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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท  สหพัฒนพิบูล  จ ากัด (มหาชน) 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

          สหพัฒนพิบูล เร่ิมต้นองค์กรจากฐานของความอุตสาห วิริยะ ของอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชค
วัฒนาและได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างเสริมสังคมส่วน รวม  ในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณค่า สู่สังคม และคํานึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ  รวมถึงการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งบริษัทฯ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ  
และค่านิยมองค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้  

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดําเนินงานของบริษัท 
     วิสัยทัศน์             :   คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นําการจําหน่าย  เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล 
  นโยบายคุณภาพ  :   ร่วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล เป็นองค์กรคนดี  
      รับผิดชอบต่อสังคม 
 ค่านิยมองค์กร :    ความรับผิดชอบต่อสังคม    (Social Responsibility)  
   :    การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง  (Advancement) 
   :    การรวมพลังด้วยความสามัคคี  (Harmony) 
   :    มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  (Passion for Excellence) 
  :    องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness)  
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

  บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ได้เร่ิมดําเนินกิจการในปี พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ “เฮียบเซ่งเชียง” 
ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ต่อมาได้ขยายกิจการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าต่างประเทศ  และได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด ”  ในปี พ.ศ. 2495  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  

ปี 2521 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท 
ปี 2525 - 2527   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น    48   ล้านบาท 
ปี  2528                เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น    60  ล้านบาท  
ปี  2530 - 2531   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  200  ล้านบาท 
ปี  2531 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท 
ปี  2532                เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  600 ล้านบาท โดยมีทุนชําระแล้ว 200 ล้านบาท 

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ จํานวน 250 ล้านบาท 
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ปี  2533- 2537 เรียกชําระทุนเพิ่ม 75.87 ล้านบาท มีทุนชําระแล้ว 275.87 ล้านบาท 
ปี 2537                เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 6,896,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 10  บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ได้ 1 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 55 บาท 

ปี  2537               เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจํากัด 
ปี  2542               ออกหุ้นกู้จํานวนเงิน  500 ล้านบาท 
ปี  2546               เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
ปี  2551              วันที่  9 -15 กรกฎาคม 2551 ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุน จํานวน 45,979,220 หุ้น โดยการ

จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน  6 หุ้นสามัญเดิม ต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 15 บาท    ทําให้มีทุนชําระแล้วจํานวน  318.42  ล้านบาท 

ปี  2556               ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เหลือ 318.42  ล้านบาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 
330 ล้านบาท  โดย ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 11.58 ล้านบาท  เสนอขายให้แก่
ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP   

 วันที่  11-13 กันยายน  2556     มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามโครงการ ESOP  จํานวน 4,957,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท 

 วันที่ 20 กันยายน 2556     มีทุนชําระแล้วจํานวน 323. 37 ล้านบาท 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท    
 

    ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ  มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย  2 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม 
รวม 10 บริษัท   แยกตามสายธุรกิจ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่    - ไม่มี -    
 
 
 
 

 สายธุรกิจบริการและอื่นๆ 

บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม 

บริษัท  สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 

 สายธุรกิจการผลิต 

บอจ.ทิพย์วารินวัฒนา (49.95%)  

บอจ.แดรี่ไทย (45.00%) 

President Foods (Cambodia) Co.Ltd. (30.00%) 

บอจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ (35.00%) 

บอจ.บุญแคปปิตอลโฮลดิ้ง (32.00%) 
 สายธุรกิจการลงทุน 

บอจ.ร่วมอิสระ (25.00%) 

บอจ.ศรีราชาขนส่ง  (20.00%) 

บอจ.สหพัฒน์ เรียล เอสเตท (20.00%) 

บอจ.สหอุบลนคร  (20.00%) 

บอจ.สห ลอว์สัน  (20.00%) 

บอจ. โชคชัยพิบูล (99.99%) 

บอจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  (99.99%) 

  ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และ
บริการ 

ธุรกิจอาคารส านักงานให้เช่า 
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โครงสร้างการถือหุ้นไขว้  
                       บริษัทฯ  มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่าง

กันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาต

ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”  ข้อ 14 
การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทฯ ถือหุ้น
บริษัทอื่น 

บริษัทอื่นถือหุ้น 
บริษัทฯ 

1   กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%    

      บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%  บริษัทอื่นต้องไม ่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ   
1.  บจ.โชคชัยพิบูล  99.99 - 

2.  บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  99.99 - 

2   กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกิน 50%    
     บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%  แต่ต้องไม่เกินกว่า 50%  บริษัทอื่นต้องไม่

ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%   
1.   บจ. แดรี่ไทย              45.00  - 

2.   บจ. ทิพย์วารินวัฒนา            49.95  - 

3.   บจ. ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซส เวนเจอร์             35.00  - 

4.   PRESIDENT FOODS (COMBODIA)            30.00  - 

3   กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%  **   
      บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25%  บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว ้ในบริษัทฯ 

เกินกว่า 25%   
1.   บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิ้ง  6.52 20.32 
2.   บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนช่ันแนล  8.51 10.40 
3.   บจ.ไอ.ดี.เอฟ  19.60 4.13 
4.   บจ. อินเตอร์เนช่ันแนลแลบบอราทอรีส์  9.83 1.24 
5.   บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพ) 0.45 0.56 
6.   บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี  12.30 0.34 
7.   บจ. สหพัฒน์ เรียล เอสเตท  20.00 0.18 
8.   บมจ. ประชาอาภรณ์  8.80 0.06 
9.   บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน ์ 6.25 0.0001 

 

หมายเหตุ : **  แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
       บริษัทฯ  ประกอบธุรกิจขายสินค้าอุปโภค บริโภค และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ  และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคาร
สํานักงานให้เช่า  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยในงบการเงินมีรายละเอียดดังน้ี 
 

              (หน่วย  :  ล้านบาท) 
          รายได้        ปี 2556      ปี 2555    ปี 2554 

ขายสินค้าอุปโภค บริโภค 26,223.9 23,464.2 22,838.9 
อาคารสํานักงานให้เช่า 38.0 29.3 20.9 
อ่ืนๆ          356.1            168.6          74.5    
          รวม 26,618.0 23,662.1 22,934.3 

  
2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ      

           ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจําหน่าย เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันแบ่งออกเป็น    4   หมวด
ใหญ ่คือ   ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน,   ผลิตภัณฑ์อาหาร,   ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เด็ก     

2.2     การตลาดและการแข่งขัน 
(ก)    นโยบายการตลาดและการจําหน่าย 

ในด้านการจัดจําหน่ายได้เน้นถึงคุณภาพของสินค้าโดยถื อหลักการขายสินค้าที่มีคุณภาพ ดี ใน
ราคาซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริโภค  และขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง กลยุทธ์ทาง
การตลาด  เน้นการเลือกส่วนแบ่งการตลาดที่สอดคล้องกั บต าแหน่งของสินค้าและบริการ    บริษัทฯ  ยังเน้น
ความพิถีพิถันในคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตลอดเวลา  โดยการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ
เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าให้เกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้า บริหารสต็อกสินค้าและการได้รับ
สินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา มีการพัฒนาระบบ Logistics  และ Information Technology  เพื่อ 

 สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
 ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร้านค้าปลีกเนื่องจากการขาดสต๊อก 
 เป็นการสร้างโครงข่าย  Synergy Network ในการบริการลูกค้า  รับและส่งข้อมูล            

                        จากพนักงานขายได้อย่างรวดเร็ว 
 การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
 บริษัทฯ ได้จัดจําหน่ายสินค้าทั้งเงินสดและเครดิตทั่วประเทศ  โดยมีสัดส่วนการจําหน่ายใน
กรุงเทพฯ 40%  และต่างจังหวัด  60% 
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  ลักษณะของลูกค้า 
-   ร้านค้าปลีกทั่วไป 
-   ร้านขายส่ง 
 -   Convenience Store 
 -   Supermarket 
 -   Modern Trade 
 -   Institution & Industrial  
 -   Call Center & Direct Marketing 
 

(ข)   สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
 

เศรษฐกิจไทยปี 255 6  ขยายตัว ต่ํากว่าการคาดการณ์มากโดย GDP เติบโตไม่ถึงร้อยละ 3 
โดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจเร่ิมมีการเติบโตลดลงอย่างรุนแรง เนื่องจากปัญหาทางการเมือง การลงทุน
ภาครัฐล่าช้า ภาคการส่งออกของไทย ขยายตัวติดลบทําให้เร่ิมมีการขาดดุลการค้า  ภาคบริการเช่นการ
ท่องเที่ยวและภาคการลงทุนและการบริโภคก็เร่ิมได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตการเ มืองที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นตามลําดับ แต่ยังโชคดีบ้างที่ประเทศไทยมี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ํา ทั้งๆที่มีการปรับ ค่าจ้างแรงงาน
ขั้นตํ่า 300 บาทตั้งแต่ตอนต้นปี และมีอัตราเงินเฟ้อที่ต่ําในระดับเพียงร้อยละ 2.3   

