ�้อก�อน 
  ป� 2531 คำนวณค�าเสื่อมราคา โดยว�ธ�ยอดลดลงจากมูลค�าสุทธ�ป�ก�อนในอัตราไม�เกินที่กำหนดในประมวลรัษฎากร 
  สำหรับทรัพย�สินท่ีซ�อ้ต้ังแต�ป� 2531 คำนวณค�าเส่ือมราคาโดยว�ธ�เส�นตรงตามอายุการใช�งานโดยประมาณของสินทรัพย�  
  ดังนี้        
   
       อาคารและสิ่งปลูกสร�าง  20 - 40     ป� 
                      ระบบสาธารณูปโภค  5 - 20 ป� 
                      ต�นทุนพัฒนาที่ดิน  20 ป� 
                      สินทรัพย�ประจำอื่น  5 ป� 
                      เคร�่องจักร  5 ป� 
       อุปกรณ�สำนักงาน  5 ป� 

 4.11 การด�อยค�าของสินทรัพย�         
   บร�ษัทฯ สอบทานการด�อยค�าของสินทรัพย�ประเภทเง�นลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� เมื่อมีข�อบ�งช�้ว�าราคา 
  ตามบัญช�ของสินทรัพย�ดังกล�าวสูงกว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแต�ละรายการหร�อ  
  พิจารณาจากหน�วยสินทรัพย�ที่ก�อให�เกิดเง�นสดแล�วแต�กรณี      
   ในกรณีท่ีราคาตามบัญช�ของสินทรัพย�สูงกว�ามูลค�าท่ีคาดว�าจะได�รับคืน บร�ษัทฯ จะรับรู�ผลขาดทุนจากการด�อยค�า 
  ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บร�ษัทฯ จะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด�อยค�าต�อเม่ือข�อบ�งช�ก้ารด�อยค�าดังกล�าวไม�มี  
  อยู�อีกต�อไปหร�อยังคงมีอยู�แต�เป�นไปในทางที่ลดลง  โดยบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
 4.12 ค�าความนิยม        
   ค�าความนิยม ในงบการเง�นรวมที่เกิดข�้นจากการรวมกิจการซ�่งเป�นส�วนของต�นทุนการรวมกิจการที่สูงกว�าส�วน
  ได�เสียในมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย� หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้นของบร�ษัทย�อย  ค�าความนิยมจะบันทึกตาม  
  ราคาทุนหักด�วยค�าเผื่อการด�อยค�า ( ถ�ามี )       
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 4.13 รายการบัญช�ที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ        
   รายการท่ีเป�นเง�นตราต�างประเทศ บร�ษัทฯ บันทึกด�วยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการสินทรัพย�และหน้ีสิน  
  ท่ีเป�นเง�นตราต�างประเทศท่ีคงเหลืออยู� ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเง�น แปลงค�าเป�นเง�นบาทโดยใช�อัตราแลกเปล่ียน  
  ณ วันนั้น ซ�่งกำหนดโดยธนาคารแห�งประเทศไทย กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได�  
  รวมอยู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
 4.14 กำไรต�อหุ�น        
   กำไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธ�สำหรับป� ด�วยจำนวนหุ�นสามัญถัวเฉล่ียถ�วงน้ำหนัก  
  ที่จำหน�ายและเร�ยกชำระแล�ว กำไรต�อหุ�นปรับลด คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธ�สำหรับป� ด�วยจำนวน  
  หุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วง น้ำหนักที่ออกและเร�ยกชำระแล�ว บวกด�วยจำนวนหุ�นสามัญที่บร�ษัทฯ ต�องออกให�กับผู�ถือ   
  ใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญของบร�ษัท       
 4.15 สัญญาเช�าระยะยาว       
   การเช�าซ�ง่บร�ษัทได�รับส�วนใหญ�ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย�สินท่ีเช�าน้ันๆ ให�จัดประเภท  
  เป�นสัญญาเช�าการเง�น สินทรัพย�ท่ีได�มาโดยทำสัญญาเช�าการเง�นบันทึกเป�นสินทรัพย�ด�วยมูลค�าป�จจุบัน ของจำนวนเง�น  
  ขั้นต่ำที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าแล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�า หักด�วยค�าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด�อยค�า  
  ค�าเช�าท่ีชำระจะแยกเป�นส�วนท่ีเป�นค�าใช�จ�ายทางการเง�น และส�วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทำให�อัตราดอกเบ้ีย  
  แต�ละงวดเป�นอัตราคงที่ สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค�าใช�จ�ายทางการเง�นจะบันทึก โดยตรงในงบกำไรขาดทุน  
  เบ็ดเสร็จ
   ดอกเบ้ียซ�ง่เป�นส�วนหน่ึงของค�างวดตามสัญญาเช�าการเง�นบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช�ว�ธ�อัตราดอกเบ้ีย  
  แท�จร�ง
   สัญญาเช�าระยะยาวท่ีไม�ใช�สัญญาเช�าทางการเง�นหร�อเป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน จำนวนเง�นท่ีจ�ายตามสัญญาเช�า  
  ดำเนินงาน รับรู�เป�นค�าใช�จ�ายในส�วนกำไรหร�อขาดทุนตามว�ธ�เส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า
 4.16 ประมาณการทางบัญช�       
   การจัดทำงบการเง�นเป�นไปตามหลักการบัญช�ท่ีรับรองท่ัวไป ในบางกรณีฝ�ายบร�หารอาจต�องใช�การประมาณการ  
  และตั้งข�อสมมุติฐานบางประการ ซ�่งอาจมีผลกระทบต�อจำนวนเง�นที่แสดงไว�ในงบการเง�น และการเป�ดเผยใน  
  หมายเหตุประกอบงบการเง�น ซ�ง่ผลท่ีเกิดข�น้จร�งภายหลังอาจแตกต�างไปจากจำนวนเง�นท่ีประมาณไว� อันอาจทำให�  
  ต�องมีการปรับปรุงบัญช�ในรอบถัดไป ประมาณการทางบัญช�ที่สำคัญ ได�แก� ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค�าเผื่อการ  
  ด�อยค�าของสินทรัพย�       
 4.17  ประมาณการหนี้สิน       
   บร�ษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ของการเกิดภาระผูกพันในป�จจุบันตาม 
  กฎหมาย หร�อจากการอนุมานอันเป�นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ�ในอดีต ภาระผูกพันดังกล�าวคาดว�าจะส�งผลให�  
  สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน�เช�งเศรษฐกิจ เพื่อจ�ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต�องจ�ายสามารถประมาณการ 
       ได�อย�างน�าเช�อ่ถือ หากบร�ษัทฯ คาดว�าจะได�รับคืนรายจ�ายท่ีจ�ายชำระไปตามประมาณการหน้ีสินท้ังหมดหร�อบางส�วน 
  อย�างแน�นอน บร�ษัทฯ จะรับรู�รายจ�ายท่ีได�รับคืนเป�นสินทรัพย�แยกต�างหากแต�ต�องไม�เกินจำนวนประมาณการหน้ีสิน  
  ที่เกี่ยวข�อง   
 4.18 ผลประโยชน�ของพนักงาน        
  4.18.1 กองทุนสำรองเลี้ยงช�พพนักงาน       
    บร�ษัทฯ จัดให�มีกองทุนสำรองเล้ียงช�พ ซ�ง่เป�นลักษณะของแผนการจ�ายสมทบตามท่ีได�กำหนดการจ�ายสมทบ
  ไว�แล�ว สินทรัพย�ของกองทุนสำรองเล้ียงช�พ ได�แยกออกไปจากสินทรัพย�ของบร�ษัท และได�รับการบร�หารโดยผู�จัดการ 
  กองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงช�พดังกล�าวได�รับเง�นสะสมเข�ากองทุนจากพนักงานและเง�นสมทบจากบร�ษัท    
  เง�นจ�ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญช�  
  ที่เกิดรายการนั้น       
  4.18.2 ผลประโยชน�พนักงาน        
    บร�ษัทฯ จัดให�มีผลประโยชน�ของพนักงานหลังการเลิกจ�าง เพื่อจ�ายให�แก�พนักงานเป�นไปตามกฎหมาย 
  แรงงานไทย มูลค�าป�จจุบันของหน้ีสินผลประโยชน�พนักงานได�ถูกรับรู�รายการในงบการเง�นโดยการประมาณการตามหลัก  
  คณิตศาสตร�ประกันภัยจากผู�เช�ย่วชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร�ประกันภัย) ด�วยใช�ว�ธ�คิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว�
  (Projected Unit Credit Method) ภายใต�สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ�ในอนาคตที่บร�ษัทฯ กำหนดข�้นอย�าง  
  เหมาะสม
    ผลกำไรหร�อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน�  
  พนักงานหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู�ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 4.19 ภาษีเง�นได�       
   ภาษีเง�นได� ประกอบด�วยภาษีเง�นได�ของงวดป�จจุบันและภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�     
  ภาษีเง�นได�ของงวดป�จจุบัน       
   บร�ษัทฯ บันทึกภาษีเง�นได�ของงวดป�จจุบันตามจำนวนที่คาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ   
  โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ�ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร      
  ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�       
   บร�ษัทฯ บันทึกภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ของผลแตกต�างช่ัวคราวระหว�างราคาตามบัญช�ของสินทรัพย�และหน้ีสิน  
  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย�และหนี้สินที่เกี่ยวข�องนั้น โดยใช�อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช�  
  หร�อที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน      
   บร�ษัทฯ รับรู�หน้ีสินภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ของผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีต�องเสียภาษีทุกรายการ แต�รับรู�สินทรัพย�  
  ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�สำหรับผลแตกต�างชั่วคราวที่ใช�หักภาษีรวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�ในจำนวน  
  เท�าที่มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่บร�ษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�จากผลแตกต�าง  
  ชั่วคราวที่ใช�หักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�นั้น      
   บร�ษัทฯ จะทบทวนมูลค�าตามบัญช�ของสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ  
  จะทำการปรับลดมูลค�าตามบัญช�ดังกล�าว หากมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบร�ษัทฯ จะไม�มีกำไรทางภาษีเพียงพอต�อ  
  การนำสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ทั้งหมดหร�อบางส�วนมาใช�ประโยชน�  บร�ษัทฯ จะบันทึกภาษีเง�นได�รอการ  
  ตัดบัญช�ในกำไรขาดทุน ยกเว�นภาษีเง�นได�รอตัดท่ีเก่ียวข�องกับรายการ ท่ีรับรู�นอกกำไรขาดทุนจะรับรู�ในกำไรขาดทุน  
  เบ็ดเสร็จอื่นหร�อรับรู�โดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น        
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5. เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด        
 เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี

6. เง�นลงทุนช่ัวคราว       
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บร�ษัทฯ มีเง�นลงทุนในเง�นฝากประจำธนาคาร ระยะเวลา 4 ถึง 10 เดือน อัตรา   
    ดอกเบี้ยร�อยละ 3.00 - 3.05% 

7. ลูกหน้ีการค�าและลูกหน้ีอ่ืน        
 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้ 

            

 ลูกหน้ีการค�าแยกตามอายุท่ีค�างชำระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี      
   
        

          เง�นสดในมือ  
          เง�นฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  
          เง�นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย�  
                      รวม  

 1,623,517.54 

 175,089,870.12 

 1,120,053,016.90 

 1,296,766,404.56 

 8,823,000.97 

 144,801,168.12 

 1,435,460,698.51 

 1,589,084,867.60 

 710,613.30 

 172,346,145.46 

 1,079,129,776.18 

 1,252,186,534.94 

 8,658,173.99 

 143,127,918.53 

 1,409,284,657.30 

 1,561,070,749.82 

(หน�วย : บาท)
              งบการเง�นรวม                   งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2557                 2556

2557                 2556

2557                 2556

2557                 2556

2557                 2556

2557                 2556

(หน�วย : บาท)
              งบการเง�นรวม                   งบการเง�นเฉพาะกิจการ

(หน�วย : บาท)
              งบการเง�นรวม                   งบการเง�นเฉพาะกิจการ

          ลูกหน้ีการค�า  
          หัก  ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
                    - ลูกหน้ีการค�า   
         รวม 
          ลูกหน้ีอ่ืน  
          ค�าใช�จ�ายจ�ายล�วงหน�า  
          รายได�ค�างรับ  
         รวม 
  

 3,766,286,835.17 

(55,037,341.81)

 3,711,249,493.36 

 96,790,551.62 

 13,254,938.40 

 158,761,770.29 

 3,980,056,753.67 

 3,553,059,916.06 

(80,537,341.81)

 3,472,522,574.25 

 88,240,980.03 

 14,179,533.94 

 130,881,958.60 

 3,705,825,046.82 

 3,769,641,559.91 

(52,600,000.00)

 3,717,041,559.91 

 95,696,448.57 

 12,054,321.04 

 158,183,844.96 

 3,982,976,174.48 

 3,539,895,149.76 

(79,600,000.00)

 3,460,295,149.76 

 88,100,656.11 

 11,589,453.17 

 129,623,683.67 

 3,689,608,942.71 

          ลูกหน้ีการค�าท่ียังไม�ถึงกำหนดชำระ  
          ลูกหน้ีการค�าท่ีเกินกำหนดชำระ  
              - ครบกำหนดชำระไม�เกิน 3 เดือน  
              - มากกว�า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  
              - มากกว�า 6 เดือน ถึง 12 เดือน  
              - มากกว�า 12 เดือน ข�น้ไป  
                      รวม  

 3,153,216,267.23 

 546,065,985.69 

 25,181,592.60 

 21,426,898.48 

 20,396,091.17 

 3,766,286,835.17 

 2,908,679,764.37 

 538,401,742.75 

 57,694,814.30 

 27,244,061.93 

 21,039,532.71 

 3,553,059,916.06 

 3,157,508,333.78 

 546,065,985.69 

 25,181,592.60 

 21,426,898.48 

 19,458,749.36 

 3,769,641,559.91 

 2,900,493,324.74 

 534,360,757.89 

 57,694,814.30 

 27,244,061.93 

 20,102,190.90 

 3,539,895,149.76 
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(หน�วย : บาท)
              งบการเง�นรวม                   งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2557                  2556  2557                  2556  

(หน�วย : บาท)
              งบการเง�นรวม                   งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2557                  2556  2557                  2556  

      
         
8. ต๋ัวเง�นรับการค�า     
        ตั๋วเง�นรับการค�าแยกตามอายุหนี้ที่ค�างชำระ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี ้ 

9. สินค�าคงเหลือ        
        สินค�าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้     
         
                     
       
        

          ต๋ัวเง�นรับการค�า   
              ยังไม�ถึงกำหนดชำระจนถึงครบ   
                 กำหนดชำระไม�เกิน 3 เดือน   
              มากกว�า 3 เดือน ถึง 6 เดือน   
              มากกว�า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
                     รวม   
          หัก  ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   
          ต๋ัวเง�นรับการค�า - สุทธ�   
   

609,110,250.27 

3,326,895.75 

23,217,711.35 

635,654,857.37 

(27,087,000.00)

608,567,857.37 

644,331,468.84 

843,108.91 

26,038,879.28 

671,213,457.03 

(18,000,000.00)

653,213,457.03 

609,110,250.27 

3,326,895.75 

23,217,711.35 

635,654,857.37 

(27,087,000.00)

608,567,857.37 

644,331,468.84 

843,108.91 

26,038,879.28 

671,213,457.03 

(18,000,000.00)

653,213,457.03 

          วัตถุดิบ   
          สินค�าสำเร็จรูป   
          งานระหว�างทำ   
          วัสดุส้ินเปลือง   
          ต�นทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�   
                 ท่ีดิน   
          งานระหว�างก�อสร�าง   
                      รวม   
          สินค�าคงเหลือ - สุทธ�   

 26,957,275.79 

 828,637,138.02 

 706,729.95 

 140,909.00 

 25,658,783.66 

 21,018,534.18 

 46,677,317.84 

 903,119,370.60 

 20,896,483.81 

 594,262,349.44 

 49,413.00 

 131,380.60 

 27,737,059.06 

 28,167,028.57 

 55,904,087.63 

 671,243,714.48 

0.00 

 826,193,886.03 

0.00 

0.00 

 25,658,783.66 

 21,018,534.18 

 46,677,317.84 

 872,871,203.87 

0.00 

 590,947,868.69 

0.00 

0.00 

 27,737,059.06 

 28,167,028.57 

 55,904,087.63 

 646,851,956.32 

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹



10. เง�นลงทุนเผื่อขาย - งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ             

ช�อ่กิจการ ลักษณะ
ความสัมพันธ�

2557 2556 25562557 2557 2557

ประเภท
กิจการ

ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

 สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ)

ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

เง�นป�นผล
(บาท)

 

  

 494,034 

290,634 

75,000 

120,000 

2,700,000 

96,000 

149,510 

180,000 

-   

108,000 

120,000 

60,000 

149,931 

ผู�ถือหุ�นและ

ผู�บร�หารร�วมกัน

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

ลงทุน

สินค�าอุปโภค,

บร�โภค

โฆษณา

สิ่งทอ

รองเท�า

สิ่งทอ

สิ่งทอ

อาหาร

เคร�อ่งถ�ายเอกสาร

สิ่งทอ

สิ่งทอ

เคร�อ่งสำอาง

เคร�อ่งสำอาง

494,034 

290,634 

75,000 

120,000 

2,700,000 

96,000 

149,510 

180,000 

407,793 

108,000 

120,000 

60,000 

150,000 

 6.72 

8.51 

 12.30 

 0.72 

 18.12 

 8.80 

 0.45 

 2.29 

-   

 8.69 

 7.57 

 0.10 

 0.16 

 6.52 

 

8.51 

 12.30 

 0.72 

 18.12 

 8.80 

 0.45 

 2.29 

-   

 8.69 

 7.57 

 0.10 

 0.16 

121,808,904.60 

222,573,877.43 

27,203,311.86 

2,178,695.75 

129,297,404.24 

34,002,208.59 

2,995,668.04 

75,271,253.52 

0.00 

20,255,078.29 

65,121,788.73 

198,297.00 

1,861,287.69 

702,767,775.74 

3,196,969,954.96 

3,899,737,730.70 

103,689,450.36 

222,573,877.43 

27,203,311.86 

2,178,695.75 

129,297,404.24 

34,002,208.59 

2,995,668.04 

75,271,253.52 

0.00 

20,255,078.29 

65,121,788.73 

198,297.00 

1,861,287.69 

 

684,648,321.50 

 

2,514,323,579.90 

 

3,198,971,901.40 

7,640,491.90 

29,672,520.00 

6,458,550.00 

0.00 

0.00 

3,802,500.00 

30,384.00 

15,824,640.00 

0.00 

4,695,185.00 

20,440,687.50 

48,000.00 

194,241.60 

 

88,807,200.00 

 

0.00 

88,807,200.00 

7,410,491.90 

30,908,875.00 

7,381,200.00 

43,000.00 

0.00 

5,070,000.00 

50,640.00 

14,258,660.00 

214,837.00 

5,164,703.50 

21,803,400.00 

48,000.00 

194,241.60 

92,548,049.00 

0.00 

92,548,049.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

   