สําหรับปี 255 7 ทั้งๆที่ เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในส่วนของ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บริษัทฯมีการประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มเพียงร้อยละ 3 - 3.5  โดยคาดว่าปัจจัย
หลักคือปัญหาวิกฤตทางการเมืองและการปฏิรูปทางการเมือง จะส่งผลถึงเสถียรภาพของรัฐบาลและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย   และน่าจะทําให้ธนาคารแห่งประเทศไท ยมีนโยบายทําให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ํา อาจ
ส่งผลให้เกิดกระแสเงินไหลออกและการทยอยลดมาตรการ QE ของประเทศสหรัฐอเมริกา  น่าจะส่งผลทําให้
ค่าเงินบาทอ่อนตัวและมีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศที่สูงมาก
ถึง 167.5 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา บริษัทฯคาดว่าปัญหานี้จะไม่รุนแรงเหมือนอย่างปี 2540 
 การแข่งขันในตลาดสินค้าอุ ปโภคบริโภค มีแนวโน้ม แข่งขันกัน รุนแรง สูงมากขึ้น เนื่องจาก
ภาคการบริโภคจะไม่สามารถเติบโตได้มากนัก เพราะรัฐบาลที่อยู่ในช่วงปฏิรูปทางการเมืองจะไม่สามารถ
ผลักดันโครงการอัดฉีดทางการเงินขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเพียงพอ อีกทั้ง การ
เปิดการค้าเสรีมีผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องประสบกับการแข่งขันกับ
สินค้านําเข้า หรือการย้ายฐานการผลิตของคู่แข่งมายังประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน  บริษัทฯจึงมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาด
อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ การจัดกิจกรรมร่วม กับร้านค้า เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค 
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2.3    การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
       สินค้าที่บริษัทจําหน่ายกว่า  80%   เป็นสินค้าที่ผลิต โดยบริษัทที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์   

บางบริษัทก็ได้ร่วม Joint Venture  กับต่างประเทศ 
 

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตสินค้าให้บริษัทจําหน่าย 
 

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 

1. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาม่า  

 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาม่าราเมง 

 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 บะหมี่รุสกี 

 โทร. 0-2374-4730 แฟ็กซ์  0-2374-7743 ขนมปังกรอบบิสชิน 
   

2. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 ผงซักฟอกเปาวินวอช, เปาเอ็มวอช 
    แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพฯ 

10120 
โทร 0-2294-0191  แฟ็กซ์ 0-2294-4365 

ผงซักฟอกซื่อสัตย์  
ผงซักฟอก 108 Shop 
ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโน 
ผลิตภัณฑ์โคโดโม , น้ํายาปรับ 
ผ้านุ่มไฮคลาส , น้ํายารีดเรียบ 
ไฮคลาส , สบู่เหลวโชกุบุสซึโมโน
กาตาริ , โฟมล้างหน้า และโลชั่น  
โชกุบุสซึโมโนกาตาริ 
โฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ 

   

3.  บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ เส้นหมี่และก๋วยเต๋ียวกึ่งสําเร็จรูป 
 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก มาม่า , โจ๊กกึ่งสําเร็จรูปมาม่า , 
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ข้าวต้มกึ่งสําเร็จรูปมาม่า 
 โทร. 0-2374-4730  แฟ็กซ์ 0-2374-7956  
   

4.  บจ. แดร่ีไทย 
 
 

เลขที่ 132  ถนนเขาง-ูเบิกไพร  
ตําบลคุ้งพะยอม อําเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี  โทร. 032-372461-2  
แฟ็กซ์  032- 372463 

ผลิตภัณฑ์นมริชเชส 
โยเกริต์ริชเชส 
ขนมเยลลี่ริชเชส 
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
5.  บมจ. เอส แอนด์ เจ 
     อินเตอร์เนชั่นแนล  
     เอนเตอร์ไพรส์ 
 

เลขที่ 115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
(ซอย 10)  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120  โทร. 0-2676-2727, 
0-2676-2737  แฟ็กซ ์0-2676-2726-9 

ผลิตภัณฑ์ไอนิว ,  
ผลิตภัณฑ์ไบโอนิค 
 
 

6.  บจ. ทิพย์วารินวัฒนา 
 
 
 

เลขที่ 134 หมู่ 4  ต. พบพระ อ. พบพระ 
จ. ตาก   โทร. 0-2318-1147 
 แฟ็กซ์    0-2716-7107 
 

น้ําแร่มองต์ เฟลอ 
สเปรย์น้ําแร่มองต์ เฟลอ 
 
 

7. บจ. คอกเซค เคมเิคิล อินดัสทรี่ 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 17 ห้อง 17 ไอ 
ถ.สุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500   โทร. 0-2236-4207   
 แฟ็กซ์   0-2236-4208 

ผลิตภัณฑ์กําจัดยุงและแมลงคินโช 
น้ําหอมปรับอากาศฮานะ 

8.  บจ. กิ่วไป้ (ประเทศไทย) 
 

55  หมู่ 6  ตําบลหลุมดิน 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
โทร. (032) 741771-5 
แฟ็กซ์ (032) 741776 

น้ําส้มสายชูกลั่นคิวพ ี
น้ําส้มสายชูหมักคิวพี 
คิวพีมายองเนส, คิวพีแซนวิชสเปรด 
ควิกเชฟซอสปลานึ่งมะนาว 
ควิกเชฟซอสปลานึ่งซีอ๊ิว 

9. บจ. สหชลผลพืช เลขที่ 600/1 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 
โทร. 0-3848-0011-4 

ผลิตภัณฑ์ไอเฮลติ-คิวเทน 
ผลิตภัณฑ์คอนยัคกี้ 

10. บจ. ซานโค (ประเทศไทย) เลขที่ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ห้อง
เลขที่ 705 ชั้น 7 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กกูนน์ 

 

2.4    งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ    -ไม่มี – 
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3.   ปัจจัยความเสี่ยง 
 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2556 ได้มีการ
ประชุมรวม 12 คร้ัง โดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
บริษัท อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบริษัท   
 

1) ความเสี่ยงจากการลงทุน 
 บริษัทฯ ร่วมลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทนั้นๆ  การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง  มีการถือหุ้น
ไขว้กันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทในเครือ  บริษัทฯ ไม่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทที่ลงทุน ทั้งนี้การ
ดําเนินการของบริษัทเหล่านั้น เป็นอํานาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ 
 บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล แต่หากบริษัทใดมีผลขาดทุน บริษัทฯ 
จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกําไรขาดทุนของบริษัท  
 

 2)    ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย 
  เน่ืองจากบริษัทฯ มีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เพียง 1 - 2 ราย ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์  หากมีปัจจัยที่ทําให้
บริษัทผู้ผลิต   ไม่สามารถผลิตให้ได้ในปริมาณ  และเวลาตามที่กําหนดไว้  ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและ
โอกาสทางการตลาด 
  - มาตรการป้องกัน 
 1 บริษัทผู้ผลิตดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์  ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนซึ่งกันและกัน   และ 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกันและกันในการแข่งขัน  มีการทํางานร่วมกันโดยประสานแผนงานกัน
อย่างสม่ําเสมอต่อเน่ือง  ทําให้ทราบปัจจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหา
อย่างทันท่วงที 
 2. มีการทํางานเป็นทีมระหว่างผู้ผลิต ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย ในรูปแบบ  One Body   ตั้งแต่
การประชุมเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ  ในการเตรียม  Supply  สินค้า  การวางแผน  และการวางเป้าหมาย  Order  
สินค้า  ทําให้มีความแม่นยําในการประเมินจํานวน และระยะเวลายิ่งขึ้น  รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน
ทันทีกรณีที่มีปัจจัยนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้น   
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 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า  
          เน่ืองจากปัจจุบัน ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าของบริษัท ประสบปัญหาเร่ืองไม่มีสินค้าจําหน่ายเมื่อลูกค้า
ต้องการ ไม่มีสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านั้นๆ   หรือแม้แต่การมีสต๊อคสินค้าเกินความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด 
 - มาตรการป้องกัน 

1.  บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงเร่ืองสินค้าขาดหน้าร้าน ซึ่งสาเหตุใหญ่แบ่งได้ 2 สาเหตุ ได้แก่  
 1. สินค้าขาดจากโรงงานผู้ผลิต และ  
 2. สินค้าขาดจากคู่ค้าที่มีสินค้าไม่เพียงพอ  
 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว  บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ให้สินค้าขาดจาก
โรงงาน โดยการจัดทํา demand forecast ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้โรงงานจัดเตรียมวัตถุดิบให้
เพียงพอ ส่วนกรณีสินค้าขาดจากคู่ค้าบริษัทนําระบบ computer เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบปัญหาหน้าร้าน ผ่าน 
Website โดยให้พนักงานจัดเรียงสินค้าเป็นผู้รายงานเข้ามาทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดตามสินค้าขาด และดําเนินการแก้ไข เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 2.  มีการเตรียมพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เพียงพอ  รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้าอย่างทันท่วงทีต่อความ
ต้องการของลูกค้า 
 