   

เง�นลงทุนเผื่อขายกิจการ
ที่เกี่ยวข�องกัน : - 

บมจ.สหพัฒนา อินเตอร�โฮลดิ้ง 

บมจ.ไอ.ซ�.ซ�.อินเตอร�เนชั่นแนล

บมจ.ฟาร�อีสท� ดี ดี บี

บมจ.บูติคนิวซ�ตี้ี

บมจ.แพนเอเซ�ยฟุตแวร�

บมจ.ประชาอาภรณ�

บมจ.นิวซ�ตี้ (กรุงเทพ)

บมจ.ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�

บมจ. อินเตอร�ฟาร�อีสท� ว�ศวการ

บมจ.เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ

บมจ.ไทยวาโก�

บมจ.โอ.ซ�.ซ�. อินเตอร�เนชั่นแนล

บมจ.เอส แอนด� เจ อินเตอร�

   เนชั่นแนล เอ็นเตอร�ไพรส�   

รวมเง�นลงทุนเผื่อขายกิจการ

    ที่เกี่ยวข�องกัน

บวก กำไรที่ยังไม�เกิดข�น้จากการ

    ปรับมูลค�าของหลักทรัพย�

รวมเง�นลงทุนเผื่อขายกิจการ

    ที่เกี่ยวข�องกันสุทธ�  
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2556 2556



 เง�นลงทุนเผื่อขายอื่น : - 
    
     บมจ.ไทยโทเรเท็กไทฯ    
     บมจ.เพรซ�เดนท�เบเกอร�่
     บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ�ป  
     บมจ.สหโคเจน (ชลบุร�)      
     กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�  
         เอ็ม เอฟ ซ�
     กองทุนเป�ดเอ็มเอฟซ
         ไฮ-ดิว�เดนด� ฟ�นด�
     หน�วยลงทุน-กองทุนส�วนบุคคล
     กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�ฯ
         และสิทธ�การเช�าเอ็มเอฟซ� 
         อินดัสเตร�ยล อินเวสเมนท�
     กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�ฯ
         และสิทธ�การเช�าเหมราช          
         อินดัสเตร�ยล อินเวสเมนท�
     กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�ฯ
         เอ็ม เอฟซ� ป�าตอง เฮอร�เทจ (MPAT)
 รวมหลักทรัพย�เผื่อขาย 
 บวก กำไรที่ยังไม�เกิดข�น้จากการ
     ปรับมูลค�าของหลักทรัพย�
 รวมเง�นลงทุนเผื่อขายอื่น 
 รวมเง�นลงทุนเผื่อขายสุทธ� 
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10. เง�นลงทุนเผื่อขาย - งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ (ต�อ)             

 

 

60,000 
450,000 

1,751,247 
955,000 

10,600 

12,000,000 
200,000 

1,720,000 

4,700,000 

1,050,000 

แฟชั่น
อาหาร

สื่อและสิ่งพิมพ�
พลังงาน

ลงทุน

ลงทุน
ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

60,000 
450,000 

1,746,605 
955,000 

2,120,000 

12,000,000 
200,000 

1,720,000 

4,700,000 

 -   

 0.50 
 1.17 
0.40 
 7.40 

 
0.94 

 
0.14 

 100.00 

 1.16 

 
0.43 

 1.90 

 0.50 
 1.17 
0.40 
 7.29 

0.94 
 

0.14 
 100.00 

 1.16 

 
0.43 

 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

265,320.00 
15,750,000.00 
13,393,983.09 

125,459,595.12 

100,000.00 

20,000,000.00 
200,000,000.00 

20,000,000.00 

20,000,000.00 

20,000,000.00 
434,968,898.21 

541,275,248.65 
976,244,146.86 

4,875,981,877.56 

265,320.00 
15,750,000.00 
15,082,735.93 

118,943,288.12 

20,000,000.00 

20,000,000.00 
200,000,000.00 

20,000,000.00 

20,000,000.00 

0.00 
430,041,344.05 

386,674,410.88 
816,715,754.93 

4,015,687,656.33 

75,000.00 
5,775,000.00 

262,196.00 
13,924,946.00 

5,048,000.00 

2,220,533.10 
0.00 

1,234,600.00 

1,028,000.00 

444,000.00 
30,012,275.10 

0.00 
30,012,275.10 

118,819,475.10 

180,000.00 
5,092,500.00 

0.00 
12,532,451.40 

1,174,000.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
18,978,951.40 

0.00 
18,978,951.40 

111,527,000.40 

             

ช�อ่กิจการ ลักษณะ
ความสัมพันธ�

2557 2556 25562557 2557 2557

ประเภท
กิจการ

ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

 สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ)

ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

เง�นป�นผล
(บาท)

 2556 2556



          

งบการเง�นรวม
ว�ธ�ส�วนได�เสีย

(บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ว�ธ�ราคาทุน

(บาท)

       บจ.ซันร�อยแปด

       บจ.สหอุบลนคร 
       บจ.สหพัฒน�เร�ยลเอสเตท 
       บจ.ศร�ราชาขนส�ง
       บจ.แดร�ไ่ทย
       บจ.ไทย - เมียนม�าร�
           ซัคเซส เวนเจอร�
       PRESIDENT FOODS
         (CAMBODIA) Co., Ltd.
       บจ.ร�วมอิสระ 
       บจ.สห ลอว�สัน
       บจ.บุญ แคปป�ตอลโฮลดิ้ง 
       CANCHANA
         INTERNATIONAL Co., Ltd.
       บจ.เคพี ซอฟท� 
       
      รวม
      หัก  ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า
        รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วมสุทธ�

ศูนย�จำหน�าย

สินค�า

พัฒนาที่ดิน

พัฒนาที่ดิน

ขนส�ง

นมเปร�ย้ว

ลงทุน

ผลิตอาหาร

อสังหาร�มทรัพย�

ร�านสะดวกซ�อ้

ลงทุน

ศูนย�จำหน�าย

สินค�า

บร�การ

คอมพิวเตอร�

100,000 

7,813 

250,000 

10,000 

18,125 

100,000 

66,375 

80,000 

837,000 

270,000 

KHR 2,000,000

160,000 

100,000 

250,000 

250,000 

10,000 

18,125 

100,000 

66,375 

80,000 

697,000 

175,000 

 -   

 

-   

17.75 

20.00 

20.00 

20.00 

45.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

32.00 

40.00 

18.00 

17.75 

20.00 

20.00 

20.00 

45.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

32.00 

 -   

 

-   

0.00 

1,582,432.70 

51,180,608.56 

2,330,114.04 

9,532,628.68 

38,219,162.76 

40,702,434.93 

0.00 

101,661,775.39 

86,226,046.92 

7,736,358.22 

39,942,437.72 

379,113,999.92 

0.00 

379,113,999.92 

0.00 

1,579,051.84 

52,171,138.47 

2,365,812.56 

11,306,393.82 

37,601,242.62 

36,515,123.28 

0.00 

114,150,810.88 

55,907,476.36 

0.00 

0.00 

311,597,049.83 

0.00 

311,597,049.83 

40,001,014.00 

5,087,500.00 

50,000,000.00 

2,036,000.00 

30,324,600.00 

35,039,403.72 

19,646,775.00 

20,000,000.00 

167,400,000.00 

86,399,990.00 

6,494,660.00 

41,400,000.00 

503,829,942.72 

(83,000,000.00) 

420,829,942.72 

40,001,014.00 

5,087,500.00 

50,000,000.00 

2,036,000.00 

30,324,600.00 

35,039,403.72 

19,646,775.00 

20,000,000.00 

139,399,700.00 

55,999,990.00 

0.00 

0.00 

397,534,982.72 

(83,000,000.00) 

314,534,982.72 

0.00 

0.00 

1,500,000.00 

100,000.00 

0.00 

0.00 

4,170,570.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5,770,570.00 

0.00 

5,770,570.00 

0.00 

0.00 

1,500,000.00 

100,000.00 

0.00 

0.00 

3,065,040.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4,665,040.00 

0.00 

4,665,040.00 

11. เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

2557 2556 2557 25572556 2556 2557 25572556 2556

ช�อ่กิจการ ลักษณะ
ความสัมพันธ�

ประเภท
กิจการ

ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

 สัดส�วนเง�นทุน
(ร�อยละ)

เง�นป�นผล
(บาท)

              ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 และ 2556 บร�ษัทฯ บันทึกเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม 12 แห�ง และ 10 แห�งตามลำดับ ตามว�ธ�ส�วนได�เสียในงบการเง�นรวมจากงบการเง�นที่ยังไม�ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญช�  เนื่องจากบร�ษัทฯ ไม�มีอำนาจควบคุมบร�ษัทร�วม

ในการกำหนดให�มีการตรวจสอบงบการเง�นให�ทันเวลา ยอดเง�นลงทุนตามว�ธ�ส�วนได�เสียที่ไม�ผ�านตรวจสอบ มีจำนวน 379.12 ล�านบาท และ 311.60 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 2.13 และ 1.90 ของยอดสินทรัพย�รวม สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

มีส�วนแบ�งผลกำไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม 12 แห�ง และ 10 แห�ง จำนวน 10.81 และ 9.58 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 0.87 และ 0.92  ของกำไรสุทธ� และมีส�วนแบ�งผลขาดทุน 43.81 ล�านบาท และ 30.73 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 3.47 และ 2.96 ของกำไรสุทธ�
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ผู�ถือหุ�นและ

ผู�บร�หารร�วมกัน

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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งบการเง�นรวม
ว�ธ�ส�วนได�เสีย

(บาท)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
ว�ธ�ราคาทุน

(บาท)
ช�อ่กิจการ ลักษณะ

ความสัมพันธ�
ประเภท
กิจการ

ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

 สัดส�วนเง�นทุน
(ร�อยละ)

เง�นป�นผล
(บาท)

ลงทุน

อาคารสำนัก

งานให�เช�า

น้ำแร�

ศูนย�จำหน�าย

สินค�า

ผู�ถือหุ�นและ

ผู�บร�หารร�วมกัน

"

"

"

12. เง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย

 

 

2557 2556 2557 25572556 2556 2557 25572556 2556

          

 

  

   

       บจ.โชคชัยพิบูล 

       บจ. กรุงเทพ ทาวเวอร�(1999)

       บจ.ทิพย�วาร�นวัฒนา
       SAHA VIETNAM Co., Ltd.

       รวม
       หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการ
            ด�อยค�า 
       รวมเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อยสุทธ� 

1,020,000 

519,000 

16,440 

4,807 

1,020,000 

519,000 

16,440 

 

-   

99.99 

99.99 

49.95 

100.00 

99.99 

99.99 

49.95 

 

-   

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,003,801,619.94 

518,994,000.00 

17,294,100.00 

4,903,321.67 

1,544,993,041.61 

(400,000,000.00) 

1,144,993,041.61 

1,003,801,619.94 

518,994,000.00 

17,294,100.00 

0.00 

1,540,089,719.94 

(400,000,000.00) 

1,140,089,719.94 

0.00 

0.00 

821,150.00 

0.00 

821,150.00 

0.00 

821,150.00 

0.00 

0.00 

821,150.00 

0.00 

821,150.00 

0.00 

821,150.00 
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13. เง�นลงทุนระยะยาวอื่น - งบการเง�นรวมและงบการเง�นเฉพาะกิจการ              

เง�นลงทุนระยะยาวอื่นที่เกี่ยวข�องกัน : - 

       บจ.ราชาอูช�โน

       บจ.ฮูเวอร�ฯ (ประเทศไทย)

       บจ.สหชลผลพืช

       บจ.ไทยทาเคดะเลซ

       บจ.ไลอ�อน (ประเทศไทย)

       บจ.ไทยลอตเต�

       บจ.แพนแลนด�

       บจ.โชคสามัคคี

       บจ.ทรัพย�สินสหพัฒน�

       บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี

       บจ.คิวพี (ประเทศไทย) (กิ่วไป�)

       บจ.เค.อาร�.เอส.ลอจ�สติคส�

       บจ.ไอ.ดี.เอฟ

       บจ.ฮัวถอ (ประเทศไทย)

       บจ.4 พีเพิล ฟูดส�

       บจ.ศร�ราชา เอว�เอชั่น

       บจ.ไทยซันฟูดส�

       บจ.ว�จัยและพัฒนา สหโอซูก�าเอเช�ย

       บจ.บีเอ็นซ� เร�ยลเอสเตท

       รวมเง�นลงทุนระยะยาวอื่นกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

       หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�าของหลักทรัพย� 

       รวมเง�นลงทุนระยะยาวอื่นกิจการที่เกี่ยวข�องกันสุทธ�

121,500 

60,000 

200,000 

127,000 

300,000 

3,013,000 

300,000 

116,000 

20,000 

40,000 

260,000 

10,000 

90,000 

12,000 

200,000 

55,000 

50,000 

80,000 

60,000 

121,500 

60,000 

200,000 

127,000 

300,000 

3,013,000 

300,000 

116,000 

20,000 

40,000 

260,000 

10,000 

90,000 

12,000 

200,000 

33,000 

50,000 

80,000 

 -   

 9.91 

 2.57 

 10.40 

 3.46 

 12.13 

 0.58 

 10.00 

 13.79 

 6.25 

 5.00 

 10.00 

 15.50 

 19.60 

 2.50 

 13.00 

 3.64 

 16.88 

 16.33 

 16.67 

 9.91 

 2.57 

 10.40 

 3.46 

 12.13 

 0.58 

 10.00 

 13.79 

 6.25 

 5.00 

 10.00 

 15.50 

 19.60 

 2.50 

 13.00 

 6.06 

 16.88 

 16.33 

 -   

10,353,887.00 

1,540,000.00 

26,240,000.00 

4,400,000.00 

36,646,569.00 

17,600,000.00 

30,000,000.00 

16,000,000.00 

1,250,000.00 

2,000,000.00 

26,000,000.00 

1,550,000.00 

27,719,897.00 

300,000.00 

16,945,500.00 

2,000,000.00 

8,437,500.00 

13,066,800.00 

10,000,000.00 

252,050,153.00 

(58,300,000.00) 

193,750,153.00 

10,353,887.00 

1,540,000.00 

21,040,000.00 

4,400,000.00 

36,646,569.00 

17,600,000.00 

30,000,000.00 

16,000,000.00 

1,250,000.00 

2,000,000.00 

26,000,000.00 

1,550,000.00 

27,719,897.00 

300,000.00 

16,945,500.00 

2,000,000.00 

8,437,500.00 

13,066,800.00 

0.00 

236,850,153.00 

(48,550,000.00) 

188,300,153.00 

802,500.00 

1,155,000.00 

0.00 

660,000.00 

32,317,959.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 500,000.00 

1,000,000.00 

3,900,000.00 

310,000.00 

5,293,200.00 

0.00 

0.00 

 100,000.00 

168,750.00 

0.00 

0.00 

46,207,409.00 

0.00 

46,207,409.00 

1,203,750.00 

1,232,000.00 

0.00 

660,000.00 

31,288,122.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,000,000.00 

2,834,000.00 

387,500.00 

5,293,200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

168,750.00 

0.00 

0.00 

44,067,322.00 

0.00 

44,067,322.00 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช�อ่กิจการ ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

 สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ)

ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 25562557 2556

เง�นป�นผล
(บาท)



_93__
SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC CO

M
PANY LIM

ITED ANNUAL REPO
RT 2014

ช�อ่กิจการ ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

 สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ)

ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 25562557 2556

เง�นป�นผล
(บาท)

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เง�นลงทุนระยะยาวอื่น : -

1,392,667 
40,000 
40,000 
97,400 
90,000 

100,000 
120,000 
180,000 
16,410 

324,000 
126,000 
200,000 

1,200,000 
296,250 
35,000 

300,000 
120,000 
680,000 
384,315 
80,000 

887,350 
350,000 
100,000 
15,000 
30,000 
50,000 

1,392,667 
40,000 
40,000 
97,400 
90,000 

100,000 
120,000 
180,000 
16,410 

324,000 
126,000 
200,000 

1,200,000 
296,250 
35,000 

300,000 
120,000 
680,000 
 384,315 

80,000 
887,350 
350,000 
100,000 
15,000 
30,000 
50,000 

 0.62 
 14.37 
 4.17 
 2.00 
 3.33 
 6.00 
9.83 
 4.00 
 7.62 
 4.62 
 4.00 
 4.00 
 0.83 
 0.08 
 5.74 
 0.17 
 7.80 
 0.22 
 1.00 
 2.25 
0.70 
 2.00 
 5.00 
10.00 
 5.00 
 2.00 

 0.62 
 14.37 
 4.17 
 2.00 
 3.33 
 6.00 
9.83 
 4.00 
 7.62 
 4.62 
 4.00 
 4.00 
 0.83 
 0.08 
 5.74 
 0.17 
 7.80 
 0.22 
 1.00 
 2.25 
0.70 
 2.00 
 5.00 
10.00 
 5.00 
 2.00 

 27,099,692.58 
 5,746,600.00 
 1,666,600.00 
 2,759,220.00 
 3,000,000.00 
 6,000,000.00 

145,418,000.00 
 7,200,000.00 
 1,250,000.00 

 14,969,306.25 
 5,040,000.00 
 5,423,600.00 

 10,000,000.00 
 1,500,000.00 
 2,010,000.00 
 2,000,000.00 
 9,360,000.00 
 1,500,000.00 
 2,999,135.00 
 1,800,000.00 
6,250,000.00 
 7,000,000.00 
 7,500,000.00 
1,366,156.20 
 1,500,000.00 
 1,000,000.00 

 27,099,692.58 
 5,746,600.00 
 1,666,600.00 
 2,759,220.00 
 3,000,000.00 
 6,000,000.00 

145,418,000.00 
 7,200,000.00 
 1,250,000.00 

 14,969,306.25 
 5,040,000.00 
 5,423,600.00 

 10,000,000.00 
 1,500,000.00 
 2,010,000.00 
 2,000,000.00 
 9,360,000.00 
 1,500,000.00 
 2,999,135.00 
 1,800,000.00 
6,250,000.00 
 7,000,000.00 
 7,500,000.00 
1,366,156.20 
 1,500,000.00 
 1,000,000.00 

0.00 
 1,436,650.00 

0.00 
 487,000.00 

0.00 
 1,200,000.00 
14,160,000.00 

0.00 
0.00 

 672,880.50 
0.00 
0.00 

 2,500,000.00 
0.00 

 804,000.00 
0.00 

 936,000.00 
 675,000.00 
 307,440.00 
 540,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 280,056.00 
0.00 