 4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยการขายผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางการจําหน่ายมีการแข่งขัน
ที่รุนแรง มีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง  
  - มาตรการป้องกัน 
   1.  บริษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปในทุกๆ ช่องทาง เพื่อขยายฐานลูกค้า และให้สินค้ามี การ
วางจําหน่ายในทุกๆ ช่องทาง  ทั้งนี้มีการพิจารณาสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ความต้องการ และกําลัง
ซื้อของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่   รวมถึงการ  Launch  สินค้าใหม่ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   
   2.  บริษัทฯ มีระบบ  Home Delivery ที่สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ 
ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี โดยผู้บริโภคสามารถดูรายละเอียดสินค้าและรายการโปรโมชั่นของสินค้าในแต่
ละเดือนได้ที่ www. sahapatdelivery.com   และโทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลข 02-2949898 สินค้าจะส่งถึง
ผู้บริโภคโดยตรงภายใน 24 ชั่วโมง 
 

 5)     ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

  บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง  ซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีการติดต่อกันมาเป็น
เวลานาน  จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้ 
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4.    ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 4.1   สินทรัพย์ถาวรหลัก  ได้แก่ที่ดิน อาคาร และเคร่ืองจักรของบริษัท  ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ 
และไม่มีภาระผูกพัน 

รายการทรัพย์สิน ที่ตั้ง 
เน้ือที่ มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) ไร ่ งาน ตารางวา 

สํานักงานของบริษัท เป็นอาคาร
คอนกรีต  3 ช้ันครึ่ง 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ แขวงบางกะป ิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   

2 3 11 21,233,316.35 

โกดังและส่ิงปลูกสร้าง ซอยประดู่ 1  แขวงบางโคล่   เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 

10 3 51.6 150,986,345.83   

อาคารและโกดัง เป็นตึกแถว 5 ช้ัน 
17 คูหา 

ถนนรัชดาภิเษก   แขวงบางโพงพาง    
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ    

17 3 97.5 206,110,331.08   

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ถนนพระราม 4   แขวงพระโขนง               
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ    

- - 49.8 1,371,863.20 

ที่ดินสุวินทวงศ ์  ถนนสุวินทวงศ ์ ตําบลศาลาแดง  อําเภอ 
บางน้ําเปรี้ยว   จังหวัดฉะเชิงเทรา   

12 - 30 4,594,959   

ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ตําบลหนองหอย   อําเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม ่    

10 1 51.7 19,692,715.80   

ที่ดินขอนแก่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ตําบลบ้านทุ่ม  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   8 - 57 8,354,591.81   

ที่ดินและอาคารพระราม  3    แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ - 1 41.1 13,071,871.62   

ที่ดินอุดรธานีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี - 3 35.2 3,173,077.81   

ที่ดินชลบุรี    ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม  จังหวัด
ชลบุรี    

9 2 50.4 4,808,500.00 

ที่ดินชลบุรีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุร ี   4 3 40 5,899,201.63   

ที่ดินนครราชสีมาพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ตําบลจอหอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   12 1 46 23,256,644.81   

ที่ดินเชียงราย    ตําบลป่าอ้อดอนช้าง  อําเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย    

3 2 59.6 2,641,508.00   

ที่ดินอ้อมน้อยพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตําบลท่าไม ้อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

15 - - 84,529,439.99   

ที่ดินรังสิตพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    ถนนพหลโยธิน  ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธาน ี  

5 2 95 73,864,627.13 
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รายการทรัพย์สิน ที่ตั้ง 
เน้ือที่ มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) ไร ่ งาน ตารางวา 
ที่ดินพิษณุโลก    ตําบลมะขามสูง  อําเภอเมือง  จังหวัด

พิษณุโลก    
44 2 46 3,535,228.30   

ที่ดินจันทบุรี   ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัด
จันทบุรี 

2 1 25.8 3,481,878.50  
 
  

ที่ดินสุราษฎร์ธานี     ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี   

13     - 18.3 9,784,312.00 

ที่ดินระยอง   ตําบลบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง   1 - 85 2,374,600.00  

ที่ดินคลองหลวง    ตําบลคลองสอง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธาน ี0   

7 - - 16,689,070.00   

ที่ดินมีนบุร ี  ตําบลบางชัน  อําเภอมีนบุร ี กรุงเทพฯ    2 2 97 14,261,000.00   

ที่ดินมีนบุรี  ตําบลสามวาตะวันออก   อําเภอคลองสามวา  
กรุงเทพฯ    

11 2 51.80 27,737,059.06   

ที่ดินเชียงใหม ่   ตําบลฟ้าฮ่าม  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 1 65 20,561,145.00   

ที่ดินศรีราชา (บางพระ)    ตําบลบางพระ  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 1 88.3 24,683,040.00   

อาคารชุดสุขหทัยเพลส    ถนนร่มเกล้า  แขวงคลองสามประเวศ  เขต
ลาดกระบัง กรุงเพทฯ   

  4 ยูนิต 142,034.01   

ที่ดินกบินทร์บุรี อาคาร และ
เครื่องจักร 

ตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี 

21 3 87 67,540,645.79 

ที่ดินบางพลี   ตําบลบางพลีใหญ่  อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ   

5 1 55 97,371,593.00   

ที่ดินหนองแขม พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตําบลหนองแขม อําเภอหนองแขม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   

8 3 40 76,788,154.25 

ที่ดินร่มเกล้า พร้อมส่ิงปลูกสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 50 2 03 236,373,957.93 

ที่ดินกบินทร์บุรีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตําบลเมืองเก่า อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

1 3 97 6,624,520.11 

ที่ดินจันทบุรี   ตําบลทุ่งเบญจา  อําเภอท่าใหม่  จังหวัด
จันทบุรี   

172 1 55 34,536,688.00 

ที่ดินกบินทร์บุรี พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตําบลนนทรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

55 2 83 179,484,435.01 
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ที่ดินของบริษัทย่อย  

รายการทรัพย์สิน ที่ตั้ง 
เน้ือที่ มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) ไร ่ งาน ตารางวา 

1.  บริษัท โชคชัยพิบูล จํากัด 

ที่ดินบางนา-ตราด   ถนนบางนา-ตราด กม.10.5   ตําบล   บางพลี
ใหญ ่อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   

33 2 8 536,339,614.82   

ที่ดินบางพล ี  ถนนส่วนบุคคล  แยกจากซอยบุญเจริญ  และ
แยกจากถนน บางนา-ตราด(ระหว่างหลัก
กิโลเมตรที ่16-17)    ตําบลบางโฉลง  อําเภอ
บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ    

20 - 36 80,400,000.00   

ที่ดินปทุมธานี   ซอยสวนเป้  แยกจากคลองสอง  แยกจาก
ถนนสายบางขันธ ์  หนองเสือ  และถนน
พหลโยธิน ตําบลคลองสอง อําเภอคลอง
หลวง ปทุมธาน ี  

2 - - 4,000,000.00   

ที่ดินพนัสนิคม แยกจากทางหลวงหมายเลข 331  (ระหว่าง กม.
ที ่50-51)  ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

6 3 94.8 900,000.00  

2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  จํากัด 

ที่ดินและอาคารสํานักงาน 19 ช้ัน   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   

2 2 1 85,294,169.69   

 

4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
          บริษัทฯ  มีนโยบายการลงทุน กระจายไปในหลายประเภท ธุรกิจ   เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง  

บริษัทฯ ไม่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทร่วมที่ลงทุน ทั้งนี้การดําเนินการของบริษัทเหล่านั้น เป็นอํานาจ
อิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ    นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว   บริษัทฯ  
มีนโยบายร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกัน  

4.3   ราคาประเมินทรัพย์สิน    
          บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน จึงไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 
 

5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย  
      บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี 
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6.    ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
6.1    ข้อมูลทั่วไป 

  (1)   ชื่อ/สถานที่/ ประเภทธุรกิจ / โทรศัพท์ และจํานวนและชนิดของหุ้นที่จําหน่ายได้ของบริษัท 
 

ชื่อ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
สถานที่ตั้ง 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 
ประเภทธุรกิจ จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001421 
โทรศัพท์ 0-2318-0062 
โทรสาร 0-2318-1678 
โฮมเพจ www.sahapat.co.th 

ทุนจดทะเบียน 330,000,000  บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 323,379,803  บาท 
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 1  บาท 
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ 323,379,803  หุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sahapat.co.th/
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 (2)    ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 

ล า ชื่อธุรกิจ สถานท่ีต้ัง โทรศัพท์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นท่ี จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 

ดับ     
   

ออกจ าหน่าย ท่ีถือ ถือหุ้น (%) 

1 บ.โชคชัยพิบูล จก. 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3180062 02-3191676 อสังหาริมทรัพย์ 10,200,000   10,199,994            99.99  

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
และบริการ 

 
    

2 บ.กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จก. 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3081000 02-3081008 อาคารส านักงาน 5,190,000     5,189,940            99.99  

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
ให้เช่า 

 
    

3 บ.ทิพย์วารินวัฒนา จก. 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรี 02-3181147 02-7167107 ผลิตสินค้า 164,400     82,115            49.95  

 
  ตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
บริโภค 

 
    

4 บ.แดร่ีไทย  จก. 465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี 02-2461474-8 02-2460078 นมเปร้ียว 145,000         65,250            45.00  

 
  กทม.10400 

    
    

5 บ.ไทย-เมียนม่าร์  278 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก  02-3744730 02-3753185 การลงทุน 1,000,000        349,997            35.00  

 
    ซัคเซสเวนเจอร์ จก. เขตบางกะปิ กทม. 

    
    

6 บ.บุญแคปปิตอลโฮลดิ้ง จก. 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง 02-2930030 02-2930040 ลงทุน 17,500,000     5,599,999            32.00  

 
  ยานนาวา กทม. 

    
    

7 PRESIDENT FOODS  Phum Mor, Chamkardoung Road, - - ผลิตอาหาร 1,500,000       450,000            30.00  

 
(CAMBODIA) CO.,LTD. Phnom Penh  Cambodia 

    
    

8 บ.ร่วมอิสสระ จก. 2922/196 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ 02-3082888 02-3082577 อสังหาริมทรัพย์ 800,000       200,000            25.00  

 
  

ทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง 
กทม. 

    
    

9 บ.ศรีราชาขนส่ง จก. 661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 038-480444 038-480838 ขนส่ง 100,000         20,000            20.00  

 
  จ.ชลบุรี 20280 

    
    

10 บ.สหพัฒน์ เรียล เอสเตท จก. 757/10 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ 02-2930030 02-2930040 พัฒนาท่ีดิน 10,000,000     2,000,000            20.00  

 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 

    
    

11 บ.สหอุบลนคร จก. 611/40 ซ.วัดจันทน์ใน แขวงบางโคล่  02-2930030 02-2930040 นิคม 1,250,000       250,000            20.00  

 
  เขตบางคอแหลม กทม.10120 

  
อุตสาหกรรม 

 
    

12 บจ.สห ลอว์สัน 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3080708 02-3080702 ร้านค้า 6,970,000    1,393,997            20.00  

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
สะดวกซื้อ 

 
    

13 บ.ไอ.ดี.เอฟ จก. 747/163-164 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ 02-2944403-4 02-2944500 ลงทุน 90,000         17,644            19.60  

 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 

    
    

14 บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 177/20 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 038-480713-4 038-480187 ผลิตรองเท้า 540,000,000   97,843,300            18.12  

 
  จ.ชลบุรี 

    
    

15 บ.ซันร้อยแปด จก. 729/2-3 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.รัชดาภิเษก 02-2954253 02-2954256 ศูนย์จ าหน่าย 10,000,000   1,775,350           17.75  

 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กทม. 

  
สินค้า 

 
    

16 บ.ไทซันฟูดส์ จก. 278 อาคารทีเอฟ ถ.ศรีนครินทร์  02-7317250-5 02-7317256 ผลิตและจ าหน่าย 5,000,000       843,750            16.88  

 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 

  
น้ าผลไม้ 
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ล า ชื่อธุรกิจ สถานท่ีต้ัง โทรศัพท์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นท่ี จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 

ดับ     
   

ออกจ าหน่าย ท่ีถือ ถือหุ้น(%) 

17 บ.วิจัยและพัฒนา  2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-7166931-2 02-7166933 วิจัย          800,000        130,668           16.33  

 
    สหโอซูก้า เอเชีย จก. เขตห้วยขวาง กทม.10310 

    
    

18 บ.เค.อาร์.เอส. ลอจิสติคส์ จก. 311 หมู่ 1 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา 038-482033-7 038-482023-4 ขนส่ง       1,000,000       155,000          15.50  

 
  จ.ชลบุรี 20230 

    
    

19 บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก. 889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลข 02-6758356 02-6739899   จ าหน่ายผลิตภัณฑ์          200,000         30,000            15.00  

 
  ท่ี 124 ขั้น 12 ถ.สาทรใต้ สาทร กทม. 

  
บ ารุงสุขภาพ 

 
    

20 บ.เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จก. 11 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา  02-2930030 02-2930040 ลงทุน           400,000         57,466            14.37  

 
  กทม.10120 

    
    

21 บ.โชคสามัคคี จก. 188 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว 02-5303479 02-9331431 ลงทุน      11,600,000     1,600,000          13.79  

 
  วังทองหลาง บางกะปิ กทม.10900 

    
    

22 บ.เพรซิเดนท์  90/4  ถนนพัฒนาการ   สวนหลวง 02-3143777 02-7194684 จ าหน่ายบะหมี่          5,000             650           13.00  

 
   คอมเมอร์เชียล จก. กทม. 10250 02-3145848 

   
    

23 บ. 4 พีเพิลฟูดส์ จก. 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3180062 02-3191676 จ าหน่ายบะหมี่       2,000,000       260,000           13.00  

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

    
    

24 บ.เอราวัณสิ่งทอ จก. 49 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ส าโรงใต้ 02-7543604-5 02-1833916 ป่ันด้ายและ        5,000,000      630,493           12.61  

 
  พระประแดง สมุทรปราการ 10130 

  
ทอผ้า 

 
    

25 บมจ.ฟาร์อีสท์ ดี ดี บี 465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี  02-2480888 02-2466055-6 โฆษณา        7,500,000      922,650            12.30  

 
  กทม. 10400 

    
    

26 บ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) จก. 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 02-2940191 02-2944365 ผลิตสินค้า        3,000,000       363,900           12.13  

 
  เขตยานนาวา กทม.10120 

  
อุปโภค 

 
    

27 บ.สหชลผลพืช จก. 600/1 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม 038-480011-4 038-480682 อาหาร        2,000,000      208,000           10.40  

 
  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 

    
    

28 บ.กิ่วไป้ จก. 612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี  02-4769545-6 02-4769547 ผลิตซอสปรุงรส        2,600,000      260,000           10.00  

 
  กทม.10600 

    
    

29 บ.แพนแลนด์ จก. 222 ม.7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง 038-480444 038-480505 พัฒนาท่ีดิน        3,000,000      300,000           10.00  

 
  จ.ชลบุรี 20220 

    
    

30 บ.ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี ่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 9 ถ.ราชด าริ 02-6505400-2 02-6505403 อุปโภคบริโภค         150,000       15,000            10.00  

 
   (ประเทศไทย) จก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 

    
    

31 บ.เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล 7/320  ม.6   ต.มาบยางพร 02-3021447 02-2621400 ผลิตผ้าอ้อม         845,000        84,500            10.00  

 
   (ไทยแลนด์) จก. อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 

  
ส าเร็จรูป 

 
    

32 บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  2500 Eszztergom, (Ipari Park) - - ผลิตอาหาร 2,350,000,000  235,000,000             10.00  

 
    (ฮังการี) จก. Rubik Ernoutca 20377/9 
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 (3)   ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ  
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย )  จํากัด 
 62  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ชั้น 4, 6-7  ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์  0-2229-2800 
 โทรสาร   0-2359-1262 
ผู้สอบบัญชี นางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  และ/หรือ  
 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ 
 นายวิสุทธิ์  เพชรพาณิชกุล 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 
 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
 316/32  สุขุมวิท 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์  0-2259-5300-2 
 โทรสาร   0-2260-1563 , 0-2259-8956 
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท  วีระ ลอร์ ออฟฟิส จํากัด 
 เลขที่ 747/151-152  ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ 
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 
 โทรศัพท์  0-2683-8023 , 0-2683-8843 

 
 

 6.2   ข้อมูลสําคัญอ่ืน   -ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

 

7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1   จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว   

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน  330,000,000  บาท   เรียกชําระแล้ว   323,379,803  บาท             
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  323,379,803  หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  1  บาท 

(2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ  
 

7.2   ผู้ถือหุ้น 
 

(1)   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 มีนาคม 2556 
(ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
 

                รายชื่อ  จํานวนหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุ้น (%) 
  1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 65,696,365 20.63 
  2. บมจ. ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 33,630,158 10.56 
  3. LION CORPORATION 32,188,333 10.11 
  4. บริษัท โชควัฒนา จํากัด 23,647,341 7.43 
  5. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. 16,216,666 5.09 
  6. Q.P. CORPORATION 16,072,583 5.05 
  7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 13,154,680 4.13 
  8. นายสําเริง  มนูญผล   12,848,944 4.03 
  9. นายวีรพัฒน์   พูนศักดิ์อุดมสิน 12,617,181 3.96 
10. LOTTE COMPANY  LIMITED. 8,200,000 2.58 
11.  อ่ืนๆ 84,149,652 26.43 
        รวม 318,421,903 100.00 

                

        การกระจายการถือหุ้นตามจ านวนรายที่ถือ โดยแบ่งช่วงจ านวนหุ้นที่ถือตามจ านวนรายของผู้ถือหุ้น  
ช่วงจ านวนหุ้นที่ถือ จ านวนรายที่ถือ  %  

1      -      50 126          11.94  
51      -     100 53             5.02  
101    -     500 150           14.22  

501     -   1,000 112           10.62  
1,001   -   3,000 123           11.66  
3,001   -   5,000 55             5.21  
5,001       ขึ้นไป 436           41.33  

รวม             1,055          100.00  
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                 ประเภทและจํานวนผู้ถือหุ้น ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุ้น  

ประเภท จํานวนราย จํานวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 48 158,460,044 49.76 
     สัญชาติต่างด้าว 8  74,306,893 23.34 
บุคคลธรรมดา    
     สัญชาติไทย 993 83,359,226 26.18 
     สัญชาติต่างด้าว    6 2,295,740 0.72 
     รวม 1,055 318,421,903 100.00 

 
(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย    - ไม่มี - 

 

(2)   บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) 
(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ agreement)    - ไม่มี - 

 
 

7.3    การออกหลักทรัพย์อ่ืน    
   ในปี 2556   บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 