0.00 
 1,149,320.00 

 416,650.00 
 440,000.00 

0.00 
 2,400,000.00 
18,880,000.00 

0.00 
0.00 

 598,116.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 1,005,000.00 
0.00 

 1,872,000.00 
 225,000.00 
 307,440.00 
 212,400.00 

0.00 
 1,001,000.00 

0.00 
0.00 

 300,000.00 
 3,000,000.00 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. บางกอกรับเบอร� 
บจ.เฟ�สท�ยูไนเต็ดอินดัสทร� 
บจ.แชมป�เอช
บจ.จาโนเม� ( ประเทศไทย )
บจ.ธานรา
บจ.มอลเทน (ไทยแลนด�)
บจ.อินเตอร�เนชั่นแนลแลบบอราฯ
บจ.ไทยกุลแช�ฟอกย�อม
บจ.แอดวานซ� อโกรเทค
บจ.เอสเอสดีซ� (ไทเกอร�เท็กซ�)
บจ.ไทยอาราอิ
บจ.เทรเชอร�ฮิลล� 
บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส�
บจ.โนเบิ้ลเพลซ
บจ.นูบูน
บจ.จันทบุร�คันทร�คลับ
บจ.มอนเท็นเอเช�ย โพลิเมอร� โปรดัคส�
บจ.สหเซเรน
บมจ.อมตะ ว�เอ็น
บจ.ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย
บมจ.อิมพีเร�ยล เทคโนโลยี แมเนจเมนท�
บจ.ราชสีมาชอปป��งคอมเพล็กซ�
บจ.แฟร�แ่ลนด�สรรพสินค�า
บจ.ยู.ซ�.ซ� อูเอะช�ม�า คอฟฟ�� (ประเทศไทย)
บจ.เคนมิน ฟู�ดส� (ไทยแลนด�)
บจ.เดอะมอลล�ราชสีมา



ช�อ่กิจการ ทุนชำระแล�ว
(พันบาท)

 สัดส�วนเง�นลงทุน
(ร�อยละ)

ว�ธ�ราคาทุน
(บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 25562557 2556

เง�นป�นผล
(บาท)
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142,000 
1,300,000 

35,000 
6,000 
3,000 
5,000 

100,000 
56,000 

280,000 
82,500 
25,000 

590,000 
350,000 
621,463 
143,220 
945,000 

1,600,000 
200,000 
530,000 
100,000 
50,000 

305,500 
60,000 

332,000 

80,000 
180,000 

142,000 
760,000 
35,000 
6,000 
3,000 
5,000 

100,000 
56,000 

280,000 
82,500 
25,000 
90,000 

350,000 
500,000 
143,220 
845,000 
900,000 
200,000 
530,000 
 54,000 
 50,000 

 305,500 
 -   
 -   

80,000 
180,000 

 -   
 3.50 
 3.00 
 0.35 
 3.33 

 13.00 
 1.00 
 7.14 
 6.45 
 1.97 
 8.00 
 4.17 
 3.93 

 10.15 
 4.89 

 10.00 
 2.88 

 15.00 
 3.75 
 7.00 
 9.00 

 10.00 
 6.00 

 12.00 

 
7.00 

 15.00 

 1.76 
 5.99 
 3.00 
 0.35 
 3.33 

 13.00 
 1.00 
 7.14 
 6.45 
 1.97 
 8.00 
 4.17 
 3.93 

 12.61 
 4.89 

 10.00 
 2.00 

 15.00 
3.75 
7.00 
9.00 

10.00 
 -   
 -   

 7.00 
 15.00 

0.00 
 44,198,000.79 
 6,300,000.00 

 58,349.97 
 358,980.00 
 43,836.00 

 1,362,900.00 
 4,000,000.00 

 18,052,630.00 
 6,500,000.00 
 2,000,000.00 

 24,583,000.00 
 22,381,700.00 
 93,728,406.99 
 5,755,837.50 

 94,500,000.00 
 46,000,000.00 
 30,000,000.00 
 7,655,579.46 
 7,000,000.00 
 4,500,000.00 

 32,182,363.55 
1,800,000.00 
9,960,000.00 

 744,279,894.29 
 (157,071,692.58)
 587,208,201.71 

 
780,958,354.71 

 56,000.00 
 2,700.00 

781,017,054.71 

 2,500,000.00 
 44,198,000.79 
 6,300,000.00 

 58,349.97 
 358,980.00 
 43,836.00 

 1,362,900.00 
 4,000,000.00 

 18,052,630.00 
 6,500,000.00 
 2,000,000.00 
 3,750,000.00 

 22,381,700.00 
 93,728,406.99 
 5,755,837.50 

 84,500,000.00 
 18,005,400.00 
 30,000,000.00 
 7,655,579.46 
 3,780,000.00 
 4,500,000.00 

 32,182,363.55 
0.00 
0.00 

 672,972,294.29 
 (124,619,692.58)
 548,352,601.71 

 
736,652,754.71 

 56,000.00 
 2,700.00 

736,711,454.71 

0.00 
0.00 

 2,163,000.00 
 1,050.00 
 5,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 

 902,631.50 
0.00 
0.00 
0.00 

 687,425.00 
0.00 

 420,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 28,178,133.00 
0.00 

 28,178,133.00 
 

74,385,542.00 
0.00 
0.00 

74,385,542.00 

0.00 
0.00 

 2,415,000.00 
 1,050.00 
 5,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 

 523,526.27 
0.00 
0.00 
0.00 

 687,425.00 
0.00 

 420,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 35,858,927.27 
0.00 

 35,858,927.27 
 

79,926,249.27 
0.00 
0.00 

79,926,249.27 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บจ.ว�นสโตร� 
บจ.ไทยซัมซุงประกันช�ว�ต 
บจ.ไทยโอซูก�า
บจ.ห�านฟ�า
บจ.โรงงานเกียรติไทยนิตติ้ง
บจ.เพรซ�เดนท�คอมเมอร�เช�ยล 
บจ.ไหมทอง 
บจ.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด�)
บจ.ไดโซซังเกียว (ประเทศไทย)
บจ.สยาม ดี ซ� เอ็ม
บจ. ไทยบุณกะ แฟชั่น 
บจ. คาร�บอน เมจ�ก (ประเทศไทย) 
บจ.ร�วมประโยชน� 
บจ.เอราวัณสิ่งทอ
บจ.บางกอกโตเกียวซ็อคส� 
บจ.เอลิแอล อินเตอร�เนชั่นแนล (ไทยแลนด�)
บจ.อาซาฮี คาเซอิ สป�นบอนด�(ประเทศไทย)
บจ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย)
บจ.คาลอล ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� (ประเทศไทย)
บจ.เจแอนด�พี (ประเทศไทย)
บจ.บีเอ็นซ� แม�สอด
บจ.ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� (ฮังการ� )
บจ.นิปปอน เต ซาโต
บจ.สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น
รวมเง�นลงทุนระยะยาวอื่น
หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า
รวมเง�นลงทุนระยะยาวอื่นสุทธ�
รวมเง�นลงทุนระยะยาวอื่น
    - งบการเง�นเฉพาะกิจการ
บจ.เบลเมซอง (ประเทศไทย)
บจ.สหรัตนนคร
รวมเง�นลงทุนระยะยาวอื่น
    - งบการเง�นรวม
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14. อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน     
         ในอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2557  และ  2556  มีดังน้ี     
  

     ราคาทุน  

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

          ซ�อ้ 

          ขาย 

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

          ซ�อ้ 

          ขาย 

          โอน 

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

     ค�าเส่ือมราคาสะสม

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

          ค�าเส่ือมราคา  

          ลดลง 

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

          ค�าเส่ือมราคา 

          ลดลง 

          โอน 

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

     ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า  

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

            ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

          ลดลง 

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

     ราคาตามบัญช� 

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

1,605,327,627.66 

78,584,773.00 

(1,280,000.00)

1,682,632,400.66 

1,161,274.00 

0.00 

126,719,407.19 

1,810,513,081.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(136,428,389.09)

(136,428,389.09)

76,319,671.73 

(60,108,717.36)

1,546,204,011.57 

1,750,404,364.49 

642,326,636.04 

125,256,514.19 

(2,200,049.00)

765,383,101.23 

386,884.36 

(722,619.00)

130,432,423.57 

895,479,790.16 

334,834,851.85 

20,270,258.40 

(689,247.86)

354,415,862.39 

22,632,258.48 

(45,336.83)

101,763,001.22 

478,765,785.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

410,967,238.84 

416,714,004.90 

170,574,773.19 

7,500.00 

(435,644.27)

170,146,628.92 

51,360.00 

(8,650.00)

0.00 

170,189,338.92 

166,698,562.27 

2,776,325.50 

(435,641.27)

169,039,246.50 

71,891.82 

(1,586.52)

0.00 

169,109,551.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,107,382.42 

1,079,787.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

23,699,438.80 

0.00 

0.00 

23,699,438.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

23,699,438.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2,812,416.15 

0.00 

(1,995,216.15)

817,200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

817,200.00 

2,418,229,036.89 

203,848,787.19 

(3,915,693.27)

2,618,162,130.81 

28,111,373.31 

(731,269.00)

255,156,614.61 

2,900,698,849.73 

501,533,414.12 

23,046,583.90 

(1,124,889.13)

523,455,108.89 

22,704,150.30 

(46,923.35)

101,763,001.22 

647,875,337.06 

(136,428,389.09)

(136,428,389.09)

76,319,671.73 

(60,108,717.36)

1,958,278,632.83 

2,192,714,795.31 

ท่ีดิน รวมอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค

ส�วนปรับปรุง
อาคาร

ทรัพย�สิน
ระหว�างก�อสร�าง

งบการเง�นรวม
(หน�วย : บาท)

          เง�นลงทุนในท่ีดินของบร�ษัทย�อยได�รวมดอกเบ้ียเง�นกู�ยืม จำนวนเง�น 443,939,141.28 บาท และบร�ษัทย�อยประเมินราคายุติธรรมของท่ีดิน 
โดยราคาประเมินสูงกว�ามูลค�าสุทธ�ตามบัญช� บร�ษัทย�อยจ�งได�บันทึกกลับบัญช�ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า จำนวน 55,423,766.73 บาท

ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹
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        มูลค�ายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  ซ�ง่ประเมินโดยผู�ประเมินราคาอิสระ  มีมูลค�า 
6,375,897,396.40 บาท        

     ราคาทุน  
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
          ซ�อ้
          ขาย 
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
          ซ�อ้
          ขาย 
          โอน 
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
     ค�าเส่ือมราคาสะสม 
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
          ค�าเส่ือมราคา 
          ลดลง  
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
          ค�าเส่ือมราคา  
          ลดลง  
          โอน 
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
    ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า 
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
          ลดลง  
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
     ราคาตามบัญช� 
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
          ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

642,274,177.10 

78,584,773.00 

(1,280,000.00)

719,578,950.10 

1,161,274.00 

0.00 

156,771,339.19 

877,511,563.29 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

(35,012,041.50)

(35,012,041.50)

20,895,905.00 

(14,116,136.50)

684,566,908.60 

863,395,426.79 

103,280,794.79 

116,033,642.00 

(2,200,049.00)

217,114,387.79 

131,215.00 

(722,619.00)

173,148,118.57 

389,671,102.36 

43,514,856.87 

8,000,138.97 

(689,247.86)

50,825,747.98 

9,988,622.90 

(45,336.83)

115,657,272.69 

176,426,306.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

166,288,639.81 

213,244,795.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2,812,416.15 

0.00 

(1,995,216.15)

817,200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

817,200.00 

745,554,971.89 

194,618,415.00 

(3,480,049.00)

936,693,337.89 

4,104,905.15 

(722,619.00)

327,924,241.61 

1,267,999,865.65 

43,514,856.87 

8,000,138.97 

(689,247.86)

50,825,747.98 

9,988,622.90 

(45,336.83)

115,657,272.69 

176,426,306.74 

(35,012,041.50)

(35,012,041.50)

20,895,905.00 

(14,116,136.50)

850,855,548.41 

1,077,457,422.41 

อาคาร รวมทรัพย�สินระหว�าง
ก�อสร�าง

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

     รายได� 
           ค�าเช�า 
           ค�าบร�การ 
     รวมรายได� 
     ค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานทางตรง 
           ก�อให�เกิดรายได�ค�าเช�าและบร�การ 
     รวมค�าใช�จ�ายในการดำเนินงานทางตรง 

91,615,854.79 

32,909,715.31 

124,525,570.10 

36,857,454.39 

36,857,454.39 

86,000,847.74 

31,874,155.65 

117,875,003.39 

39,209,053.18 

39,209,053.18 

76,967,333.80 

0.00 

76,967,333.80 

2,905,657.65 

2,905,657.65 

72,240,383.45 

0.00 

72,240,383.45 

5,790,045.45 

5,790,045.45 

งบการเง�นรวม                          งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557                  2556 2557                  2556

ท่ีดิน

(หน�วย : บาท)

 มูลค�ายุติธรรมของอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ�่งประเมินโดยผู�ประเมินราคา มีมูลค�า 
4,492,817,396.40 บาท
 จำนวนที่รับรู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบร�ษัทฯ จากอสังหาร�มทรัพย�เพื่อการลงทุน สำหรับป�  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 ที่สำคัญมีดังนี้       
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15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 

ที่ดิน อาคาร เคร�อ่งจักร ยานพาหนะ รวมส�วนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ�
สำนักงาน

ต�นทุนพัฒนา
ที่ดิน

เคร�อ่งตกแต�ง
สำนักงาน

ทรัพย�สินระหว�าง
ติดตั้ง

 

 

444,124,667.78 
0.00 
0.00 
0.00 

444,124,667.78 
0.00 
0.00 

(2,861,999.00)
(126,719,407.19)
314,543,261.59 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

444,124,667.78 
314,543,261.59 

338,738,850.60 
0.00 

(779,351.71)
284,158.36 

338,243,657.25 
0.00 
0.00 

(2,808,646.00)
44,851,786.81 

380,286,798.06 

224,306,706.09 
15,277,862.50 

(484,521.57)
(45,169.56)

239,054,877.46 
0.00 

18,152,894.08 
(2,545,860.44)

(101,763,001.22)
152,898,909.88 

99,188,779.79 
227,387,888.18 

82,309,962.96 
0.00 
0.00 

(2,416,820.14)
79,893,142.82 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

79,893,142.82 

72,521,726.27 
4,389,614.13 

0.00 
(2,416,820.14)
74,494,520.26 

0.00 
580,794.83 

0.00 
0.00 

75,075,315.09 

5,398,622.56 
4,817,827.73 

318,103,034.48 
13,740,714.24 
(54,447,215.17)
58,224,343.30 

335,620,876.85 
0.00 

20,380,199.01 
(20,290,545.27)
16,750,766.33 

352,461,296.92 

282,637,335.23 
28,819,653.05 
(45,492,013.29)
18,304,111.26 

284,269,086.25 
0.00 

26,556,176.44 
(13,206,460.15)

0.00 
297,618,802.54 

51,351,790.60 
54,842,494.38 

57,999,592.02 
9,258,408.49 
(3,765,834.90)
54,340,368.15 

117,832,533.76 
0.00 

444,600.00 
(1,008,200.87)

999,172.93 
118,268,105.82 

29,597,366.37 
13,853,369.55 
(3,763,671.29)

0.00 
39,687,064.63 

0.00 
13,336,470.92 

(615,312.80)
0.00 

52,408,222.75 

78,145,469.13 
65,859,883.07 

73,965,318.09 
0.00 

(272,061.72)
2,264,143.55 

75,957,399.92 
0.00 
0.00 

(159,625.00)
20,383,615.04 
96,181,389.96 

50,688,364.28 
343,560.97 
(46,623.15)

0.00 
50,985,302.10 

0.00 
306,598.98 
(159,624.00)

0.00 
51,132,277.08 

24,972,097.82 
45,049,112.88 

157,098,302.60 
2,226,803.21 

(22,419,253.44)
(70,041,024.40)
66,864,827.97 

0.00 
0.00 

(3,133,437.81)
2,007,275.00 

65,738,665.16 

100,475,808.43 
10,215,924.20 
(14,715,178.31)
(30,664,535.96)
65,312,018.36 

0.00 
482,418.84 

(2,896,653.72)
0.00 

62,897,783.48 

1,552,809.61 
2,840,881.68 

667,335,089.29 
82,505,201.41 
(24,849,436.95)

0.00 
724,990,853.75 

495,510.72 
512,640.19 

(16,011,904.60)
0.00 

709,987,100.06 

573,157,703.70 
35,112,884.31 
(23,728,860.14)

0.00 
584,541,727.87 

338,167.90 
41,934,315.55 
(16,399,631.28)

0.00 
610,414,580.04 

140,449,125.88 
99,572,520.02 

102,883,786.35 
95,021,685.33 

0.00 
(57,477,583.22)
140,427,888.46 

0.00 
92,000,054.15 
(1,941,500.00)

(213,429,823.53)
17,056,619.08 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

140,427,888.46 
17,056,619.08 

2,242,558,604.17 
202,752,812.68 
(106,533,153.89)
(14,822,414.40)

2,323,955,848.56 
495,510.72 

113,337,493.35 
(48,215,858.55)

(255,156,614.61)
2,134,416,379.47 

1,333,385,010.37 
108,012,868.71 
(88,230,867.75)
(14,822,414.40)

1,338,344,596.93 
338,167.90 

101,349,669.64 
(35,823,542.39)

(101,763,001.22)
1,302,445,890.86 

985,611,251.63 
831,970,488.61 

 

 

 

งบการเง�นรวม

ราคาทุน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ซ�อ้
 ขาย
 โอน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 เพิ่มจากการซ�อ้เง�นลงทุน
 ซ�อ้
 ขาย
 โอน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค�าเสื่อมราคาสะสม
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ค�าเสื่อมราคา
 ลดลง
 โอนเป�นทรัพย�สินไม�หมุนเว�ยนถือไว�เพื่อขาย
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 เพิ่มจากการซ�อ้เง�นลงทุน
 ค�าเสื่อมราคา
 ลดลง
 โอน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาตามบัญช�
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



ที่ดิน อาคาร เคร�อ่งจักร ยานพาหนะ รวมส�วนปรับปรุง
อาคาร

อุปกรณ�
สำนักงาน

ต�นทุนพัฒนา
ที่ดิน

เคร�อ่งตกแต�ง
สำนักงาน

ทรัพย�สินระหว�าง
ติดตั้ง

งบการเง�นรวม
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15. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�  (ต�อ)

     ราคาทุน 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ซ�อ้
 ขาย
 โอน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ซ�อ้
 ขาย
 โอน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
     ค�าเสื่อมราคาสะสม 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ค�าเสื่อมราคา
 ลดลง
 โอน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ค�าเสื่อมราคา 
 ลดลง
 โอน
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
     ราคาตามบัญช� 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 

438,104,969.78 
0.00 
0.00 
0.00 

438,104,969.78 
0.00 

(2,861,999.00)
(156,771,339.19)
278,471,631.59 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

438,104,969.78 
278,471,631.59 

322,502,560.81 
0.00 
0.00 
0.00 

322,502,560.81 
0.00 

(2,808,646.00)
1,854,682.91 

321,548,597.72 

220,708,866.45 
14,476,463.66 

0.00 
0.00 

235,185,330.11 
17,360,039.59 
(2,545,860.44)

(115,657,272.69)
134,342,236.57 

87,317,230.70 
187,206,361.15 

79,893,142.82 
0.00 
0.00 
0.00 

79,893,142.82 
0.00 
0.00 
0.00 

79,893,142.82 

70,104,906.13 
4,389,614.13 

0.00 
0.00 

74,494,520.26 
580,794.83 

0.00 
0.00 

75,075,315.09 

5,398,622.56 
4,817,827.73 

300,344,823.80 
13,059,323.19 
(53,714,740.46)
65,550,855.48 

325,240,262.01 
19,564,018.91 
(20,196,546.39)
16,509,648.61 

341,117,383.14 

268,470,548.96 
27,526,897.96 
(44,773,881.47)
26,174,367.04 

277,397,932.49 
25,168,450.59 
(13,136,114.48)

0.00 
289,430,268.60 

47,842,329.52 
51,687,114.54 

27,342,171.85 
114,300.00 

(2,581,131.00)
0.00 

24,875,340.85 
0.00 

(254,350.00)
0.00 

24,620,990.85 

16,680,528.60 
4,244,435.68 
(2,581,129.00)

0.00 
18,343,835.28 
2,982,833.94 
(254,347.00)

0.00 
21,072,322.22 

6,531,505.57 
3,548,668.63 

69,299,800.07 
0.00 
0.00 
0.00 

69,299,800.07 
0.00 
0.00 

19,798,594.60 
89,098,394.67 

49,193,349.90 
0.00 
0.00 
0.00 

49,193,349.90 
0.00 
0.00 
0.00 

49,193,349.90 

20,106,450.17 
39,905,044.77 

152,452,384.11 
1,433,553.21 

(22,382,244.29)
(65,550,855.48)
65,952,837.55 

0.00 
(3,133,437.81)
2,007,275.00 

64,826,674.74 

95,859,275.94 
10,053,699.06 
(14,678,185.16)
(26,174,367.04)
65,060,422.80 

320,441.76 
(2,896,653.72)

0.00 
62,484,210.84 

892,414.75 
2,342,463.90 

664,156,101.62 
80,709,291.83 
(24,849,436.95)

0.00 
720,015,956.50 

512,640.19 
(15,871,717.69)

0.00 
704,656,879.00 

571,640,809.46 
34,458,193.87 
(23,728,860.14)

0.00 
582,370,143.19 
40,577,269.65 
(16,371,671.34)

0.00 
606,575,741.50 

137,645,813.31 
98,081,137.50 

49,035,844.64 
91,392,043.82 

0.00 
0.00 

140,427,888.46 
89,893,334.16 
(1,941,500.00)

(211,323,103.54)
17,056,619.08 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

140,427,888.46 
17,056,619.08 

2,103,131,799.50 
186,708,512.05 
(103,527,552.70)

0.00 
2,186,312,758.85 

109,969,993.26 
(47,068,196.89)

(327,924,241.61)
1,921,290,313.61 

1,292,658,285.44 
95,149,304.36 
(85,762,055.77)

0.00 
1,302,045,534.03 

86,989,830.36 
(35,204,646.98)

(115,657,272.69)
1,238,173,444.72 

884,267,224.82 
683,116,868.89 
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16.  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน   

     
         
                     
       
        

     ราคาทุน 
          เง�นช�วยเหลือการไฟฟ�า
          ค�าสิทธ�เ์คร�อ่งหมายการค�า
          ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ
          โปรแกรมคอมพิวเตอร�
     รวมราคาทุน 
     ค�าตัดจำหน�ายสะสม 
          เง�นช�วยเหลือการไฟฟ�า
          ค�าสิทธ�เ์คร�อ่งหมายการค�า
          ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ
          โปรแกรมคอมพิวเตอร�
     รวมค�าตัดจำหน�ายสะสม
     รวม 

773,104.00 

20,831,775.36 

899,065.42 

20,573,125.23 

43,077,070.01 

233,712.84 

12,415.29 

899,062.42 

18,123,840.68 

19,269,031.23 

23,808,038.78 

0.00 

105,584.21 

0.00 

3,777,540.01 

3,883,124.22 

24,146.42 

0.00 

0.00 

661,892.06 

686,038.48 

3,197,085.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

773,104.00 

20,937,359.57 

899,065.42 

24,350,665.24 

46,960,194.23 

257,859.26 

12,415.29 

899,062.42 

18,785,732.74 

19,955,069.71 

27,005,124.52 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม

2556 2557เพ่ิมข�น้ จำหน�าย

     ราคาทุน 
          ค�าสิทธ�เ์คร�อ่งหมายการค�า
          ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ
          โปรแกรมคอมพิวเตอร�
     รวมราคาทุน 
     ค�าตัดจำหน�ายสะสม 
          ค�าสิทธ�เ์คร�อ่งหมายการค�า
          ค�าสมาช�กสนามกอล�ฟ
          โปรแกรมคอมพิวเตอร�
     รวมค�าตัดจำหน�ายสะสม 
     รวม

20,831,775.36 

899,065.42 

20,388,912.87 

42,119,753.65 

12,415.29 

899,062.42 

18,036,144.80 

18,947,622.51 

23,172,131.14 

105,584.21 

0.00 

3,762,620.18 

3,868,204.39 

0.00 

0.00 

632,711.25 

632,711.25 

3,235,493.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20,937,359.57 

899,065.42 

24,151,533.05 

45,987,958.04 

12,415.29 

899,062.42 

18,668,856.05 

19,580,333.76 

26,407,624.28 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2556 2557เพ่ิมข�น้ จำหน�าย

           



      
         
17. สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอ่ืน     
        สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด�วย

 บร�ษัทฯ ได�ทำสัญญาจะซ�้อจะขายที่ดินโครงการนอร�ธปาร�คและได�จ�ายชำระครบถ�วนแล�ว โดยบันทึกไว�ในบัญช�เง�นมัดจำ 
จำนวนเง�น 60,753,000.00 บาท แต�ยังไม�ได�รับโอนกรรมสิทธ�ใ์นท่ีดิน เน่ืองจากบร�ษัทฯ ยังไม�ได�ดำเนินการก�อสร�างอาคารให�เป�น 
ไปตามข�อกำหนดในสัญญา ซ�ง่อาจเกิดผลเสียหาย จำนวน 18,225,900.00 บาท บร�ษัทฯ จ�งได�บันทึกค�าเผ่ือการด�อยค�าในจำนวน 
ดังกล�าว

18. ภาษีเง�นได�   

     
         
                     
       
        

          เง�นมัดจำและเง�นประกัน 
          เช็คคืนรอเร�ยกเก็บเกิน 1 ป� 
          เง�นให�กู�ยืมแก�พนักงาน 
          อ่ืนๆ 
                      รวม 
          หัก  ค�าเผ่ือการด�อยค�าของเง�นมัดจำ 
                      และเง�นประกัน 
               ค�าเผ่ือเช็คคืนรอเร�ยกเก็บเกิน 1 ป�  
                      สงสัยจะสูญ 
               ค�าเผ่ือลูกหน้ีอ่ืนสงสัยจะสูญ 
                      รวม 
          สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอ่ืน - สุทธ�  

 73,923,355.77 

 17,386,559.89 

 27,856,118.57 

 17,705,744.49 

136,871,778.72 

(18,225,900.00)

(17,386,000.00)

(25,000,000.00)

(60,611,900.00)

76,259,878.72 

 79,430,592.17 

 16,085,376.25 

 39,685,497.37 

 13,008,237.99 

148,209,703.78 

(18,225,900.00)

(16,085,000.00)

(25,000,000.00)

(59,310,900.00)

88,898,803.78 

 72,149,123.06 

17,386,559.89 

 27,856,118.57 

1,292,678.55 

118,684,480.07 

(18,225,900.00)

(17,386,000.00)

(25,000,000.00)

(60,611,900.00)

58,072,580.07 

 77,688,626.40 

16,085,376.25 

 39,685,497.37 

855,573.49 

134,315,073.51 

(18,225,900.00)

(16,085,000.00)

(25,000,000.00)

(59,310,900.00)

75,004,173.51 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557 25562556 2557

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557 25562556 2557

 
      สินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�  
      (หน้ีสิน)ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช� 
      สุทธ�  

11,185,457.40 

(612,859,252.22)

(601,673,794.82)

21,617,726.03 

(445,848,501.47)

(424,230,775.44)

0.00 

(532,859,252.22)

(532,859,252.22)

0.00 

(365,848,501.47)

(365,848,501.47)
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        รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย�และ(หน้ีสิน)ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�ท่ีเกิดข�น้สำหรับป� มีดังน้ี

        
  

       
        

      สินทรัพย�(หน้ีสิน)ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�
      ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการค�า 
      เง�นลงทุนช่ัวคราว 
      ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า- 
               เง�นลงทุนร�วม 
      ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า- 
               เง�นลงทุนย�อย 
      ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า-
               เง�นลงทุนระยะยาวอ่ืน 
      ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า-ท่ีดิน
      ค�าเผ่ือการปรับมูลค�า-หลักทรัพย�เผ่ือขาย 
      ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า-
               อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน 
      ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า-
               ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� 
      เง�นรับฝากพนักงาน 
      ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-สินทรัพย�อ่ืน 
      ภาระผูกพันธ�ผลประโยชน�พนักงาน 
      สินทรัพย�(หน้ีสิน)ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช� 
    

19,632,196.84 

(11,585.98)

16,600,000.00 

0.00 

43,074,338.52 

9,198,516.17 

(747,649,040.72)

2,823,227.30 

0.00 

0.00 

12,122,380.00 

42,536,173.05 

(601,673,794.82)

21,210,689.57 

(8,173.92)

16,600,000.00 

0.00 

35,673,938.51 

20,283,269.52 

(580,199,598.16)

7,002,408.30 

(5,937,925.02)

6,217,811.69 

11,862,180.00 

43,064,624.07 

(424,230,775.44)

19,144,728.48 

0.00 

16,600,000.00 

80,000,000.00 

43,074,338.52 

0.00 

(747,649,040.72)

2,823,227.30 

0.00 

0.00 

12,122,380.00 

41,025,114.20 

(532,859,252.22)

21,023,221.21 

0.00 

16,600,000.00 

80,000,000.00 

35,673,938.51 

0.00 

(580,199,598.16)

7,002,408.30 

(5,937,925.02)

6,217,811.69 

11,862,180.00 

41,909,462.00 

(365,848,501.47)

      ภาษีเง�นได�ป�จจุบัน: 
      ภาษีเง�นได�นิติบุคคลสำหรับป� 
      ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�:
      ภาษีเง�นได�รอการตัดบัญช�จาก  
               ผลแตกต�างช่ัวคราวและการกลับ  
               รายการผลแตกต�างช่ัวคราว 
      ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�ท่ีแสดงอยู�ใน  
               งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

282,216,320.04 

9,990,164.77 

292,206,484.81 

270,022,827.74 

5,507,383.24 

275,530,210.98 

273,346,350.50 

(438,691.80)

272,907,658.70 

262,254,622.22 

2,867,337.26 

265,121,959.48 

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557 25562556 2557

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557 25562556 2557

ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได�ดังน้ี
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 จำนวนภาษีเง�นได�ท่ีเก่ียวข�องกับส�วนประกอบแต�ละส�วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สำหรับป�  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556  สรุปได�ดังน้ี       

  

              
19. เง�นเบิกเกินบัญช�และเง�นกู�ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเง�น        
        ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย (บร�ษัท ทิพย�วาร�นวัฒนา จำกัด) มีวงเง�นเบิกเกินบัญช�กับธนาคาร 12 แห�ง 
วงเง�นจำนวน 210 ล�านบาท และ 180 ล�านบาท ตามลำดับ โดยไม�มีหลักประกัน และมีวงเง�น กู�ยืมระยะสั้น กับธนาคาร 10 แห�ง จำนวน 
2,220 ล�านบาท           

         (ค�าใช�จ�าย)รายได� ภาษีเง�นได�ท่ีเก่ียวข�อง  
 กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการ 
         ปรับมูลค�าของหลักทรัพย
 รวม

(167,452,854.61)

(167,452,854.61)

139,636,457.26 

139,636,457.26 

(167,449,442.55)

(167,449,442.55)

139,642,466.08 

139,642,466.08 

               กำไรก�อนภาษีเง�นได� 
               อัตราภาษีเง�นได�นิติบุคคล 
               จำนวนภาษีเง�นได�นิติบุคคล 
               การลดภาษีเง�นได� 
               ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีการค�า 
               ค�าเผ่ือสินค�าเส่ือมสภาพ 
               ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า - 
                    เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม 
               ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า - 
                    เง�นลงทุนระยะยาวอ่ืน  
               ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า -
                    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� 
               ค�าเผ่ือผลขาดทุนจากการด�อยค�า - 
                    อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน 
               สินทรัพย�ตามสัญญาเช�าการเง�น 
               ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
               ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 
               การกลับรายการผลแตกต�างช่ัวคราว  
                           รวม
               อัตราภาษีเง�นได�ท่ีแท�จร�ง (ร�อยละ) 

1,529,115,291.94 

0.02 

305,823,058.39 

1,578,492.73 

0.00 

0.00 

(7,400,400.00)

0.00 

15,263,934.35 

(5,937,925.02)

(260,200.00)

528,451.03 

(17,388,926.67)

292,206,484.81 

1,315,235,329.38 

0.02 

263,047,065.88 

(2,571,880.00)

2,057,867.52 

(4,000,000.00)

(874,000.00)

1,415,155.42 

3,042,490.43 

5,937,925.02 

(1,158,400.00)

7,878,205.89 

755,780.82 

275,530,210.98 

1,491,701,149.81 

0.02 

298,340,229.96 

1,878,492.73 

0.00 

0.00 

(7,400,400.00)

0.00 

4,179,181.00 

(5,937,925.02)

(260,200.00)

884,347.80 

(18,776,067.77)

272,907,658.70 

1,301,226,071.13 

0.02 

260,245,214.23 

(2,600,000.00)

2,057,867.52 

(4,000,000.00)

(874,000.00)

1,415,155.42 

0.00 

5,937,925.02 

(1,158,400.00)

8,306,601.00 

(4,208,403.71)

265,121,959.48 
0.200.180.210.19

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557 25562556 2557

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557 25562556 2557



ËÁÒÂàËµØ»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹

_
103_
_

SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED ANNUAL REPORT 2014

           

      
         
20. เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน     
        เจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด�วย 

  
     

21. เง�นกู�ยืมระยะส้ันอ่ืน      
      เง�นกู�ยืมระยะส้ันอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังน้ี  

22. หน้ีสินตามแผนฟ��นฟูกิจการ     
        หน้ีสินตามแผนฟ��นฟูกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด�วย         
     
       
        

 
          เจ�าหน้ีการค�า 
          เช็คจ�ายล�วงหน�า 
          ค�าใช�จ�ายค�างจ�ายและเจ�าหน้ีอ่ืน 
          รายได�รับล�วงหน�า 
                รวมเจ�าหน้ีการค�าและเจ�าหน้ีอ่ืน 

4,043,733,999.67 
2,001,446.00 

413,499,988.74 
719,680.73 

4,459,955,115.14 

3,723,416,187.36 
28,284,016.98 

364,063,638.74 
962,574.25 

4,116,726,417.33 

4,035,939,740.69 
2,001,446.00 

394,710,845.47 
0.00 

4,432,652,032.16 

3,714,486,010.66 
28,284,016.98 

347,548,883.22 
0.00 

4,090,318,910.86 

 
          เง�นกู�ยืมระยะส้ันอ่ืน 
                รวม 

                เง�นกู�ยืมระยะส้ันได�ออกเป�นต๋ัวสัญญาใช�เง�น อัตราดอกเบ้ียร�อยละ 1.75 - 3.75 ต�อป� โดยไม�มีหลักประกัน 

8,100,000.00 
8,100,000.00 

7,950,000.00 
7,950,000.00 

8,100,000.00 
8,100,000.00 

7,950,000.00 
7,950,000.00 

     หน้ีสินตามแผนฟ��นฟูกิจการ 
     (หัก) ส�วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง  
           กำหนดชำระภายใน 1 ป�  
     หน้ีสินตามแผนฟ��นฟูกิจการ - สุทธ� 

           หน้ีสินตามแผนฟ��นฟูกิจการเป�นหน้ีสินของบร�ษัทย�อย (บร�ษัท กรุงเทพ ทาวเวอร� (1999) จำกัด)  โดยส้ินสุดในป� 2557 

0.00 

0.00 
0.00 

5,889,105.51 

(5,889,105.51)
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

25562557

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

25562557

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

25562557

25562557

25562557

25562557



      
         
23.  เจ�าหน้ีตามสัญญาเช�าทางการเง�น   
        เจ�าหน้ีตามสัญญาเช�าการเง�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังน้ี   

24. ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน    
 กลุ�มบร�ษัทและบร�ษัทจ�ายค�าชดเชยผลประโยชน�หลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ�มครอง 
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให�ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน�ระยะยาวอื่นแก�พนักงานตามสิทธ�และอายุงาน 
        การเปล่ียนแปลงในมูลค�าของภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน     
        ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

            เจ�าหน้ีตามสัญญาเช�าการเง�น  
            หัก  ส�วนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป�
            สุทธ� 

27,703,007.65 
(4,593,554.05)
23,109,453.60 

31,089,058.41 
(3,328,748.38)
27,760,310.03 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

25562557

31,683,060.51 
(7,773,452.86)
23,909,607.65 

            ยานพาหนะ 
            หัก  ค�าเส่ือมราคาสะสม 
            ราคาตามบัญช� - สุทธ� 

31,683,060.51 
(1,993,435.43)
29,689,625.08 

(หน�วย : บาท)
25562557

 
            ภายใน 1 ป� 
            เกิน 1 ป� แต�ไม�เกิน 5 ป� 
 
            หัก  ดอกเบ้ียจ�ายในอนาคตของ 
                 สัญญาเช�าการเง�น 
            มูลค�าป�จจุบันของหน้ีสินตามสัญญา
                 เช�าการเง�น
 
           สินทรัพย�ภายใต�สัญญาเช�าทางการเง�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังน้ี 

12,648,000.00 
34,782,000.00 
47,430,000.00 

(19,726,992.35)

27,703,007.65 

12,648,000.00 
47,778,000.00 
60,426,000.00 

(29,336,941.59)

31,089,058.41 

4,593,554.05 
23,109,453.60 
27,703,007.65 

0.00 

27,703,007.65 

3,328,748.38 
27,760,310.03 
31,089,058.41 

0.00 

31,089,058.41 

จำนวนเง�นข้ันต่ำท่ีต�องจ�าย มูลค�าป�จจุบันของจำนวนเง�นข้ันต่ำท่ีต�องจ�าย
2557 25562556 2557

215,323,120.38 
(19,244,089.55)
16,601,834.43 

0.00 
212,680,865.26 

254,240,171.38 
(11,734,090.71)
32,182,124.73 

(59,365,085.02)
215,323,120.38 

209,547,310.00 
(18,955,789.55)
14,534,050.55 

0.00 
205,125,571.00 

                     อัตราคิดลด   
                     อัตราการเพ่ิมข�น้ของเง�นเดือน  
                     อัตราการหมุนเว�ยนพนักงาน  (ตามช�วงอายุ)   

3.50 - 4.62
3.00 - 6.00

0 - 39

4.00 - 4.52
6.00

0 - 39

งบการเง�นรวม
(ร�อยละ) (ร�อยละ)