7.4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
   บริษัทคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.15 บาท  ต่อปี  
ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับผลการดําเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก  
  

การจ่ายเงินปันผล   ** 2556 2555 2554 2553 2552 
กําไรสุทธิต่อหุ้น   (บาท) 3.23 3.00 2.82  2.41  2.14  
เงินปันผลต่อหุ้น   (บาท) 1.00 1.00 0.90  0.75  0.65  
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ 31.21% 33.30 % 31.92 % 31.08 % 30.38 % 

 

**  หมายเหตุ  :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11(ชุดที่ 20)  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557  มีมติให้
นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกําหนดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติ
การจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1.- บาท  
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8.     โครงสร้างการจัดการ 
8.1    คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1.  คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย  มีภาวะผู้นํา   มี
วิสัยทัศน์    มีคุณธรรม   จริยธรรม  และประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย   กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท   และความรับผิดชอบ
ที่มีต่อผู้ถือหุ้น  มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น   พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่าง  ๆ โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ 

2.  การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท  มีจํานวน 15  ท่าน ประกอบด้วย 

-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร         6    ท่าน 
-   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ         4    ท่าน 
-    กรรมการอิสระ    1    ท่าน 
-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                4    ท่าน 

คณะกรรมการบริษัท    เข้าใจบทบาทหน้าที่   ความรับผิดชอบ   มีภาวะผู้นํา   มีการกําหนดวิสัยทัศน์
ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน  มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ       มีการบริหารงานโดย
การกําหนดภารกิจ   เป้าหมาย   กลยุทธ์  แผนปฎิบัติงานและงบประมาณประจําปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้   มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ  โดยกําหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงาน  และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท   ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทไดน้ําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดมีาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและ
ผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท  ว่ามีการดําเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง  สอบ
ทานและให้คําแนะนําอย่างรอบคอบ   คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย    เพื่อทําหน้าที่
ดังกล่าว  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อยใน ปัจจุบันประกอบด้วย  
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีขอบเขตอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการ 

ก.    บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ข.   บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ที่มีความเป็น
อิสระ และมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  

ค.   มีการมอบอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผย
ไว้ในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการแล้ว 
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 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท   
 

รายชื่อ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั้งการประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําป ี

  1.   นายบุณยสิทธ์ิ      โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ ์ 12/12 1/1 
  2.   นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร/ ผู้อํานวยการ 
12/12 1/1 

  3.   นายบุญปกรณ์               โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 12/12 1/1 
  4.   นางผาสุข รักษาวงศ์ รองผู้อํานวยการอาวุโส/

กรรมการบริหาร 
12/12 1/1 

  5.   นายเวทิต โชควัฒนา รองผู้อํานวยการ/
กรรมการบริหาร 

12/12 1/1 

  6.   นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ 9/12 1/1 
  7.   นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี กรรมการ 11/12 1/1 
  8.   นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการ 12/12 1/1 
  9.   นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
12/12 1/1  

10. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการ 4/4 1/1 
(ออกจากตําแหน่งกรรมการวันที่ 22 เม.ย. 56) ตรวจสอบ   
11.  นายวศิน เตยะธิต ิ กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
12/12 1/1 

12.  นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

11/12 1/1 

13.  พลตํารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร 
 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

10/12 1/1 

14.  นายเคนจิโร โคบายาช ิ * กรรมการ - 0/1 (อยู่ต่างประเทศ) 
15.  นายเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ 12/12 1/1 
16.  นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม์ กรรมการอิสระ 8//8 - 
(เป็นกรรมการบริษัทวันที่ 22 เม.ย. 2556)    
17.  นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษัท/ 

กรรมการบริหาร 
12/12 1/1 

 

หมายเหตุ   *   มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
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          กรรมการบริษัทท่ีมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท   
 กรรมการบริษัทสองในแปดคนนี้  ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท  

1.  นายบุญปกรณ์     โชควัฒนา     2.  นายบุณยสิทธิ ์  โชควัฒนา    
 3.  นายบุญชัย     โชควัฒนา    4.  นายสมศักดิ์    ธนสารศิลป์      
 5.  นายบุญฤทธิ์    มหามนตรี 6.  นายเวทิต  โชควัฒนา    
 7.  นางผาสุข    รักษาวงศ์    8.  นายเพชร พะเนียงเวทย์ 

  คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

 

8.2   ผู้บริหาร  
    ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน  14 ท่าน ดังนี ้  

รายชื่อผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ 
2. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร   และ

ผู้อํานวยการ 
3. นางผาสุข รักษาวงศ์ รองผู้อํานวยการอาวุโส  และกรรมการบริหาร  
4. นายเวทิต โชควัฒนา รองผู้อํานวยการ และกรรมการบริหาร 
5. นายเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการ  และกรรมการบริหาร 
6. นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหาร 
7. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ กรรมการบริหาร  
8. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล กรรมการบริหาร  
9. นายเฉลิมพล กําเนิดศิริกุล กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
10. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการบริหาร 
11. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
12. นายวระ พันธ์กมล กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ขาย 1 
13. นายอุดมศักดิ์ โศภนกิจ กรรมการบริหาร  และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
14. นายปริญญา สิทธิดํารง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3     เลขานุการบริษัท   

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณศิริพร  เลขยะวิจิตร  กรรมการบริหาร  ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท  ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม   เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบ 1    

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี   

ของบริษัท 
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

 2.    เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  
 3.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
 4.  ปฏิบัตกิารอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 5. สนับสนุนให้การกํากับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คําแนะนํา
เบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท 
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก่กรรมการบริษัท 

ฝ่ายบัญชี 
 และ 
การเงิน 

ฝ่ายบริหาร 
การขาย 

 

ฝ่าย 
ทรัพยากร 
  บุคคล 

ฝ่าย 
เทคโนโลยี 
สารสน 
เทศ 

ฝ่าย 
ส านักงาน 

ฝ่าย 
ส านัก
ประธาน
กรรมการ 
บริหาร 

 

  ฝ่ายขาย 
1 

ฝ่าย 
 ผลิตภัณฑ์ 

1 

 

ฝ่ายวิจัย 
ฝ่ายธุรกิจ  

 ต่าง 
ประเทศ 

 ฝ่ายบริหาร
การเงิน 
และ 

การลงทุน 

 

ฝ่ายขาย  
2 

ฝ่าย 
 ผลิตภัณฑ์ 

2 

ฝ่าย 
 ผลิตภัณฑ์ 

3 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการ 

ส านักตรวจสอบภายใน 
  รองผู้อ านวยการอาวุโส 

รองผู้อ านวยการ 
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 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
 7.   ทําหน้าที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
 8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

8.4     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   
     บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดย

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากําห นดวงเงินค่าตอบแทน   และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และ
จํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา  โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท  และค่าตอบแทนประจําปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน   กรรมการที่เป็นสมาชิก
ของคณะอนุกรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้วย   โดยได้รับเป็นเบี้ย
ประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุ ม  ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที่ 62  เมื่อวันที่  22  เมษายน 2556  ได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี 
     ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จํานวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกล่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ  และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนําเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัต ิ 
 

(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี  2556 
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 62  เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาท  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับใน
ฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  โดยให้จ่ายดังนี้ 

1. ในการทําหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น 
 ค่าเบี้ยประชุม  (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม) 

 ประธาน   12,000   บาท/คร้ัง 

 กรรมการ 10,000   บาท/คร้ัง 

 ค่าตอบแทนประจําปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น         

ผู้พิจารณาจัดสรร 
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2.  ในการทําหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น  
 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส   

 ประธาน 60,000   บาท 
 กรรมการ 30,000   บาท 
3. ในการทําหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง  จ่ายเป็น 

 ค่าเบี้ยประชุม  (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 
 ประธาน  4,000   บาท/คร้ัง 
 กรรมการ  3,000   บาท/คร้ัง 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่
จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ค่าตอบแทนกรรมการ   ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจํานวนคร้ังที่เข้าประชุมและบําเหน็จกรรมการ  

 
รายชื่อกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

รวม 
 

1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา 844,000   844,000 
2. นายบุญชัย โชควัฒนา 1,044,000   1,044,000 
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 520,000   520,000 
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 490,000   490,000 
5. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี 510,000   510,000 
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 520,000 180,000  700,000 
7. นายวศิน เตยะธิติ 520,000 180,000  700,000 
8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ 510,000 120,000  630,000 
9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 520,000   520,000 

10. พลต ารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล 40,000 30,000  70,000 
(ออกจากต าแหน่งกรรมการวันที่ 22 เมษายน 2556)     
11. นายเวทิต โชควัฒนา 620,000   620,000 
12. นางผาสุข รักษาวงศ์ 620,000  48,000 668,000 
13. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 500,000 120,000  620,000 
14. นายเคนจิโร โคบายาชิ 400,000   400,000 
15. นายเพชร พะเนียงเวทย์ 620,000   620,000 
16. นายวันชัย อ่ าพึ่งอาตม์ 380,000   380,000 
(เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 22 เมษายน 2556)    

 รวม  8,658,000 630,000 48,000 9,336,000 
 

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี  2556  เป็นเงินทั้งสิ้น   9,336,000   บาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
      ในปี 2556   บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร จํานวน 14 ราย   
รวมทั้งสิ้น    57,995,850   บาท 
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 (2)    ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

 เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
       ในปี 2556  บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผู้บริหาร  จํานวน 14 ราย รวม

ทั้งสิ้น   2,215,680  บาท   
 

 โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทให้ แก่ผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัท (ESOP)  ซึ่งได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  62  เมื่อวันที่  22  เมษายน 2556   เพื่อเป็น
แรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองของพนักงาน  โดยมีระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558   จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 11,578,097 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท  ทั้งนี้ไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ≥  5 % ของจํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขาย  โดยมีข้อผูกพันระหว่างบริษัทกับ
พนักงานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จะถูกห้ามขาย
หุ้นที่ได้รับจัดสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 2 ปี  ( Lock-up Period) นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ในปี 2556  บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานตามโครงการ 
ESOP  คร้ังที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2556  โดยมีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
จํานวน 208 ราย  จํานวนหุ้นที่จองซื้อ 4,957 ,900 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 42.82 ของจํานวนหุ้นที่เสนอขาย
ทั้งหมด  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม เรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 

 

8.5     บุคลากร   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มีพนักงาน  ทั้งสิ้น  1,497 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้ 
 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน 
  ฝ่ายขาย 774 
  ฝ่ายสํานักงาน 723 

 

ในปี 2556  บริษัทฯ  ได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    เป็นจํานวนเงิน  553,097,954  บาท 
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9.    การก ากับดูแลกิจการ 
9.1    นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

     คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม    ขณะเดียวกันได้
เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้
สติปัญญาในการดําเนินงาน  พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม
ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย    จะเป็นปัจจัย
สําคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 เพื่อให้เป็นไปตาม “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555”  และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ  ASEAN Corporate Governance Scorecard  บริษัทฯ ได้จัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 )  ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 9 (ชุดที่ 20)   เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545  และได้มีการเผยแพร่
ผ่านเวปไซด์ของบริษัท  www.sahapat.co.th      หัวข้อ การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งประกอบด้วย 

1.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ   
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ  5 หมวด 
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน  

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  มุ่งมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ  
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน   ไปปฏิบัติในการ
ดําเนินงานของบริษัท  
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
ระมัดระวัง  ซื่อสัตย์ สุจริต  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง  
 3. ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกําหนดอํานาจ   หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน      
 4. ดําเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม   
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้  
 5. ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างเพียงพอ  เชื่อถือได้  และทันเวลา  ตราบเท่าที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 



28 
 

 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น   ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชน  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ  
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม   
ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
 10. ต่อต้านการทุจริต   การคอร์รัปชั่น  ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    เคารพต่อกฎหมายและ 
สิทธิมนุษยชน 
 11. ดําเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล   โดยยึดถือประโยชน์ 
ของบริษัทเป็นที่ต้ัง 
 

หลักการก ากับดูแลกิจการ  5 หมวด 
 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ   ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  ไม่มีการกระทําใดๆ อัน

เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  ทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย  หรื อผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิ
ในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อบริษัท  

ในปี 2556  บริษัทฯ ได้ดําเนินการในเร่ืองต่างๆ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น   ไม่ลิดรอนสิทธิ   
ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  ดังนี้ 

1.1     สิทธิในการรับทราบข้อมูล     ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  โดยบริษัทฯ  ได้
เผยแพรข่้อมูล ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      และผ่าน
ทางเว็บไซด์   www.sahapat.co.th   เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น   เช่น 
ผลการดําเนินงาน ข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน  การซื้อขายสินทรัพย์ที่สําคัญ รายชื่อผู้ถือหุ้น   10  อันดับ
แรกของบริษัท  ณ  วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีปัจจุบันก่อนวันประชุม   
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14  วันนับจากวันประชุม  และข้อมูลที่จําเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น     บริษัทฯ  จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจํา
ทุกปีภายใน 4  เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  โดยบริษัทฯ จัดประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร   
 ริเวอร์ไซด์    เลขที่  372  ถนนพระราม   3  แขวงบางโคล่    เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ    เป็นประจําทุกปีเพื่อ
ไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน  ทั้งนี้ในปี  2556   บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  62  ในวันจันทร์ที่  22 
เมษายน 2556  
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ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ  ได้แจ้งมติ คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 11 (ชุดที่ 19)  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556  ซึ่ง
กําหนดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 62 ในวันที่ 22 เมษายน 2556  พร้อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซด์ของ
บริษัท  www. sahapat.co.th    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม   
  บริษัทฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรือ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556    โดย
เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  บนเว็ปไซต์ของบริษัท   ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2555  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 
2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบ รรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม  ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยมี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม  ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556   ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้า   30 วัน โดยเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว 
 บริษัทฯ  ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม   เช่นรายงาน
ประจําปี  หนังสือมอบฉันทะแบบ   ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   ข้อมูล
กรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  แผนที่ของสถานที่จัดประชุม   คําอธิบายเอกสาร  
และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม   ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม   โดยมอบให้บริษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย ) 
จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม   14 วัน รวมทั้งได้
ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน  3  วัน และก่อนวันประชุม   12  วัน  คือในวันที่   9 - 11  
เมษายน 2556    
 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดทําและปฎิบัติตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ ได้จากเว็บไซด์ของบริษัท www.sahapat.co.th  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก . แบบ ข. และ
แบบ ค. 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ  ได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และ อํานวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  และออกเสียงอย่างเต็มที่  โดยวัน เวลา  และ
สถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม   การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า  2 ชั่วโมงแต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม    ภายหลังจากที่ได้เร่ิมการ
ประชุมแล้ว  มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่
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ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป    นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอใน
การลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ  Barcode  เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน 
 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง   
หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน   เพื่อเป็นตัวแทน
รักษาสิทธิของตนได้   
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าที่ ที่ต้องเข้าร่วมประชุม
ยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสําคัญ   ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่   62  เมื่อวันที่  22  เมษายน 2556  มี
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  จํานวน  14  ท่าน  กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจํานวน   1  ท่าน  นอกจากนี้ 
กรรมการบริหาร  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  และผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งทําหน้าที่เป็นสักขีพยานในการ
นับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองที่เกี่ยวข้องได้   รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  ดูได้จากรายงานการประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นที่
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท www.sahapat.co.th 
 การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการ
ดําเนินงาน  อัตราการจ่ายเงินปันผล   ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี    และ
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล  รวมถึง การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองต่างๆ   ตามที่
กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกําหนด   เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการบริษัทได้แจ้งจํานวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่
เข้าประชุม     หลังจากนั้น  ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและได้ชี้แจง
ให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่ใช้ในการประชุม  ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  และเป็นผู้ดําเนินการประชุมให้
เป็นไปตามลําดับวาระการประชุม   ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า  จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสําหรับการนําเสนอประเด็นต่าง  ๆ ของแต่ละวาระ    เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ    หากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น  มีการสรุปผลการลงมติ
จากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode  และมีผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
  

 ส าหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีส าคัญ  ได้แก ่
1.   การเลือกตั้งกรรมการบริษัท    :    บริษัทฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอ  และในการเลือกตั้งกรรมการ  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นราย บุคคล  
โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง  ชื่อ ประวัติการศึกษา   การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืน  โดย
ระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท  ประเภทของกรรมการบริษัทที่เสนอ ในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมกา รบริษัทท่านเดิมกลับเข้าดํารง
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ตําแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและจํานวนวาระ /ปีที่เคยดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัท  โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท   

2.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   :  บริษัทฯ  ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจําทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท   เน่ืองจากบริษัทฯ  ยังไม่
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  โดยมีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จํานวนเงินที่จ่ายจริง และ
รูปแบบในการจ่าย    รวมทั้งมีการสรุปจํานวนเงินที่จ่ายใ ห้แก่คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ  56-1) และในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 

3.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี    :  บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล  ผู้สอบบัญชี
ดังนี้    ชื่อผู้สอบบัญชี     สํานักงานสอบบัญชี    ความเป็นอิสระ   จํานวนปีที่ทําหน้าที่ให้บริษัทฯ   เหตุผลที่
เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี   มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  และค่าบริการอ่ืนที่มี
การรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่า
สอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

4.  การจ่ายเงินปันผล     :   บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล   อัตราเงินปันผล
ที่เสนอจ่ายเทียบกับนโยบาย   และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 
 

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ  ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านเวปไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th  และ
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์บริษัท www.sahapat.co.th  ในวันทําการถัดไป 

บริษัทฯ ได้ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด  มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า  /  
ไม่เข้าร่วมปร ะชุม รวมทั้งสาเหตุการลา   กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบ
บัญชี และตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชีที่เข้าประชุม   คําชี้แจงที่เป็นสาระสําคัญ   คําถามและคําตอบหรือ
ข้อคิดเห็นโดยสรุป  รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม   มีการสรุปผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ  โดยแยกเป็น เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับ
การสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย  และประธานกรรมการบริษัท  ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม   และได้
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท  www.sahapat.co.th  ภายใน  14 วัน  นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้
ถึงการประชุมครั้งต่อไป  พร้อมทั้งนําส่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
http://www.sahapat.co.th/
http://www.sahapat.co.th/
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หมวดท่ี 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน   ดังนี้  
2.1   ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียม