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
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     ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน  
     จ�ายผลประโยชน�พนักงาน 
     ต�นทุนบร�การป�จจุบันและดอกเบ้ีย 
     กำไรจากการประมาณการตามหลัก 
           คณิตศาสตร�ประกันภัย
     รวมภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 

               ข�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร�ประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน  

251,080,314.99 
(11,734,090.71)
31,188,967.74 

(60,987,882.02)
209,547,310.00 

(หน�วย : บาท)
งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2557 25562556 2557
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25. กองทุนสำรองเล้ียงช�พ        
 บร�ษัทฯ และพนักงานร�วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงช�พตาม พ.ร.บ กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง ณ 
วันที่ 27 มิถุนายน 2533 ทะเบียนเลขท่ี 309/2533 และมอบหมายให�ผู�จัดการรับอนุญาตเป�นผู�จัดการกองทุนน้ี โดยหักจากเง�น 
เดือนพนักงานส�วนหน่ึงและบร�ษัทฯ จ�ายสมทบส�วนหน่ึง และจะจ�ายให�พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบการท่ีกำหนด  
  
    
26. ทุนเร�อนหุ�น        
      การเพิ่มข�้นและลดลงของทุนที่ออกและชำระแล�ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้    
   

  
     

      ใบสำคัญแสดงสิทธ�     
      เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 บร�ษัทฯ ได�ออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญของบร�ษัท ตามโครงการ “การเสนอขายหุ�นสามัญ 
เพ่ิมทุนแก�ผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท” ให�กับผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จำนวน 11,578,097 หน�วย โดยไม�คิดราคาขาย 
อัตราในการใช�สิทธ� 1 หน�วย ต�อหุ�นสามัญ 1 หุ�น ในราคาใช�สิทธ�หุ�นละ 15 บาท ใช�สิทธ�ภายในป� 2558 กำหนดให�ใช�สิทธ�คร้ังแรกภาย 
ในวันท่ี 11-13 กันยายน 2556 คร้ังท่ี 2 ภายในวันท่ี 9-11 มิถุนายน 2557 และ คร้ังท่ี 3 ภายในวันท่ี 13-15 ตุลาคม 2557 กรณีมี 
หุ�นเหลือจากการใช�สิทธ�ให�คณะกรรมการบร�หาร พิจารณานำไปจัดสรรให�แก�พนักงานรายอ่ืนซ�ง่มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว�ต�อไป 
ท้ังน้ีจะต�องขายหุ�นภายในอายุโครงการซ�ง่ส้ินสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558        
   มูลค�ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธ�ซ�้อหุ�นแต�ละสิทธ�ที่ออกเท�ากับ 33.03 บาท คำนวณโดยใช�แบบจำลองการกำหนด 
ราคาสิทธ� Black-Scholes Model ข�อมูลนำเข�าแบบจำลอง ได�แก� ราคาหุ�น ณ วันที่กำหนดราคา ซ�่งเท�ากับ 48.75 บาท 
ราคาใช�สิทธ� เท�ากับ 15 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร�อยละ 8.33 ความคาดหวังอัตราการจ�ายเง�นป�นผลร�อยละ 1.92 อายุการ 
ใช�สิทธ�์ 503 วัน  และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร�อยละ 2.74        
      สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2557 บร�ษัทฯ  บันทึกค�าใช�จ�ายสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญของบร�ษัท 
ให�กับผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัท จำนวน 154,680,547.67 บาท รวมอยู�ในค�าใช�จ�ายเก่ียวกับพนักงาน กับบันทึก“สำรอง 
ส�วนทุนจากการจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�”  ในส�วนของผู�ถือหุ�น 

      การเพ่ิมข�น้และลดลงของใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญของบร�ษัท  สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2557 มีดังน้ี   
    

27. สำรองตามกฎหมาย        
 ตามพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บร�ษัทฯ ต�องจัดสรรกำไรสุทธ�ประจำป�ส�วนหน่ึงไว�เป�นทุนสำรองไม�น�อยกว�า 
ร�อยละห�าของกำไรสุทธ�สำหรับป� หักยอดขาดทุนสะสมต�นป� (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรองตามกฎหมายน้ีจะมีจำนวนไม�น�อยกว�าร�อยละสิบ 
ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองดังกล�าวจะนำไปจ�ายเป�นเง�นป�นผลไม�ได�         

หุ�นสามัญ ณ ต�นงวด  
ออกหุ�นสามัญจากการใช�สิทธ�ใบสำคัญ 
       แสดงสิทธ�ซ�อ้หุ�นสามัญของบร�ษัท  
หุ�นสามัญ ณ ปลายงวด 

323,379,803 

4,385,400 
327,765,203 

323,379,803.00 

4,385,400.00 
 327,765,203.00 

318,421,903 

4,957,900 
323,379,803 

 318,421,903.00 

 4,957,900.00 
323,379,803.00 

2557 2556
จำนวนหุ�น บาทบาท จำนวนหุ�น

ใบสำคัญแสดงสิทธ� ณ ต�นงวด 
ใช�สิทธ�ตามใบสำคัญแสดงสิทธ� 
ใบสำคัญแสดงสิทธ� ณ ส้ินงวด 

จำนวนหน�วย
6,620,197 
(4,385,400)
2,234,797 
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28. เง�นป�นผล   
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 63 ประจำป� 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 อนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลจาก 
การดำเนินงาน สำหรับป� 2556 ในอัตรา 1.00 บาทต�อหุ�น จำนวน 323,379,803 หุ�น จำนวนเง�นรวม 323,379,803.00 บาท  
ซ�่งกำหนดจ�ายให�ผู�ถือหุ�น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 62 ประจำป� 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 อนุมัติให�จ�ายเง�นป�นผลจาก 
การดำเนินงาน สำหรับป� 2555 ในอัตรา 1.00 บาทต�อหุ�น จำนวน 318,421,903 หุ�น จำนวนเง�นรวม 318,421,903.00 บาท   
ซ�่งได�จ�ายให�ผู�ถือหุ�นเร�ยบร�อยแล�ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556  

29. ค�าใช�จ�ายตามลักษณะของค�าใช�จ�าย 
        ค�าใช�จ�ายตามลักษณะของค�าใช�จ�าย ท่ีสำคัญมีดังน้ี  

30. การบร�หารการจัดการทุน        
 วัตถุประสงค�ของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยในการบร�หารทางการเง�นคือ การดำรงไว�ซ�่งความสามารถในการดำเนินงาน 
อย�างต�อเน่ือง และดำรงไว�ซ�ง่โครงสร�างทุนท่ีเหมาะสม        
        
31. ค�าตอบแทนกรรมการ        
 ค�าตอบแทนกรรมการเป�นประโยชน�ท่ีจ�ายให�แก�กรรมการของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อย ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ 
บร�ษัทมหาชน จำกัด โดยไม�รวมเง�นเดือนและผลประโยชน�ที่เกี่ยวข�องที่จ�ายให�กับกรรมการในฐานะผู�บร�หาร

32. กำไรต�อหุ�น  ประกอบด�วย 
        32.1. กำไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน        

     
         
                     
       
        

               การเปล่ียนแปลงในสินค�าสำเร็จรูป และต�นทุน 
                      พัฒนาอสังหาร�มทรัพย� ระหว�างก�อสร�าง 
               ซ�อ้สินค�า 
               วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช�ไป  
               ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับพนักงาน 
               ค�าตอบแทนผู�บร�หาร 
               ค�าตอบแทนกรรมการ 
               ค�าเส่ือมราคาและค�าตัดจำหน�าย 
               ค�าส�งเสร�มการขายและค�าขนส�ง 
                

(234,374,788.58)
21,881,706,240.12 

213,231,370.98 
1,020,313,307.42 

64,820,040.00 
10,033,000.00 

115,227,029.94 
1,643,346,266.71 

202,916,903.08 
21,266,730,764.07 

132,146,890.58 
935,450,114.07 
58,115,850.00 
9,875,000.00 

117,803,449.84 
1,634,781,313.05 

(235,246,017.34)
21,881,706,240.12 

0.00 
857,527,338.87 
64,580,040.00 
9,518,000.00 

97,015,286.56 
1,633,932,484.35 

200,720,672.87 
21,266,730,764.07 

0.00 
861,750,479.62 
57,995,850.00 
9,336,000.00 

104,701,820.19 
1,634,781,313.05 

(หน�วย : บาท)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557 25562556 2557

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2557 25562556 2557

สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

(หน�วย : บาท)

กำไรสุทธ�ท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นสามัญ (บาท) 
จำนวนหุ�นสามัญถัวเฉล่ีย (หุ�น)
กำไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 

1,231,755,263.06 
324,808,903 

3.79 

1,035,847,504.98 
320,309,980 

3.23 

1,218,793,491.11 
324,808,903 

3.75 

1,036,104,111.65 
320,309,980 

3.23 

สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
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(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

      
       
        32.2  กำไรต�อหุ�นปรับลด       
    

กำไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน 
   กำไรสุทธ�ท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นสามัญ 
ผลกระทบของหุ�นสามัญ เทียบเท�า 
   ปรับลด (สิทธ�ท่ีจะใช�ซ�อ้หุ�น) 
กำไรต�อหุ�นปรับลด 
   กำไรสุทธ�ท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นสามัญ   
   สมมติว�ามีการเปล่ียนแปลงเป�น 
       หุ�นสามัญ 

1,231,755,263.06 

 -   

1,231,755,263.06 

1,035,847,504.98 

 -   

1,035,847,504.98 

324,808,903 

1,418,780 

326,227,683 

320,309,980 

 617,138 

320,927,118 

3.79 

3.78 

3.23 

3.23 

2557 2556 2557 25562556 2557

           

งบการเง�นรวม
สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

กำไรสุทธ� จำนวนหุ�น กำไรต�อหุ�น

2557 2556 2557 25562556 2557

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
กำไรสุทธ� จำนวนหุ�น กำไรต�อหุ�น

กำไรต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน 
    กำไรสุทธ�ท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นสามัญ 
ผลกระทบของหุ�นสามัญ เทียบเท�า 
     ปรับลด (สิทธ�ท่ีจะใช�ซ�อ้หุ�น) 
กำไรต�อหุ�นปรับลด 
     กำไรสุทธ�ท่ีเป�นของผู�ถือหุ�นสามัญ  
     สมมติว�ามีการเปล่ียนแปลงเป�น   
        หุ�นสามัญ 

1,218,793,491.11 

 -   

1,218,793,491.11 

1,036,104,111.65 

 -   

1,036,104,111.65 

324,808,903

1,418,780

326,227,683

320,309,980

 617,138 

320,927,118

3.75 

3.74 

3.23 

3.23 



      
         
33. รายการบัญช�กับกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน    
 บร�ษัทฯ มีรายการบัญช�กับกิจการท่ีเก่ียวข�องกันอย�างเป�นสาระสำคัญ กิจการเหล�าน้ีเก่ียวข�องกันโดยการถือหุ�นระหว�างกัน
หร�อการมีผู�ถือหุ�นหร�อกรรมการบางส�วนร�วมกัน หร�อมีกรรมการ/ผู�บร�หารของบร�ษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�น ผลของรายการดังกล�าวได� 
แสดงไว�ในงบการเง�นตามมูลฐานที่ตกลงร�วมกันซ�่งเป�นปกติทางการค�าระหว�างบร�ษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน    

 รายการบัญช�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกันที่เป�นสาระสำคัญ มีรายละเอียดสรุปดังนี้ 
            

     รายได�
     รายได�จากการขาย - บร�ษัทย�อย
            SAHA VIETNAM Co., Ltd.
     รายได�จากการขาย - บร�ษัทร�วม
            บจ. ซันร�อยแปด
     รายได�จากการขาย - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน
            บมจ. ไอ. ซ�. ซ�. อินเตอร�เนช่ันแนล
     รายได�อ่ืน - บร�ษัทย�อย
            บจ. โชคชัยพิบูล
            บจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา
     รายได�อ่ืน - บร�ษัทร�วม 
            บจ. ซันร�อยแปด
            บจ. สห ลอว�สัน
     รายได�อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 
            บมจ. ไอ. ซ�. ซ�. อินเตอร�เนช่ันแนล
            บมจ. นิวซ�ต้ี (กรุงเทพ)
            บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย)
     ค�าใช�จ�าย
     ซ�อ้สินค�า - บร�ษัทย�อย 
            บจ. โชคชัยพิบูล
            บจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา
     ซ�อ้สินค�า - บร�ษัทร�วม 
            บจ. แดร�ไ่ทย
            บจ. ซันร�อยแปด
     ซ�อ้สินค�า - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน  
            บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
            บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย)
            บมจ. เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนช่ันแนลฯ
            บจ. คอกเซคเคมิเคิล อินดัสทร�
            บจ. สหชลผลพืช 
            บจ. คิวพี (ประเทศไทย) (ก่ิวไป�)
     ค�าใช�จ�าย - บร�ษัทย�อย 
            บจ. โชคชัยพิบูล
            บจ. กรุงเทพทาวเวอร� (1999)
            บจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา
     ค�าใช�จ�าย - บร�ษัทร�วม 
            บจ. ซันร�อยแปด
     ค�าใช�จ�าย - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน  
            บมจ. สหพัฒนา อินเตอร�โฮลด้ิง
            บมจ. ไอ. ซ�. ซ�. อินเตอร�เนช่ันแนล
            บมจ. ฟาร�อีสท� ดี ดี บี
            บจ. เค.อาร�.เอส.ลอจ�สติคส�
            บจ. สหชลผลพืช 
            

0.00 

152.16 

2.78 

0.00 
0.00 

12.55 
1.69 

0.16 
1.68 
9.72 

0.00 
0.00 

197.28 
0.00 

7,300.60 
11,544.19 

8.17 
55.25 
48.24 

170.74 

0.00 
0.00 
0.00 

6.86 

2.03 
 0.17 

142.13 
95.63 
0.67 

0.00 

148.05 

2.97 

0.00 
0.00 

12.57 
1.02 

0.16 
1.57 
9.60 

0.00 
0.00 

202.55 
559.81 

7,412.95 
10,829.58 

9.82 
59.04 
33.80 

154.44 

0.00 
0.00 
0.00 

12.77 

2.21 
0.44 

180.88 
88.70 
0.00 

 

6.91 

152.16 

2.78 

1.32 
16.78 

12.55 
1.69 

0.16 
1.68 
9.72 

140.57 
167.56 

197.28 
0.00 

7,300.60 
11,544.19 

8.17 
55.25 
48.24 

170.74 

16.66 
17.21 
0.02 

 
6.86 

2.03 
0.17 

142.13 
95.63 
0.67  

0.00 

148.05 

2.97 

1.20 
14.80 

12.57 
1.02 

0.16 
1.57 
9.60 

120.27 
165.83

202.55 
559.81 

7,412.95 
10,829.58 

9.82 
59.04 
33.80 

154.44 

53.17 
15.24 
0.16 

12.77 

2.21 
0.44 

180.88 
88.70 
0.00 

(หน�วย : ล�านบาท)
งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2557 25562556 2557

สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
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(หน�วย : ล�านบาท)
งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2557 25562556 2557

สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
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     สินทรัพย�และหน้ีสิน
            ซ�อ้เคร�อ่งหมายการค�า
                   นายบุญย�เอก โชควัฒนา
     ลูกหน้ีการค�า-บร�ษัทย�อย
            SAHA VIETNAM Co., Ltd.
     ลูกหน้ีการค�า-บร�ษัทร�วม
            บจ. ซันร�อยแปด
     ลูกหน้ีการค�า-กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน
            บมจ. ไอ. ซ�. ซ�. อินเตอร�เนช่ันแนล
     ลูกหน้ีอ่ืน-บร�ษัทร�วม
            บจ. ซันร�อยแปด
     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน
            บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย)
            บจ. ว�จัยและพัฒนาสหโอซูก�า เอเช�ย
            บจ. สหชลผลพืช 
            บจ.คิวพี (ประเทศไทย) (ก่ิวไป�)
     เง�นให�กู�ยืมระยะส้ัน - บร�ษัทย�อย
            บจ. โชคชัยพิบูล
     เง�นให�กู�ยืมระยะส้ันอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน
            บจ. ร�วมอิสระ
            บจ. บีเอ็นซ� เร�ยลเอสเตส
            บจ. เค พี ซอฟท�
     ค�าส�งเสร�มการขายค�างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน  
            บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย)
            บจ. คิวพี (ประเทศไทย) (ก่ิวไป�)
            บจ. คอกเซคเคมิเคิล อินดัสทร�
            บจ. สหชลผลพืช

20.00 

0.00 

22.52 

4.94 

0.00 

2.31 
0.41 
0.87 
7.42 

0.00 

25.00 
30.00 
30.00 

1,470.69 
13.34 
0.61 
6.36 

20.00 

0.00 

25.22 

11.95 

1.29 

0.00 
0.33 
0.18 
3.32 

0.00 

10.00 
0.00 
0.00 

1,247.12 
10.07 
0.64 
4.08 

20.00 

9.24 

22.52 

4.94 

0.00 

2.31 
0.41 
0.87 
7.42 

40.00 

25.00 
30.00 
30.00 

1,470.69 
13.34 
0.61 
6.36 

20.00 

0.00 

25.22 

11.95 

1.29 

0.00 
0.33 
0.18 
3.32 

40.00 

10.00 
0.00 
0.00 

1,247.12 
10.07 
0.64 
4.08 

        รายการสินทรัพย�และหน้ีสินท่ีเก่ียวข�องกันท่ีเป�นสาระสำคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังน้ี



     เจ�าหน้ีการค�า-บร�ษัทย�อย
            บจ. โชคชัยพิบูล
            บจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา
     เจ�าหน้ีการค�า-บร�ษัทร�วม
            บจ. แดร�ไ่ทย
            บจ. ซันร�อยแปด
     เจ�าหน้ีการค�า - กิจการท่ีเก่ียวข�องกัน
            บมจ. ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส�
            บมจ. เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนช่ันแนล
            บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย)
            บจ. คอกเซคเคมิเคิล อินดัสทร�
            บจ. คิวพี (ประเทศไทย) (ก๋ิวไป�)
            บจ. สหชลผลพืช 
     เจ�าหน้ีอ่ืน
            บจ. เค.อาร�.เอส.ลอจ�สติคส�
     เง�นกู�ยืมระยะส้ัน - บุคคลและบร�ษัทท่ีเก่ียวข�องกัน
            กรรมการบจ. โชคชัยพิบูล
            บจ. ว�จัยและพัฒนาสหโอซูก�า เอเช�ย

0.00 
0.00 

24.85 
0.00 

1,219.69 
0.80 

1,829.29 
8.90 

36.07 
4.38 

8.31 

19.00 
5.00 

0.00 
0.00 

25.24 
0.14 

1,204.39 
1.87 

1,630.70 
12.04 
34.77 
2.94 

7.49 

19.00 
5.00 

11.66 
18.27 

24.85 
0.00 

1,219.69 
0.80 

1,829.29 
8.90 

36.07 
4.38 

8.31 

0.00 
0.00 

7.14 
19.97 

25.24 
0.14 

1,204.39 
1.87 

1,630.70 
12.04 
34.77 
2.94 

7.49 

0.00 
0.00 

(หน�วย : ล�านบาท)
งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2557 25562556 2557
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34. การนำเสนอข�อมูลทางการเง�นจำแนกตามส�วนงาน  
 บร�ษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค�าอุปโภคบร�โภค และพัฒนาอสังหาร�มทรัพย� บร�ษัทย�อยแห�งหนึ่งประกอบธุรกิจลงทุนใน 
อสังหาร�มทรัพย�และให�บร�การ และบร�ษัทย�อยอีกแห�งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให�เช�า บร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยมีส�วน 
งานทางภูมิศาสตร�เดียว คือ ประเทศไทย ส�วนงานของบร�ษัทฯ และบร�ษัทย�อยในงบการเง�นรวมมีรายละเอียดดังนี้  

รายได�  

 รายได�จากภายนอก

 รายได�ระหว�างส�วนงาน

 รายได�ท้ังส้ิน

ผลได�(เสีย)  

 ต�นทุนตามส�วนงาน

 ค�าใช�จ�ายขายและบร�หาร 

 กำไรจากการดำเนินงาน 

 รายได�อ่ืน 

 ค�าใช�จ�ายไม�ป�นส�วน 

 ดอกเบ้ียจ�าย

 ภาษีเง�นได�นิติบุคคล

 กำไรสุทธ� 

ข�อมูลอ่ืน 

 สินทรัพย�ส�วนงาน

 สินทรัพย�ไม�ป�นส�วน

 สินทรัพย�ท้ังส้ินตาม

     งบการเง�นรวม 

 หน้ีสินส�วนงาน

 หน้ีสินไม�ป�นส�วน

 หน้ีสินท้ังส้ินตาม

                 งบการเง�นรวม

           ค�าเส่ือมราคา

26,428.3 

333.3 

26,761.6 

21,933.0 

3,651.6 

1,177.0 

9,446.7 

6,566.9 

87.0 

26,223.9 

253.4 

26,477.3 

21,746.4 

3,796.3 

934.6 

7,470.2 

6,564.8 

95.1 

46.2 

18.5 

64.7 

18.2 

24.9 

21.6 

136.5 

16.3 

0.5 

38.0 

22.7 

60.7 

28.3 

11.7 

20.7 

41.5 

21.5 

0.5 

326.0 

2.0 

328.0 

114.7 

0.0 

213.3 

903.1 

168.8 

13.9 

356.1 

0.0 

356.1 

145.4 

6.8 

203.9 

219.4 

22.8 

12.4 

 -   

(353.8)

(353.8)

(323.7)

(30.1)

 -   

 -   

 

-   

 

-   

 -   

(276.1)

(276.1)

(282.8)

6.7 

 -   

 -   

 

-   

 

-   

26,800.5 

 -   

26,800.5 

21,742.2 

3,646.4 

1,411.9 

256.9 

(134.3)

(5.4)

(292.2)

1,236.9 

10,486.3 

8,470.2 

18,956.5 

6,752.0 

702.3 

7,454.3 

101.4 

26,618.0 

 -   

26,618.0 

21,637.3 

3,821.5 

1,159.2 

287.7 

(128.7)

(3.0)

(275.5)

1,039.7 

 7,731.1 

 8,689.3 

 

16,420.4 

 6,609.1 

 111.9 

 

6,721.0 

 108.0 

(หน�วย : ล�านบาท)

งบการเง�นรวม สำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 25562557

ขายสินค�าอุปโภค
บร�โภค

อาคารสำนักงาน
ให�เช�า

อ่ืนๆ
การตัดบัญช�

รายการระหว�างกัน
รวม

                   

               



      
         
35. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข�น้ในภายหน�า  
        35.1  ภาระผูกพัน
                 35.1.1  บร�ษัทฯ มีภาระค้ำประกันท่ีทำกับธนาคารและสถาบันการเง�นต�างๆ ให�กับกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน ซ�ง่เป�นการ 
ค้ำประกันตามสัดส�วนของกลุ�มผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังน้ี

             35.1.2 บร�ษัทฯ และบร�ษัท สหพัฒนาอินเตอร� โฮลด้ิง จำกัด (มหาชน) ได�ร�วมกันค้ำประกันตามสัดส�วนการลงทุน 
ของผู�ร�วมลงทุนฝ�ายไทยให�กับกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังน้ี     
 

 35.1.3 บร�ษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหนังสือค้ำประกันต�อหน�วยงานราชการและบร�ษัทเอกชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 ดังนี ้

                บร�ษัทย�อย
                      - บจ. ทิพย�วาร�นวัฒนา
                บร�ษัทร�วม
                      - บจ. แดร�ไ่ทย
                      - บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 
                                    รวมภาระค้ำประกัน

5,000,000.00 

1,492,400.00 
35,500,000.00 
41,992,400.00 

5,000,000.00 

1,441,000.00 
0.00 

6,441,000.00 

(หน�วย : บาท)
2557 2556

 
 
                    - บจ. ราชาอูช�โน 
                                     รวม

6,328,000.00 
6,328,000.00 

6,328,000.00 
6,328,000.00 

(หน�วย : บาท)
2557 2556

 
              ภาระในการให�ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน  
                    การใช�ไฟฟ�า  
                    หน�วยงานราชการ  
                    บร�ษัทเอกชน  

15,012,100.00 
1,720,165.00 

959,000.00 

14,885,100.00 
1,719,905.00 

868,000.00 

(หน�วย : บาท)
2557 2556
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 35.1.4 บร�ษัทฯ มีภาระชำระค�าลิขสิทธ�เ์คร�อ่งหมายการค�าและค�าการตลาดให�บร�ษัทอ่ืนตามสัญญาดังน้ี
  ฉบับที่ 1 สัญญาเลขท่ี 041240 # 7 เป�นค�าลิขสิทธ�เ์พ่ือใช�สัญลักษณ�รูปสัตว�ในสินค�า เร�ม่วันท่ี 1 มกราคม 2557  
   ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ชำระเง�นงวดเดียวในวันทำสัญญา 351,287.00 บาท
  ฉบับที่ 2 สัญญาเลขที่ 7114589  เป�นค�าลิขสิทธ�์เพื่อใช�สัญลักษณ�รูปสัตว�และของเล�นในสินค�า เร�่มวันที่   
   1 สิงหาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ชำระเง�นในวันที่ทำสัญญา 700,000.00 บาท 
   จำนวนท่ีเหลือ แบ�งชำระภายในวันท่ี 15 พฤศจ�กายน 2557 จำนวน 700,000.00 บาท และภายใน 
   วันที่ 15 กุมภาพันธ� 2558 จำนวน 600,000.00 บาท      

 35.2 หนี้สินที่อาจเกิดข�้นภายหน�า        
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บร�ษัทฯ มีภาระหน้ีกับธนาคารโดยการรับเง�นล�วงหน�าจากการ 
 ให�ธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามตั๋วเง�นรับการค�าที่ครบกำหนด จำนวน 126.62 ล�านบาท และ 31.51 ล�านบาท ตามลำดับ   
 ภาระหนี้ดังกล�าวจะหมดไปเมื่อธนาคารเร�ยกเก็บเง�นตามเช็คแต�ละฉบับได�      
  

36.  การเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับเคร�่องมือทางการเง�น 
 36.1 นโยบายการบัญช� 
  รายละเอียดของนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ ว�ธ�การที่ใช�ซ�่งรวมถึงเกณฑ�ในการรับรู�และวัดมูลค�า ที่เกี่ยวกับสินทรัพย�  
 และหนี้สินทางการเง�นแต�ละประเภท
 36.2 การบร�หารความเสี่ยง
  บร�ษัทฯ ไม�มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมทางตราสารทางการเง�น เพื่อเก็งกำไร หร�อเพื่อค�า   
 36.3 ความเสี่ยงด�านสินเช�่อ         
  บร�ษัทฯ มีนโยบายการให�สินเช�่ออย�างระมัดระวังซ�่งลูกหนี้การค�าส�วนใหญ�มีการติดต�อกันมาเป�นเวลานาน จ�งไม� 
 คาดว�าจะได�รับความเสียหายอย�างเป�นสาระสำคัญจากการติดตามและเร�ยกเก็บหนี้      
 36.4 ราคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น        
  เน่ืองจากสินทรัพย�ทางการเง�นส�วนใหญ�จัดเป�นระยะส้ัน และเง�นกู�ยืมมีอัตราอยู�ในเกณฑ�เดียวกับตลาด ราคาตามบัญช� 
 ของสินทรัพย�และหนี้สินทางการเง�นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเง�น มีมูลค�าใกล�เคียงกับมูลค�ายุติธรรมโดยประมาณ   
 นอกจากนี้ผู�บร�หารเช�่อว�าบร�ษัทฯ ไม�มีความเสี่ยงจากเคร�่องมือทางการเง�นที่มีนัยสำคัญ
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37. การแก�ไขข�อผิดพลาด        
     รายการหน้ีสินภาษีเง�นได�รอตัดบัญช�        
 จากงบการเง�นรวมสำหรับป� ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีการตัดรายการค�าเผ่ือการด�อยค�าเง�นลงทุนในบร�ษัทย�อย 
แต�ไม�ได�ตัดรายการสินทรัพย�ภาษีเง�นได�รอตัดบัญช�ท่ีเกิดจากรายการดังกล�าวออก (แสดงยอดสุทธ�ในบัญช�หน้ีสินภาษีเง�นได�รอตัดบัญช�) 
บร�ษัทฯ จ�งแก�ไขข�อผิดพลาดของหนี้สินภาษีเง�นได�รอตัดบัญช� โดยทำการปรับปรุงงบการเง�นย�อนหลัง ส�งผลให�งบการเง�นมี 
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

38 . การอนุมัติงบการเง�น 
          งบการเง�นน้ีได�รับการอนุมัติให�ออกงบการเง�นโดยคณะกรรมการของบร�ษัทฯ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2558 
     

      งบแสดงฐานะการเง�นรวม 
      หน้ีสินภาษีเง�นได�รอตัดบัญช� 
      สำรองตามกฏหมาย 
      กำไรสะสม 

502,623,630.29 
60,674,000.00 

4,767,062,971.31 

รายการปรับปรุง

80,000,000.00 
(674,000.00)

(79,326,000.00)

หลังปรับปรุง  

582,623,630.29 
60,000,000.00 

4,687,736,971.31 

(หน�วย : บาท)
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 

      งบแสดงฐานะการเง�นรวม 
      หน้ีสินภาษีเง�นได�รอตัดบัญช� 
      สำรองตามกฏหมาย 
      กำไรสะสม 

ตามท่ีเสนอไว�เดิม

365,848,501.47 
60,674,000.00 

5,543,853,658.31 

รายการปรับปรุง

80,000,000.00 
(674,000.00)

(79,326,000.00)

หลังปรับปรุง  

445,848,501.47 
60,000,000.00 

5,464,527,658.31 

(หน�วย : บาท)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556

 ผลของการปรับปรุงแก�ไขข�อผิดพลาดดังกล�าวทำให� งบการเง�นที่เคยนำเสนอแล�วมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
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การลงทุนของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบร�ษัทอื่น  ที่บร�ษัทถือไว�ตั�งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไปของจำนวนหุ�นที่ออกจำหน�ายแล�ว มีดังต�อไปนี้ 14.  การลงทุนร�วมกับบร�ษัทอื่น

สถานที่ตั้งช�อ่ธุรกิจลำดับ โทรศัพท� โทรสาร ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ�นที่
ออกจำหน�าย

จำนวนหุ�น
ที่ถือ

 สัดส�วนการ
ถือหุ�น(ร�อยละ)

มูลค�าเง�นลงทุน
(บาท)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

บมจ.แพนเอเซ�ยฟุตแวร�

บมจ.ฟาร�อีสท� ดี ดี บี

SAHA VIETNAM CO.,LTD.

บ.โชคชัยพิบูล จก.

บ.กรุงเทพทาวเวอร� (1999)

บ.ทิพย�วาร�นวัฒนา จก.

บ.แดร�ไ่ทย จก.

CANCHANA INTERNATIONAL
CO.,LTD.

บ.ไทย-เมียนม�าร�
ซัคเซสเวนเจอร� จก.
บ.บุญแคปป�ตอลโฮลดิ้ง จก.

PRESIDENT FOODS (CAMBODIA)
CO.,LTD.
บ.ร�วมอิสระ จก.

บ.ศร�ราชาขนส�ง จก.

038-480713-4

02-2480888

 - 

02-3180062

02-3081000

02-3181147

02-2461474-8

 - 

02-3744730

02-2930030

 - 

02-3082888

038-480444

038-480187

02-2466055-6

 - 

02-3191676

02-3081008

02-7167107

02-2460078

 - 

02-3753185

02-2930040

 - 

02-3082577

038-480838

รองเท�า

โฆษณา

อุปโภค,
บร�โภค

อสังหาร�มทรัพย� 

อาคาร
สำนักงานให�เช�า
ผลิตสินค�าบร�โภค

นมเปร�ย้ว

จัดจำหน�ายสินค�า

การลงทุน

ลงทุน

ผลิตอาหาร

อสังหาร�มทรัพย� 

ขนส�ง

 540,000,000 

7,500,000

                            ทุนจดทะเบียน 
                           3,100,000,000 ด�ง

 10,200,000 

 5,190,000 

 164,400 

 145,000 

 1,000 

 1,000,000 

 27,000,000 

 1,500,000 

 800,000 

 100,000 

97,843,300

922,650

10,199,994

5,189,940

82,115

 65,250 

400

349,997

8,639,999

450,000

200,000

20,000

 18.12 

 12.30 

 100.00 

 99.99 

 99.99 

 49.95 

 45.00 

 40.00 

 
35.00 

 32.00 

 30.00 

 25.00 

 20.00 

 129,297,404.24

27,203,311.86

 4,903,321.67

603,801,619.94

518,994,000.00

17,294,100.00

 10,324,600.00

 6,494,660.00

35,039,403.72

86,399,990.00

19,646,775.00

 -   

2,036,000.00

177/20 ม.5 ต.หนองขาม 
อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร�
465/1-467 ถ.ศร�อยุธยา เขตราชเทว�  
กทม. 10400
NO.2, BINH PHU RESIDENTIAL, STREET 4, WARD 11,
DISTRICT 6, HO CHI MINH CITY, VIETNAM
2156 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�
เขตห�วยขวาง กทม.10310
2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�
เขตห�วยขวาง กทม.10310
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร�
ถ.เพชรบุร� ตัดใหม� เขตห�วยขวาง กทม.10310
465/1-467 ถ.ศร�อยุธยา เขตราชเทว�
กทม.10400
77 A, SOTHEAROS BLVD.,SANGKAT TONLE BASAC, 
KHAN CHAMKARMON, PHNOM PENH CAPITAL,  
KINGDOM OF CAMBODIA
278 ถ.ศร�นคร�นทร� แขวงหัวหมาก เขตบางกะป�
กทม. 10240
530 ซอยสาธุประดิษฐ� 58 บางโพงพาง 
ยานนาวา กทม. 10120
PHUM MOR, CHAMKARDOUNG ROAD,
PHNOM PENH CAMBODIA
2922/196 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร� 2 
ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� ห�วยขวาง กทม.
661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20280 
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

บ.สหพัฒน� เร�ยล เอสเตท จก.

 บ.สหอุบลนคร จก.

บ.สห ลอว�สัน จก.

บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.

บ.เคพี ซอฟท� จก.

 บ.ซันร�อยแปด จก.

 บ.ไทซันฟูดส� จก.

บ.บีเอ็นซ� เร�ยลเอสเตท จก.

บ.ว�จัยและพัฒนา สหโอซูก�า 
เอเช�ย จก.
บ.เค.อาร�.เอส. ลอจ�สติคส� จก.

 บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก.

 บ.เฟ�สท�ยูไนเต็ดอินดัสตร� จก.

 บ.โชคสามัคคี จก.

บ.เพรซ�เดนท� คอมเมอร�เช�ยล จก.

02-2930030

02-2930030

02-3080708

02-2944403-4

02-3080608-9

02-2954253-55

02-7317250-5

02-2930030

02-7166931-2

038-482033-7

02-6758356

02-2930030

02-5303479

02-3143777
02-3145848

02-2930040

02-2930040

02-3080702

02-2944500

02-3080607

02-2954256

02-7317256

02-2930040

02-7166933

038-482023-4

02-6739899

02-2930040

02-9331431

02-7194684

พัฒนาที่ดิน

นิคมอุตสาหกรรม

ร�านค�าสะดวกซ�้อ

ลงทุน

บร�การออกแบบและ
พัฒนาซอฟต�แวร�

ศูนย�จำหน�ายสินค�า

ผลิตและจำหน�าย
น้ำผลไม�

พัฒนาอสังหา
ร�มทรัพย�

ว�จัย

ขนส�ง

จำหน�ายผลิตภัณฑ�
บำรุงสุขภาพ

ลงทุน

ลงทุน

จำหน�ายบะหมี่

 10,000,000 

 1,250,000 

 8,370,000 

 90,000 

 16,000,000 

10,000,000 

 5,000,000 

 600,000 

 800,000 

 1,000,000 

 200,000 

 400,000 

 11,600,000 

5,000 

2,000,000

250,000

1,674,000

17,644

2,880,000

1,775,350

843,750

100,000

130,668

155,000

30,000

57,466

1,600,000

650

 20.00 

 20.00 

 20.00 

 19.60 

 18.00 

17.75 

 16.88 

 16.67 

 16.33 

 15.50 

 15.00 

 14.37 

 13.79 

13.00 

 50,000,000.00

 2,087,500.00

 167,400,000.00

27,719,897.00

 41,400,000.00

 1,014.00

 8,437,500.00

 10,000,000.00

 3,466,800.00

1,550,000.00

 30,000,000.00

5,746,600.00

 16,000,000.00

19,836.00

757/10 ซ.ประดู� 1 ถ.สาธุประดิษฐ�
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม
611/40 ซ.วัดจันทน�ใน แขวงบางโคล�
เขตบางคอแหลม กทม.10120
2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�
 เขตห�วยขวาง กทม.10310
747/163-164 ซ.ประดู� 1 ถ.สาธุประดิษฐ�
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร� ชั้น 11
ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กทม. 
729/2-3 ตรอกวัดจันทร�ใน ถ.รัชดาภิเษก
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
278 อาคารทีเอฟ ถ.ศร�นคร�นทร� แขวงหัวหมาก
 เขตบางกะป� กทม.
530 ซอยสาธุประดิษฐ� 58 บางโพงพาง
 เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ
2170 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�
เขตห�วยขวาง กทม.10310
311 หมู� 1 ตำบลบึง อำเภอศร�ราชา
 จ.ชลบุร� 20230
889 อาคารไทย ซ�ซ� ทาวเวอร� ห�องเลข ที่ 124
ขั้น 12 ถ.สาทรใต� สาทร กทม.
11 ถ.สาธุประดิษฐ� เขตยานนาวา
 กทม. 10120
188 ซ.ลาดพร�าว 73 ถ.ลาดพร�าว
 วังทองหลาง บางกะป� กทม.10900
90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง
กทม. 10250

 

 

 

การลงทุนของบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบร�ษัทอื่น  ที่บร�ษัทถือไว�ตั�งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไปของจำนวนหุ�นที่ออกจำหน�ายแล�ว มีดังต�อไปนี้ 14.  การลงทุนร�วมกับบร�ษัทอื่น (ต�อ)  
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(บาท)



_117__
SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC CO

M
PANY LIM

ITED ANNUAL REPO
RT 2014

 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

บ.4 พีเพิลฟูดส� จก.