กัน  เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง   
2.2    การประชุมผู้ถือหุ้น  

(1)    กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ  บริษัทฯ ได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมและรายงานการประชุม  เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย  และ
เผยแพร่ในเว็บไซดข์องบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อนการประชุม 30 วัน 

 (2)    เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา  และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง  ๆ  
ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม    หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง  สามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง   หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทคนใดคนหนึ่งเข้า
ประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน  ซึ่งบริษัทฯ  ได้ให้ชื่อ ที่อยู่  และการมีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง  4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูล
ดังกล่าว  ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ   หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการตรวจสอบทั้ง   4  คนได้ในรายงานประจําปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม    โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือ
หุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้   หรือสามารถ   Download  หนังสือ
มอบฉันทะที่ได้จัดทํา  และปฏิบัติตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ   ซึ่งมี 3 แบบ  คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น )  นอกจากนั้นบริษัทฯ  ได้จัด
ให้มีอากรแสตมป์เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   ซึ่งในปี  2556   บริษัท
ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 62 ในวันจันทร์ที ่ 22  เมษายน  2556    

 (3)    บริษัทฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับระเบีย บวาระการประชุม   ไม่เพิ่มวาระการประชุม   
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

(4)    การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเ ผย    มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุก
วาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย   และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น   และจะนํามาหักออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย  ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้
ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง  จะชูป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนขึ้น    ซึ่งป้ายคะแนนนั้น
จะมีชื่อของผู้เข้าประชุม   จํานวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ   Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนํา
บัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านน้ันลงนามเก็บไว้เป็ นหลักฐาน  เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้   
และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode  มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที    
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นอกจากผู้สอบบัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว   ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่
ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที 

2.3    การก าหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ     บริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือ  เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555  ถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2555  เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด  โดยผู้ถือหุ้น
สามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท 

2.4    การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน    บริษัทฯ กําหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และ
มาตรการป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ      โดยกําหนด
ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท   ผู้บริหาร และพนักงาน   เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มี
ความรับผิดชอบ   มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง   รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของ
บริษัท  โดยไม่นําข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง  และ/หรือผู้อ่ืน  และห้าม
กระทําการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทําธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ   ซึ่งบริษัทฯ  ได้เผยแพร่
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้บน เว็บไซต์ของบริษัท  www.sahapat.co.th  ภายใต้
หัวข้อการกํากับดูแลกิจการ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ    และเป็นหลักยึดถือในการ
ทํางาน  

     นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเร่ืองดังกล่าว  โดย
กําหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด  คือ การเลิกจ้าง  ซึ่งกรรมการบริษัท  ผู้บริหารและพนักงาน  ได้ปฎิบัติ
ตามที่กําหนด  

2.5    การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย    
         (1)   การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท     บริษัทฯ  ได้กําหนดห้ามกรรมการบริษัท   

ผู้บริหาร และพนักงาน  ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน    นอกจากนี้ยังกําหนดให้กรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัท  ต้องแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   และส่ง
สําเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไป   
ซึ่งกรรมการบริษัท   ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด    นอกจากนี้หากมี
การประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว   เลขานุการบริษัทจะทําจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัท  และ
ผู้บริหารทราบ  พร้อมแนบสําเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ในเร่ืองดังกล่าว 

        ในระหว่างปีที่ผ่านมา  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 
ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม   
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         (2)   การรายงานการมีส่วนได้เสีย   บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร โดยกําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดังน้ี 

(ก) เมื่อเข้าดํารงตําแหน่ง ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร 

(ข) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารนําส่ง
รายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท 

(ค) ให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่บริษัทฯ 
ได้รับรายงานดังกล่าว 

ในปี 2556  กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
2.6   การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์    บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ       

มีเหตุมีผล  คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท   และการกําหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม
เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก    ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวด้ วยความโปร่งใส  
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี    และมีการเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th  ในหัวข้อความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์  ภายใต้หัวข้อจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ    มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
การรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  เร่ืองการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน  และ
กําหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น   เพื่อให้
กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ  โดย
เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีใครบ้างที่จะต้อง
ออกจากห้องประชุม   เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย  ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง  การกําหนด
ราคามูลค่าของรายการ  และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   (หากมี)  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กําหนด   และเปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท อีกทางหนึ่ง 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
ทั่วไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจําทุกปี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อให้กรรมการ
บริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเร่ืองดั งกล่าว และให้สรุปรายการดังกล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ 
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หมวดท่ี 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ  ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย 

หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน   มีการกําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจน
คํานึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ  การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นไม่ละเมิด ทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน  โดยบริษัทฯ ได้จัดทํา “จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ”  เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผย ผ่านเว็ปไซต์
บริษัท www.sahapat.co.th  ในหัวข้อ การกํากับดูแลกิจการ 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้ถือหุ้น   
บริษัทฯ  ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี

ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน   โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  และโปร่งใส   ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ  เสมือนวิญํูชนพึงรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง  รายงานผลการดําเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ําเสมอ  ขจัดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล  และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  อีกทั้งมุ่งมั่นใน
อันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้
อย่างเหมาะสม  และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
แน่นอน  ซึ่งในปี  2556   บริษัทฯ  ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี  2555  ในอัตรา  1  บาทต่อหุ้น  
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ  33.30 ของกําไรสุทธิ   โดยกําหนดจ่ายในวันที่  21  พฤษภาคม  2556  ซึ่ง
เป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้  คือ ขั้นตํ่า  0.15 บาทต่อหุ้น   เป็นการจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง    
 

ลูกค้า  
   บริษัทฯ  ตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสําคัญ อันนําไปสู่ความ  
สําเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน   มีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ   ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค 
ในราคาที่สมเหตุสมผล   ไม่มีการผูกขาดราคาสินค้า อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริง โดยให้ข้อมูลผู้บริโภค
อย่างถูกต้องและเหมาะสม     คําร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่   และดําเนินการอย่างเป็นธรรม   เพื่อ
สนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว   รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า  พัฒนาสินค้าและบริการ
ให้เป็นเลิศ  ตรงตามความต้องการของลูกค้า  คิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
อย่างต่อเน่ือง 
 
 



36 
 

คู่ค้า 
บริษัทฯ   ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน  สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจ
ที่ดีต่อกัน  แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สิ นค้าและบริการ  ปฏิบัติตามข้อตกลง
ทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งอยู่
นอกเหนือข้อตกลงการค้า อีกทั้ง รักษาความลับหรือข้อมูลสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์โดย
มิชอบ 

 

คู่แข่งทางการค้า  
บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย  โ ดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็น

ธรรมทางการค้า   โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้า  และถือว่าคู่แข่ง
เป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ให้มีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่ งขึ้น อีกทั้งไม่ทําลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

 

เจ้าหนี ้ 
บริษัทฯ  ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย  เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ 

โดยการปฏิบัตติ่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  ปฏิบัติ ตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันโดยเคร่งครัด    
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า   โดยไม่มีการผิด
นัดชําระแต่อย่างใด 
   

พนักงาน 
บริษัทฯ ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสําคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ  

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน จริยธรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพื่อความก้าวหน้าและสร้างความ
มั่นคงในอาชีพ  บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้  ความสามารถของพนักง านอย่างทั่วถึง  
รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาบริษัท   ให้ผลตอบแทนด้วย
ความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
คน   ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อ ชีวิต  สุขภาพ  และ
ทรัพย์สินของพนักงาน   

นอกจากนี้   บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ  แก่พนักงาน  เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการทํางาน และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เช่น   

 ห้องพยาบาล    บริษัทฯ   จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลตาม
หลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ  รวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อเป็นการ
ดูแลสุขภาพของพนักงาน 
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 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เพื่อเป็นการออมเงินในอนาคต พนักงาน ทุกคนมีสิทธิในสมาชิกภาพ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเข้างานกับบริษัท โดยเร่ิมนับอายุสมาชิกตั้งแต่วันที่เร่ิมสมัคร
สมาชิกกองทุน  ซึ่งสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุน และได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุก
เดือนตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้ 

 

 อายุสมาชิก อัตราร้อยละของเงินสะสม / เงินสมทบ 
 ตั้งแต่วันเร่ิมสมัครสมาชิกถึง 4 ปี 3 
 มากกว่า  4 ปี  ถึง 8 ปี 4 
 มากกว่า   8 ปี ถึง 12 ปี 5 
 มากกว่า 12 ปี ถึง 16 ปี 6 

 มากกว่า 16 ปี ถึง 20 ปี 7 
 20 ปีขึ้นไป 8 

 เงินบําเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทํางาน  บริษัทฯ จัดใ ห้มีเงินตอบ
แทนเกษียณอายุสําหรับพนักงานทุกคนที่ทํางานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อให้พนักงานได้ใช้
ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ 

 เคร่ืองแบบพนักงาน  เพื่อความเป็นระเบียบ 
 จัดฝึกอบรมและสัมมนา  บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานภายใน และส่งพนักงานไป

ร่วมฝึกอบรมสั มมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา เพิ่มความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการทํางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง   