บ.ไลอ�อน (ประเทศไทย) จก.

บ.สห โตคิว คอร�ปอเรชั่น จก.

 บ.สหชลผลพืช จก.

บ.เอราวัณสิ่งทอ จก.

บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.

บ.แพนแลนด� จก.

บ.ยู ซ� ซ� อูเอะช�ม�า คอฟฟ��
(ประเทศไทย) จก.
บ.เอลิแอล อินเตอร�เนชั่นแนล
(ไทยแลนด�) จก.
บ.ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� 
(ฮังการ�) จก.

รวม

02-3180062

02-2940191

038-480444

038-480011-4

02-7543604-5

02-4769545-6

038-480444

02-6505400-2

02-3021447

 -   

02-3191676

02-2944365

038-480505

038-480682

02-1833916

02-4769547

038-480505

02-6505403

02-2621400

 -   

จำหน�ายบะหมี่

ผลิตสินค�าอุปโภค 

พัฒนาอสังหา
ร�มทรัพย�
อาหาร

ป��นด�ายและ
ทอผ�า

ผลิตซอสปรุงรส

พัฒนาที่ดิน

อุปโภคบร�โภค 

ผลิตผ�าอ�อม
สำเร็จรูป

ผลิตอาหาร

 2,000,000 

 3,000,000 

 332,000 

 2,000,000 

6,214,634 

2,600,000 

 3,000,000 

 150,000 

 945,000 

 2,350,000,000 

260,000

363,900

39,840

208,000

630,493

260,000

300,000

15,000

94,500

235,000,000

 13.00 

 12.13 

 12.00 

 10.40 

10.15 

10.00 

 10.00 

 10.00 

 10.00 

 10.00 

 245,500.00

36,646,569.00

 9,960,000.00

12,240,000.00

50,328,406.99

26,000,000.00

21,000,000.00

366,156.20

94,500,000.00

32,182,363.55

 2,108,733,329.17

2156 ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�
เขตห�วยขวาง กทม.10310
666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม.10120
999 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศร�ราชา
จ.ชลบุร� 20280
600/1 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม
อ.ศร�ราชา จ.ชลบุร� 20280
49 ม.3 ถ.ปู�เจ�าสมิงพราย สำโรงใต�
พระประแดง สมุทรปราการ 10130
612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล 
เขตธนบุร�  กทม.10600
222 ม.7 ต.คลองกิ่ว อ.บ�านบึง 
จ.ชลบุร� 20220
183 อาคารร�เจ�นท�เฮ�าส� ชั้น 9 ถ.ราชดำร�
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
7/320 ม.6 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง
2500 ESZTERGOM, (IPARI PARK) RUBIK
ERNOUTCA 20377/9
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1.) ผลการดำเนินงาน
  จากผลการดำเนินงานประจำป� 2557 และ 2556 ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีรายได�รวม 27,092.75 ล�านบาท และ 
26,950.47 ล�านบาท เปร�ยบเทียบกับป� 2556 เพิ่มข�้น 142.28 ล�านบาท คิดเป�น 0.53 % มีค�าใช�จ�ายรวมทั้งสิ้น 25,530.63 
ล�านบาท ลดลงจากป� 2556 เป�นจำนวน 83.46 ล�านบาท คิดเป�น 0.33 % และมีกำไรสุทธ�รวม 1,236.91 ล�านบาท เพิ่มข�้น 
จากป� 2556 จำนวน 197.20 ล�านบาท คิดเป�น 18.97 %
 ผลการดำเนินงานและรายได�ที่เพิ่มข�้นนั้น  มาจากองค�ประกอบหลัก ที่สำคัญ ดังนี้

 รายได�จากการขาย
  รายได�จากการขายของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย ในป� 2557 มีจำนวน 26,444.88 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2556 จำนวน 
170.68 ล�านบาท คิดเป�น 0.65 % โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับป� 2556 เนื่องจากระหว�างป� 2557 
เศรษฐกิจของประเทศชะลอการเติบโต ประกอบกับประชาชนยังขาดความเช�่อมั่นทางการเมือง ส�งผลต�อการลดลงของ 
การลงทุนภาคเอกชนและการใช�จ�ายของประชาชน แต�เนื่องจากบร�ษัทฯ มีการพัฒนาและเพิ่มช�องทางการจัดจำหน�ายและมี 
กลยุทธ�ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จ�งไม�ส�งผลกระทบต�อยอดขายของบร�ษัทฯ  

 รายได�อื่นๆ
  บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีรายได�อ่ืนๆ ในป� 2557 ลดลง 28.40 ล�านบาท ประกอบด�วยรายได�จากการให�เช�า และบร�การ 
160.02 ล�านบาท รายได�จากเง�นป�นผลรับ 193.20 ล�านบาท รายได�อื่น 167.81 ล�านบาท และมีรายการกลับบัญช�ผลขาดทุน 
จากการด�อยค�าของสินทรัพย� จำนวน 76.32 ล�านบาทจากการประเมินราคาที่ดินใหม�

 ต�นทุนขายและค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร
  ต�นทุนขายและค�าใช�จ�ายรวม ลดลง 83.46 ล�านบาท เมื่อเทียบกับป� 2556 คิดเป�น 0.33 % เนื่องจากต�นทุนขาย 
เพิ่มข�้น 73.22 ล�านบาท ตามการเติบโตของยอดขาย สำหรับค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หารที่ลดลง 233.86 ล�านบาทนั้น 
เนื่องจากป� 2556 บร�ษัทฯ บันทึกค�าใช�จ�ายสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธ�ซ�้อหุ�นสามัญของบร�ษัทให�กัับ ผู�บร�หารและ 
พนักงาน  จำนวน 221 ล�านบาท

 กำไรสุทธ�
  บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีกำไรสุทธ� เพิ่มข�้นอย�างต�อเนื่อง เป�นผลจากการเติบโตของยอดขาย โดยในป� 2557 มีกำไร 
ขั้นต�น 4,827.43 ล�านบาท คิดเป�น 18.25 % เมื่อเทียบกับยอดขาย หร�อเพิ่มข�้น 97.46 ล�านบาท คิดเป�น 2.06 % เมื่อเทียบ 
กับป� 2556 หลังหักค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หารและต�นทุนทางการเง�นแล�ว  มีกำไรก�อนหักภาษีเง�นได� 1,529.12 ล�านบาท 
และมีกำไรสุทธ�หลังหักภาษี 1,236.91 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2556 จำนวน 197.20 ล�านบาท หร�อคิดเป�น 18.97 % 
  หากเปร�ยบเทียบกำไรสุทธ� และเง�นสดสุทธ�ที่ได�มาจากการดำเนินงานเพิ่มข�้น 947.54 ล�านบาท เป�นกระแสเง�นสด 
ที่เพิ่มข�้นใกล�เคียงกับผลกำไรสุทธ�ของบร�ษัทฯ ถือว�าสภาพคล�องอยู�ในเกณฑ�ดี

2.) ฐานะการเง�น
 สินทรัพย�รวม
  สินทรัพย�รวม บร�ษัทและบร�ษัทย�อย สิ้นสุดป� 2557 มีมูลค�ารวมทั้งสิ้น 18,956.47 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2556 
จำนวน 2,536.04 ล�านบาท หร�อคิดเป�น 15.44 % โดยสินทรัพย�หมุนเว�ยนเพ่ิมข�น้ 1,504.55 ล�านบาท และสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน 
เพิ่มข�้น 1,031.47 ล�านบาท
  สินทรัพย�หมุนเว�ยน ประกอบด�วยเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพิ่มข�้น 456.78 ล�านบาท ซ�่งเป�นเง�นฝากกับ 
สถาบันการเง�นประเภทออมทรัพย� ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่นเพิ่มข�้น 274.23 ล�านบาท โดยลูกหนี้การค�าของบร�ษัทฯ ในป� 
2557 มีจำนวน 3,711.25 ล�านบาท คิดเป�น 19.58 % ของสินทรัพย�รวม มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 58 วัน ในจำนวน 
ลูกหนี้ทั้งหมดเป�นลูกหนี้ที่ยังไม�ถึงกำหนดชำระเพิ่มข�้นจากป� 2556 จำนวน 213.23 ล�านบาท ซ�่งบร�ษัทได�ตั้งค�าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ ตามจำนวนหนี้ที่คาดว�าจะเร�ยกเก็บไม�ได�จำนวน 55.04 ล�านบาท 
           สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนเพ่ิมข�น้ จากการเปล่ียนแปลงในมูลค�ายุติธรรมของหลักทรัพย�ของเง�นลงทุนเผ่ือขาย ซ�ง่จัดเป�น 
หลักทรัพย�ในความต�องการของตลาด จำนวน 669.92 ล�านบาท และลงทุนในเง�นลงทุนเผื่อขาย บร�ษัทร�วมและเง�นลงทุน 
ระยะยาวอื่นจำนวน 235 ล�านบาท
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 หนี้สินรวม
  หนี้สินรวม บร�ษัทและบร�ษัทย�อย สิ้นสุดป� 2557 มีหนี้สินรวม 7,454.28 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2556 จำนวน 
733.25 ล�านบาท หร�อคิดเป�น 10.91 % เนื่องจากบร�ษัทฯ ไม�มีเง�นกู�ยืมจากสถาบันการเง�น จ�งไม�มีภาระในการชำระดอกเบี้ย 
เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่นเพิ่มข�้น 343.22 ล�านบาท ค�าใช�จ�ายค�างจ�ายเพิ่มข�้น 221.43 ล�านบาท ตามการเติบโตของ 
ยอดขายบร�ษัทฯ ทั้งนี้รายการหนี้สินส�วนใหญ�เป�นเจ�าหนี้การค�า คิดเป�นอัตรา 54.25 % ของหนี้สินรวม  ซ�่งบร�ษัทได�ชำระ 
ตามกำหนดเวลาเสมอ

 ส�วนของผู�ถือหุ�น
  ส�วนของผู�ถือหุ�น ของบร�ษัทและบร�ษัทย�อย สิ้นสุดป� 2557 มีจำนวน 11,502.19 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2556 
เป�นจำนวน 1,802.79 ล�านบาท เนื่องจากป� 2557 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีกำไรสุทธ� 1,236.91 ล�านบาท เพิ่มข�้นจากป� 2556 
จำนวน 197.20 ล�านบาท มีผลกำไรจากการวัดมูลค�าเง�นลงทุนเผื่อขาย 669.81 ล�านบาท และมีการจ�ายเง�นป�นผล       
จำนวน 324.20 ล�านบาท

3.) สภาพคล�อง
 กระแสเง�นสด
  ในป� 2557 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีกระแสเง�นสดสุทธ�ลดลง 292.32 ล�านบาท มีกระแสเง�นสดสุทธ�จากกิจกรรม 
ดำเนินงาน จำนวน 947.55 ล�านบาท ลดลงจากป� 2556 จำนวน 164.61 ล�านบาท เป�นการเพิ่มข�้นของลูกหนี้การค�า 
และลูกหนี้อื่น 253.80 ล�านบาท จากการเพิ่มยอดขาย เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น เพิ่มข�้นจากป� 2556 จำนวน 340.37 
ล�านบาท
  เง�นสดสุทธ�ใช�ไปในกิจกรรมลงทุน 951.64 ล�านบาท เป�นการนำเง�นฝากธนาคารประเภทเง�นฝากประจำ จำนวน 
752.24 ล�านบาท และนำเง�นไปลงทุนในเง�นลงทุนเผ่ือขายประเภทกองทุนรวม เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม เง�นลงทุนอื่นจำนวน 
308.9 ล�านบาท ซ�้อสินทรัพย�จำนวน 118.54 ล�านบาท โดยมีเง�นสดรับจากเง�นป�นผลและรายการอื่นๆ จำนวน 224.64 
ล�านบาท
  นอกจากนี้ยังมีกระแสเง�นสดสุทธ�ใช�ไปจากกิจกรรมจัดหาเง�นจำนวน 288.23 ล�านบาท โดยส�วนใหญ�เป�นการใช�เง�น 
ไปกับการจ�ายเง�นป�นผลให�กับผู�ถือหุ�น จำนวน 324.20 ล�านบาท

 ความเหมาะสมของโครงสร�างเง�นทุน
  อัตราหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นสิ้นสุดป� 2557 คิดเป�น 0.65 เท�า ซ�่งอยู�ในระดับต่ำจัดว�าเป�นเกณฑ�ที่ดีมาก 
ในขณะท่ีความสามารถในการชำระดอกเบ้ียของบร�ษัทอยู�ท่ี 287.97 เท�า แสดงว�าบร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีกำไรจากการดำเนินงาน 
เพียงพอท่ีจะชำระดอกเบ้ีย แสดงให�เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร�างทางการเง�นท่ีดี มีฐานะทางการเง�นท่ีม่ันคงและแข็งแกร�ง 
สามารถชำระหนี้ได�โดยใช�เง�นทุนหมุนเว�ยนที่มีอยู�

 สภาพคล�องที่สำคัญ
  ในป� 2557 บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีสภาพคล�องอยู�ในระดับที่ดีมาตลอด ทั้งนี้เกิดจาก 
บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีระบบติดตามการชำระเง�นจากลูกหนี้การค�าที่มีประสิทธ�ภาพ ประกอบกับลูกค�าส�วนใหญ�เป�นลูกค�าที่ดี 
และมีการชำระเง�นตรงตามกำหนด โดยมีอัตราส�วนสภาพคล�องเท�ากับ 1.48 เท�า เพ่ิมข�น้จากป�ท่ีแล�ว 0.10 เท�า และอัตราส�วน 
สภาพคล�องหมุนเร็วเท�ากับ 1.59  อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเง�นสด 0.15 ซ�่งใกล�เคียงกับป�ที่แล�ว ระยะเวลาเก็บหนี้ 
เฉลี่ย 58 วัน ระยะเวลาขายสินค�าเฉลี่ย 12 วัน อัตราส�วนดังกล�าว แสดงให�เห็นว�าบร�ษัทมีสภาพคล�องอยู�ในระดับสูง และมี 
เง�นทุนหมุนเว�ยนอยู�อย�างเพียงพอ

 ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต�อสภาพคล�อง
  บร�ษัทและบร�ษัทย�อย มีโครงสร�างทางการเง�นอยู�ในระดับท่ีแข็งแกร�ง โดยมีตัวช�วั้ดของอัตราส�วนทางการเง�นท่ีสำคัญ 
ซ�่งสะท�อนให�เห็นสภาพคล�องของบร�ษัทฯ จากอัตราส�วนสภาพคล�อง 1.48 เท�า จากสินทรัพย�หมุนเว�ยน 9,759.55 ล�านบาท 
และหนี้สินหมุนเว�ยนเป�นจำนวนเง�น 6,582.56 ล�านบาท ซ�่งสินทรัพย�หมุนเว�ยนสูงกว�าหนี้สินหมุนเว�ยนมากถึง 3,176.99 
ล�านบาท แสดงให�เห็นถึงสภาพคล�องและความสามารถในการชำระหนี้ของบร�ษัทที่อยู�ในเกณฑ�ดีมาก
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หน�วย : พันบาท ยกเว�นอัตราร�อยละในวงเล็บและรายการใน *

ผลการดำเนินงาน
รายได�จากการขาย

รายได�อ่ืน

รวมรายได�

ค�าใช�จ�าย

กำไร (ขาดทุน) ข้ันต�น

กำไรก�อนภาษีและดอกบ้ีย

กำไรก�อนภาษีและรายการพิเศษ

กำไร (ขาดทุน)

* รายได�ต�อจำนวนพนักงาน (บาท / คน)

* กำไรหลังภาษีต�อจำนวนพนักงาน (บาท / คน)

* อัตราของกำไรก�อนภาษีและดอกเบ้ียต�อดอกเบ้ียจ�าย (เท�า)

* อัตราของกำไรก�อนภาษีและดอกเบ้ียต�อกำไรก�อนภาษี (เท�า)

ฐานะการเง�น
สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นลงทุน

อสังหาร�มทรัพย�เพ่ือการลงทุน

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�

สินทรัพย�อ่ืน

รวมสินทรัพย� = รวมหน้ีสินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หน้ีสินหมุนเว�ยน

หน้ีสินอ่ืน

หน้ีสินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�น

* จำนวนหุ�น

* อัตรากำไรข้ันต�น (%)

* อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (%)

* อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (%)

* อัตราส�วนของสินทรัพย�หมุนเว�ยนต�อ หน้ีสินหมุนเว�ยน (เท�า)

* อัตราส�วนของสินทรัพย�สภาพคล�องต�อ หน้ีสินหมุนเว�ยน (เท�า)

* อัตราส�วนหน้ีสินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า)

* ระยะเวลาดำรงสินค�าคงคลัง (วัน)

* ระยะเวลาการรับชำระหน้ี (วัน)

* กำไรสุทธ�ต�อหุ�น

* เง�นป�นผลต�อหุ�น

* มูลค�าหุ�นตามบัญช�ต�อหุ�น (บาท)

 

26,444,880 

 647,869 

 27,092,749 

 25,530,627 

 4,827,430 

 1,533,295 

 1,529,115 

 1,236,909 

 9,759,552 

 6,036,113 

 2,192,715 

 831,970 

 136,123 

 18,956,473 

 6,582,557 

 871,721 

 7,454,278 

 11,502,195 

 

(100.00)

 (2.45)

 (102.45)

 (96.54)

 (18.25)

 (5.80)

 (5.78)

 (4.68)

 18,367,965.76 

 838,582.24 

 366.90 

 1.00 

 (51.48)

 (31.84)

 (11.57)

 (4.39)

 (0.72)

 (100.00)

 (34.72)

 (4.60)

 (39.32)

 (60.68)

 327,765,203 

 18.25 

 11.67 

 6.99 

 1.48 

 1.59 

 0.65 

 12 

 58 

 3.79 

 1.00 

 35.09 

 

26,274,200 

 676,273 

 26,950,473 

 25,614,087 

 4,729,971 

 1,318,264 

 1,315,235 

 1,039,705 

 8,255,003 

 5,063,996 

 1,958,279 

 985,611 

 157,548 

 16,420,437 

 5,996,808 

 724,225 

 6,721,033 

 9,699,404 

 

(100.00)

 (2.57)

 (102.57)

 (97.49)

 (18.00)

 (5.02)

 (5.01)

 (3.96)

 18,002,988.10 

 694,525.80 

 435.30 

 1.00 

 (50.27)

 (30.84)

 (11.93)

 (6.00)

 (0.96)

 (100.00)

 (36.52)

 (4.41)

 (40.93)

 (59.07)

 323,379,803 

 18.00 

 10.92 

 6.34 

 1.38 

 1.62 

 0.68 

 12 

 58 

 3.23 

 1.00 

 30.24 

 

25,322,135 

 475,023 

 25,797,158 

 24,606,298 

 4,606,379 

 1,188,698 

 1,187,200 

 976,643 

 8,242,360 

 5,295,094 

 1,780,267 

 909,173 

 163,055 

 16,389,949 

 6,298,936 

 908,875 

 7,207,811 

 9,182,138 

 

(100.00)

 (1.88)

 (101.88)

 (97.17)

 (18.19)

 (4.69)

 (4.69)

 (3.86)

 16,805,966.44 

 636,249.79 

 793.52 

 1.00 

 (50.29)

 (32.31)

 (10.86)

 (5.55)

 (0.99)

 (100.00)

 (38.43)

 (5.55)

 (43.98)

 (56.02)

 318,421,903 

 18.19 

 10.84 

 6.39 

 1.31 

 1.43 

 0.68 

 13 

 59 

 2.88 

 0.90 

 30.59 

2557 2556 2555        รายการ
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 ในป� 2557 บร�ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมการตลาดอย�างต�อเน่ือง การเข�าร�วมกิจกรรมกับทางห�างสรรพสินค�า ห�างดิสเค�าท�สโตร�  
ร�านค�าคอนว�เนียนสโตร� และร�านค�าท่ัวไปแล�ว บร�ษัทฯยังได�พัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�สู�ตลาด รวมถึงการปรับผลิตภัณฑ�ท่ีมีอยู�เดิม
ให�ตรงตามความต�องการของผู�บร�โภคมากยิ่งข�้น เช�น เพิ่มรสชาติใหม�กลิ่นใหม� เป�นต�น เพื่อให�ผู�บร�โภคมีทางเลือกได�หลากหลายข�้น
โดยมีกิจกรรมทางการตลาดเด�นๆ ดังนี้

 ผลิตภัณฑ�เปาเอ็มวอช เป�ดตัวผลิตภัณฑ�ซักผ�าชนิดน้ำ สูตรเข�มข�น 2 เท�า ที่มี
Hi-etergency และ Natural Enzyme ขจัดคราบด�วยกร�นเทคโนโลยี ที่เป�นมิตรกับ 
สิ่งแวดล�อม ที่เป�นเจ�าแรกและเจ�าเดียว โดยใช�สารทำความสะอาดที่สังเคราะห�จาก 
ปาล�มธรรมชาติและมีเอนไซม� Protease ช�วยให�ขจัดคราบที่ซักออกยากได�ดีข�้นถึง 2 เท�า 
(เปร�ยบเทียบการขจัดคราบกับเปาเอ็มวอช สูตรผง) เช�น คราบเลือด คราบเหง�่อไคล 
เป�นต�น นอกจากนั้น เปาเอ็มวอชลิคว�ด ยังมีปร�มาณฟองที่พอเหมาะ สามารถล�างฟอง
ออกง�าย และช�วยถนอมเคร�่องซักผ�า อีกทั้งยังเหมาะกับเคร�่องซักผ�าทุกประเภท 

 ส�วนกิจกรรมการตลาดที่จะสร�างการรับรู�ในตัวสินค�า ทางผลิตภัณฑ�ได� Launch 
ภาพยนตร�โฆษณาเพื่อให�ผู�บร�โภคได�รู�จักและสร�างความสนใจซ�้อ พร�อมทั้งจัดกิจกรรม
Pao M.Wash Road Show ท่ีนำสินค�าตัวอย�างไปแจกให�ทดลองใช� อาทิ ตามอาคาร
สำนักงาน ศูนย�การค�า เป�นต�น 
   

Launch of “Pao M. Wash Liquid” Concentrated Laundry Solution – Twice 
as Effective!  The launch of Pao M. Wash Liquid introduced a formula 
twice as effective, utilizing Hi-detergency and Natural Enzymes. These 
environmentally-friendly components are unique to our product lines.  
They are sourced from natural palm and protease enzymes, and are twice 
as effective as the normal powder formula.  They are excellent at removing 
blood and sweat stains.  Furthermore, Pao M. Wash Liquid is unique in 
how it limits foam and makes it easy for foam to be removed, reducing 
strain on washing machines. Its versatility also allows it to be compatible 
with all types of machines.

The product launch included a video advertisement to raise awareness 
among consumers. A Pao M. Wash Road Show introduced samples of the 
products to office complexes, shopping centers, etc.
   

เป�ดตัว “เปาเอ็มวอชลิคว�ด” พลังซักจากธรรมชาติ ขจัดคราบและเข�มข�นข�้นถึง 2 เท�า
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เป�ดตัว “ว�ปโฟมอาบน้ำโชกุบุสซ�โมโนกาตาร�” สัมผัสฟองโฟมละมุนผิว

 ผลิตภัณฑ�โชกุบุสซ� โมโนกาตาร� เป�ดตัวสินค�าใหม�เอาใจคนรักผิวด�วย“ว�ปโฟมอาบน้ำโชกุบุสซ� โมโนกาตาร�” ที่มีสารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติ 
99% ผสานความชุ�มช�่นมากเป�น 2 เท�า ด�วยดับเบิ้ลมอยเจอร� เพื่อผิวนุ�มชุ�มช�่น เสมือนผิวอิ่มน้ำ ดสูุขภาพดี ด�วยฟองโฟมเนื้อละเอียดเนียนนุ�ม ละมุนผิว 
ทำความสะอาดอย�างอ�อนโยน ไม�ระคายเคืองผิว กลิ่นหอมติดผิวกาย ทำให�การอาบน้ำมีความร�่นรมย�และสนุกสนาน โดยมี 2 สูตรให�เลือก คือ
 1. สูตร Sakura Skin Brightening เพื่อผิวเนียนนุ�มดูกระจ�างใส ด�วยสารสกัดจากดอกซากุระ ช�วยคืนความสดใสเปล�งปลั่งอย�างเป�นธรรมชาติ 
 2. สูตร Mono Leaf Skin Protection เพื่อผิวเนียนนุ�ม สะอาดมั่นใจด�วยสารสกัดจาก Mono Leaf (ใบพืช) และ IPMP ที่ช�วยดูแลปกป�องผิว 
ลดการสะสมของแบคทีเร�ย ทั้งนี้ได� Launch ภาพยนตร�โฆษณาแนะนำผลิตภัณฑ�ใหม�ช�่อชุด “Natural” โดยได� ดาราช�่อดัง “ญาญ�า อุรัสยา” มาเป�น
แบรนด�แอมบาสเดอร�

Launch of “Shokubutsu Monogatari Shower Cream” – Surround Yourself in Foam 

Shokubutsu Monogatari introduced its product line, marketing its efforts to those that love taking care of their skin.  The formula is 
99% derived from natural ingredients.  It provides double the ordinary moisturizing effect, creating soft and smoother skin that looks 
healthier and better hydrated.  The foamy formula is full of aroma and cleans with a soft touch.  Shower time has never been more 
fun.  There were two different products in this launch:
 1 The Sakura Skin Brightening formula, which softens and cleanses the skin, returning the freshness of youth with a formula 
that uses environmentally-friendly ingredients.
 2 The Mono Leaf Skin Protection formula, which softens the skin and makes you feel more confident.  Its ingredients come from 
Mono Leafs and IPMP, and helps protect the skin against harmful bacteria.  
 A video advertisement was used during the project launch. The “Natural” commercials were presented by “Yaya Arussaya”, who 
served as the brand ambassador.  

“มาม�า พร�เซ็นต� เทศกาลดนตร� เมโลดี้ ออฟ ไลฟ� ครั้งที่ 8”
 ผลิตภัณฑ�มาม�าร�วมกับบร�ษัทสไปร�ซ�่ดิสก� สร�างสรรค�ความสนุกครั้งใหญ�กับเทศกาลดนตร�แบบฟร�คอนเสิร�ตกลางเมือง “มาม�า พร�เซ็นต� เทศกาลดนตร� 
เมโลดี้ ออฟ ไลฟ� ครั้งที่ 8” ภายใต�คอนเซ็ปต� “The Instant Music Festival” ที่รวบรวมความสนุกทุกแนวไว�ในงานเดียว ทั้งการแสดงดนตร� 
จากศิลป�นกว�า 100 คน และการแสดงผลงานศิลปะ แฟชั่น และภาพยนตร�ให�เลือกชมอย�างจุใจตลอด 2 วันเต็ม นอกจากนี้ มาม�ายังจัดกิจกรรมมันส�ๆ 
มาให�ร�วมสนุกอีกมากมาถึง 3 บูธ คือ 

 1.บูธ MAMACUP 3D เป�ดโอกาสให�ผู�ร�วมงานได�สนุกกับการถ�ายรูป 3 มิติ พร�อมแฮชแท็กคำว�า #MAMACUP3D แล�วรับภาพเป�นของที่ระลึก 
 2.บูธ MY OWN MAMA CUP ที่พร�อมจุดประกายไอเดียสร�างสรรค� ชวนมาคร�เอตมาม�าคัพในสไตล�ของคุณเอง
 3.บูธ MAMA DIY ซ�่งจะมีการแจกขนมมาม�า พร�อมจัดโชว�การปรุงเมนูสุดพิเศษโดยศิลป�นรับเช�ญและอีกหนึ่งเซอร�ไพรส�กับขบวน MAMA PARADE
ที่เดินสายมอบของที่ระลึกให�ผู�ร�วมงานถึงวันละ 4 รอบ โดยจัดงานท่ีศูนย�การค�า เซ็นทรัลเว�ลด�

“Mama Presents the 8th Music Festival Melody of Life” 
Mama joined up with Spicy Disk to organize a fun and free music festival in the city: “Mama Presents the 8th Music Festival Melody 
of Life”, under the concept of “The Instant Music Festival”.  The festival had a host of different aspects to enjoy.  Spanning two full 
days, over 100 different artists were showcased from different disciplines, including fashion, art, and movies.  In addition, Mama 
hosted three separate booths:
 The MAMACUP 3D booth allowed participants to snap three dimensional photos and share images using the hash-tag 
#MAMACUP3D.  The photo also served as a souvenir from the festival.
 The MY OWN MAMA Cup booth allowed participants to utilize their creative side to design their own Mama cup in their own style. 
 The MAMA DIY booth provided Mama food samples.  A special show about special flavorings was organized with guest 
celebrities. Also, a surprise MAMA PARADE, with giveaway souvenirs for participants, was put on display 4 times a day at Central 
World.  
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 “สตาร� อินฟ�นิติ” เป�นนวัตกรรมที่ค�นคิดสูตรพิเศษเฉพาะ โดยผสานคุณประโยชน�ของ“คอลลาเจน” สูงถึง 5,000 มิลลิกรัม
ท่ีสกัดเป�นโมเลกุลขนาดเล็กจ�งดูดซ�มเข�าสู�ร�างกายได�ดีและไม�ตกค�าง ให�ประสิทธ�ภาพเต็มท่ีในการดูแลและฟ��นฟูบำรุงเซลล�ผิว พร�อมด�วย
“เอนไซม� Q10” นำเข�าจากประเทศญี่ปุ�นในรูปแบบอิมัลชั่นที่มีประสิทธ�ภาพในการดูดซ�มได�มากกว�ารูปแบบอื่น และ “มากิเบอร�ร�่”
ต�นกำเนิดสายพันธุ�นำเข�าจากประเทศช�ลี อุดมไปด�วยสารต�านอนุมูลอิสระมากที่สุดในตระกูลเบอร�ร�่ ช�วยกระตุ�นการดูดซ�มคอลลาเจน
ได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ

 จุดเด�นของ “สตาร� อินฟ�นิติ” คือสูตรที่มีความพิเศษเฉพาะ โดยเลือกใช�ส�วนผสมจากแหล�งผลิตที่ดีที่สุด อยู�ในรูปฟอร�มและ
ขนาดที่ดูดซ�มได�อย�างมีประสิทธ�ภาพที่สุด ผลลัพธ�ที่ได�จากการดื่ม “สตาร� อินฟ�นิติ” จ�งเห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว แตกต�างจากการดื่ม
เคร�่องดื่มที่มีคอลลาเจน คิวเท็น และมากิเบอร�ร�่ทั่วไป โดย บร�ษัทฯ ได�มีการทำว�จัยโดยสถาบันว�จัยที่ผ�านการรับรองมาตรฐาน พบว�า
กลุ�มตัวอย�าง 99 คน จาก 100 คน ที่ดื่ม “สตาร� อินฟ�นิติ” ติดต�อกันทุกวัน มีการเปลี่ยนแปลงของผิวที่ดีข�้นอย�างเห็นได�ชัดภายใน
4 สัปดาห� ทั้งในด�านความชุ�มช�้น เนียนนุ�ม กระชับ กระจ�างใส และเร�ยบเนียนไร�ร�้วรอย

STARR Infiniti นวัตกรรมใหม�ครั้งแรกกับ “เคร�่องสำอางดื่มได�”

 เพราะหน�าตาและรูปร�างท่ีดีจะช�วยสร�างความม่ันใจให�ได�รับโอกาสท่ีดีในช�ว�ต ผู�หญิงยุคใหม�รวมไปถึงผู�ชายจำนวนมากจ�งให�ความสำคัญ
กับการดูแลตัวเองให�ดูดีอยู�เสมอ บร�ษัทฯ จ�งคิดค�นและพัฒนา “เคร�่องสำอางดื่มได�” (Cosme’ Drink) ภายใต�ช�่อ “สตาร� อินฟ�นิติ”
(STARR Infiniti) เพ่ือตอบโจทย�ของผู�บร�โภคยุคใหม�ท่ีต�องการมีผิวพรรณท่ีสวยงามเปล�งประกายจากภายใน ซ�ง่เป�นความงามท่ีย่ังยืน
และปลอดภัยกับสุขภาพอย�างแท�จร�ง

STARR Infiniti Innovation “Consumable Cosmetics” 

Looking good makes you feel confident enough to take on any challenge in life.  The new-age woman and man 
understand the importance of taking care of themselves.  The Company has come up with the "Cosme' Drink" 
under the name of "STARR Infiniti" to address the needs of the modern  consumer.  The product helps its wearer 
feel beautiful and comfortable in the true safety of their skin.

"STARR Infiniti" is an innovation that comes from a specialized formula, taking advantage of the benefits of "Collagen".  
It has over 5,000 milligrams of small molecules that lightly penetrate and efficiently repair the skin.  Its "Q10 
Enzyme" is imported from Japan.  It also takes an emulsion form, which is more effective than other forms.  The 
"Maki Berries" are imported from Chile and efficiently stimulate the collagen in the product.

The unique selling point of "STARR Infiniti" is its special formula that was selected from the highest quality raw 
materials available.  The form and size of the molecules allow them to be absorbed as efficiently as possible.  The 
benefits of drinking "STARR Infiniti" are that the results come quickly and clearly.  This differentiates the product 
from Q-Ten and other Maki Berry products.  Research shows that sample groups report 99 out of every 100 people 
who try "STARR Infiniti" see improvements to their skin if they take it every day for 4 weeks. This includes more 
noticeable softness and moisture of the skin. 
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    ข�อมูลท่ัวไปของบร�ษัท
 
ช�อ่ / ท่ีต้ังสำนักงาน / หมายเลขโทรศัพท� / 
หมายเลขโทรสาร / ประเภทธุรกิจ 
ช�อ่  บร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี  0107537001421 
ท่ีต้ังสำนักงาน 2156 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� 
  เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท�   0-2318-0062
  โทรสาร    0-2319-1678
ประเภทธุรกิจ  จำหน�ายสินค�าอุปโภค - บร�โภค
จำนวนและชนิดหุ�นท้ังหมดท่ีออกจำหน�ายแล�ว
     หุ�นสามัญ จำนวน 327,765,203 หุ�น
  มูลค�าหุ�นละ 1 บาท

ช�อ่ / สถานท่ี /โทรศัพท� โทรสารของบุคคลอ�างอิงอ่ืนๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย�
  บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� 
  (ประเทศไทย) จำกัด
  62 อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
  ช้ัน 4,6-7 ถนนรัชดาภิเษก
  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
  โทรศัพท� 0-2229-2800 
  โทรสาร 0-2359- 1262 

ผู�สอบบัญช�  นางว�ไลรัตน�   โรจน�นคร�นทร� 
  ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หร�อ 
  นางสาวสมจ�นตนา  พลหิรัญรัตน� 
  ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หร�อ
  นายว�สุทธ� ์ เพชรพาณิชกุล    
  ผู�สอบบัญช�รับอนุญาตเลขทะเบียน 7309  
  แห�งบร�ษัท สอบบัญช� ดี ไอ เอ 
  อินเตอร�เนช่ันแนล จำกัด 
  316/32 สุขุมว�ท 22   เขตคลองเตย  
  กรุงเทพฯ 10110  โทรศัพท� 0-2259-5300-2 
  โทรสาร  0-2260-1563, 0-2259-8956 

ท่ีปร�กษากฎหมาย 
  บร�ษัท ว�ระ ลอว� ออฟฟ�ส  จำกัด 
  เลขท่ี  747/151-152 ตรอกวัดจันทร�ใน 
  ถนนสาธุประดิษฐ�  แขวงบางโพงพาง 
  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120  
  โทรศัพท� 0-2683-8023 , 0-2683-8843 

    The Company's General  Information

Name / Location / Telephone Number / 
Fax Number / Type of  Business 
Name  Saha Pathanapibul Public 
  Company Limited
Registered No. 0107537001421
Office Address 2156 New Petchburi Rd. Bangkapi,
  Huaeykwang, Bangkok 10310
  Tel.   0-2318-0062
  Fax.  0-2319-1678
Type of business Distributor of consumer products 
Number and type of Share Issued 
  Common Share 327,765,203  shares  
  Par Value 1 Baht

Name / Office address / Telephone and 
Fax of other reference persons
Registrar Securities 
     Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
     62 The Stock Exchange Of Thailand
     Building 4,6-7 Floor, Rachadapisek Road,
     Klongtoey, Bangkok  10110   
     Tel. 0-2229-2800
     Fax: 0-2359-1262
 
Auditor  Mrs. Vilairat  Rojnuckarin
  Authorized Auditor Registration No.3104
  And/ or  Ms. Somjintana  Polhirunrat
  Authorized Auditor Registration No.5599
  And/ or Mr. Wisut  Petchpanichkul
  Authorized Auditor Registration No. 7309 
  Office Of D I A International Audit Co.,Ltd 
  316/32 Sukhumvit 22 , Klongtoey
  Bangkok 10110   Tel. 0-2259-5300-2
  Fax. 0-2260-1563 , 0-2259-8956

Legal Advisor Vira Law Office Co.,Ltd. 
  747/151-152 Trokwatchannai  
  Sathupradit Road,  Bangpongpang 
  Yannawa , Bangkok 10120
  Tel. 0-2683-8023 , 0-2683-8843
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