 

ชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ   ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการปลูกฝัง

จิตสํานึก  ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีการ
สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ไว้ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ที่ต้องปฏิบัติต่อชุมชน สังคม  ในปี 2556  บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม
สนับสนุนและทําคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซึ่งสามารถดูได้จากหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม    

 

สิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึง

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างวั ฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุก
ระดับ ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 

ภาครัฐ 
บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ  มีการศึกษาทําความเข้าใจในกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย   
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ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเ กี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท    ที่โทรศัพท์    0-2318-0062   ต่อ  1200   โทรสาร   
0-2318-1152  และผ่านทางอีเม ล์ :  invest@sahapat.co.th  หรือสํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ที่โทรศัพท์  0-2318-0062  ต่อ 1440   และผลการสอบสวนจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ   ซึ่ง
ในปี 2556  บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ   ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตาม

กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง   ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเ วลาบัญชี และสารสนเทศที่
รายงานตามเหตุการณ์  ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อัน
ชอบธรรมของบริษัท     โดยเปิดเผยสารสนเทศ  ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  www.sahapat.co.th  เว็ปไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.ot.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอ่ืนๆ   ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

ในการน้ีบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัย ต่าง ๆ ได้  
โดยบริษัทฯ  ได้มอบหมายให้คุณศิริพร   เลขยะวิจิตร   เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุน
และผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ  โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพ ท์  0-2318-0062 ต่อ 1200  โทรสาร 
0-2318-1152  E-Mail  :  invest@sahapat.co.th 

ทุกคร้ังที่บริษัทมีนโยบายเข้าทํารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น   กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวาระนั้นๆ  เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เมื่อมีข้อสรุปบริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุม   โดยระบุมูลค่ารายการ    
คู่สัญญา เหตุผลความจําเป็น  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องในการทํารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ   นอกจากนี้ยังได้จัดทํารายการสรุปไว้ในรายงานประจําปีและ
แบบ 56-1 

สําหรับกลไกการติดตามตรวจสอบ  และถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น  
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการเงิน  โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่ง
เน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม  ค้นหาสาเหตุที่เป็น

http://www.sahapat.co.th/
http://www.set.ot.th/
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ต้นเหต ุและเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ปฏิบัต ิรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี   โดย
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

รายงานคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของ

ข้อมูลทางการเงิน  เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ   จึงได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน ประจํา ปี  
และแบบ  56-1  โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยใน

ส่วนของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจําปีและแบบ 56-1 แล้ว 
 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่าย

บริหารดําเนินการในเร่ืองเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล  ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท    ซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วนถูกต้อง   เผยแพร่อย่างทั่วถึง   และทันต่อเวลา    เพื่อให้
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.sahapat.co.th    

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ รวม 14 บริษัทจดทะเบียน ได้ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ ในวันศุกร์ที่  28 มิถุนายน 2556  เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ต่างๆ กับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดําเนินงาน ซึ่งทําให้นักวิเคราะห์ 
นักลงทุนและสื่อมวลชน รับทราบถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น   

ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์    บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะขึ้น  เพื่อให้บริการข้อมูล
และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  แต่บริษัทฯ ก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ 
   คุณศิริพร     เลขยะวิจิตร   
   โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 
   โทรสาร  0-2318-1152  
                E-mail  :   invest@sahapat.co.th 
 
 
 
 
 

http://www.sahapat.co.th/
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หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย  มี

ภาวะผู้นํา  มีวิสัยทัศน์    มีคุณธรรม   จริยธรรม  และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการบริษัท

ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่   และมีกรรมการอิสระตาม

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   กรรมการบริษั ททุกคนมีความ

ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น  มี

ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น   พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่าง  ๆ โดยคํานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญ 

         การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท  

  คณะกรรมการบริษัท  มีจํานวน 15  ท่าน ประกอบด้วย 
-   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร         6    ท่าน 
-   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4    ท่าน 
-   กรรมการอิสระ            1    ท่าน 
-   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                4    ท่าน 

               บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่กําหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 1 ใน  3 ของกรรมการทั้งคณะ 

บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ภาวะผู้นํา และวิสัยทัศน ์

 บริษัทฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็น
บุคคลธรรมดา และ   

1. บรรลุนิติภาวะ 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.   ไม่เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทําโดยทุจริต 
4.    ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ   หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ   ฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่ 
คณะกรรมการบริษัท   เข้าใจบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ  มีภาวะผู้นํา  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ของ

บริษัทไว้อย่างชัดเจน  มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ    มีการบริหารงานโดยการ
กําหนดภารกิจ   เป้าหมาย   กลยุทธ์  แผนปฎิบัติงานและงบประมาณประจําปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้  
โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น 
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คณะกรรมการบริษัท   มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ   โดยกําหนดให้รายงาน
ความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน  และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท   และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงก ารถือหลักทรัพย์ของบริษัท  จะต้องส่งสําเนา
รายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ให้กับ
เลขานุการบริษัท เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไป 
  

การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ได้มีกฎ

บัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ  มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน   มี
กรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วย
ตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถทําหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่น
ในกรณีมีการพิจารณาเร่ืองที่ประธานมีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมใน
เร่ืองนั้นๆ และให้กรรมการรายอ่ืนทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว 

 

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

กรรมการบริษัท  มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก 

บริษัทฯ  ไม่ได้กําหนด อายุของกรรมการบริษัท  จํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารง
ตําแหน่ง   และจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด  เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อว่า
ความสามารถทางธุรกิจ  และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อายุของกรรมการ
บริษัท  หรือจํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่ง   

 

จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน่ง 
บริษัทฯ  ได้เปิดเผย รายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูล การดํารง

ตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ  1 ของแบบ 56-1  และในรายงานประจําปี   ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทฯ   มีกรรมการบริษัทจํานวน   2  ท่าน  ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า   5  
บริษัท  แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด   เน่ืองจากกรรมการได้อุทิศเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่   โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ําเสมอทุกคร้ัง   และทําคุณประโยชน์
แก่บริษัทมาโดยตลอด 

. 

คณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท  ว่ามีการดําเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง  สอบ

ทานและให้คําแนะนําอย่างรอบคอบ   คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย    เพื่อทําหน้าที่
ดังกล่าว  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อยใน ปัจจุบันประกอบด้วย  
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีขอบเขตอํานาจ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน  เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท 

 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา   โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ   มีวิสัยทัศน์   เป็นผู้มีคุณธรรม  และมีประวัติการทํางานที่ไม่       
ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อ ย่างชัดเจน  
และมีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ให้มีหน้าที่ดูแลการดําเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่  เพื่อรับทราบและร่วม

ตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท  ได้มีการกําหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี   โดยจัดขึ้นทุก
เดือน  เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม  พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมครั้ง
ก่อน  และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเร่ือง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด   คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเร่ืองเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปราย
ให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย  เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัท   พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท  ซึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

เมื่อสิ้นสุดการประชุม  เลขานุการ บริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม   และจัดส่งให้
ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุมครั้งถัดไป  ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแก้ไข  เพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ 

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว  จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  ณ สํานักงานบริษัท  และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ  เพื่อสะดวกใน
การสืบค้นอ้างอิง 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท   บริษัทฯ  ได้กําหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท   ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม   เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  ในปี 2556 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทน   และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และ
จํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา  โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท  และค่าตอบแทนประจําปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน   กรรมการที่เป็นสมาชิก
ของคณะอนุกรรม การก็จะได้ค่าตอบแทนในการทําหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้วย   โดยได้รับเป็นเบี้ย
ประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม   ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที่ 62 เมื่อวันที่  22  เมษายน 2556  ได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน  12 ล้านบาทต่อปี  และได้จ่ายไปเป็นจํานวนเงิ นทั้งสิ้น   9,336,000  
บาท  โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจําปี และแบบ 56-1 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และ

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน 
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการ
บริษัทให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  โดยเข้า
ร่วมอบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ  อันเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD  จะจัดขึ้นอีกต่อไป
ในอนาคต   

บริษัทฯ ยังได้จัดทําคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสําคัญ
ของบริษัท  นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ  ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   รวมทั้งเข้า
ร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  (IOD)  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอ่ืนๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กําหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1.  กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
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2.  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทํา
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  

3.  กําหนดให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์  และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะ กรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไป 

4. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล   หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ  หรือได้รับทราบต่อ
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  

5. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหน้าที่  อาจมีการกําหนดชั้น
ความลับของข้อมูลตามความสําคัญของข้อมูล    และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทฯ ก าหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งพัฒนาพนักงานสู่

กระบวนการเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับเป้าหมายหลัก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานและองค์กร เพราะ
บริษัทฯ ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าพาบริษัทฯ สู่ความส าเร็จ 

 บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ เพื่อ
เปิดโอกาสให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ   และมีส่วนร่วมคิดร่วมท าเพื่อร่วมพัฒนาบริษัท  
โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถประเมินความส าเร็จได้จากการติดตามผลหลังการฝึกอบรมและ
สัมมนา ซึ่งต้องสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนา และสามารถเห็น
ผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

บริษัทฯ ให้ความ ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความส าคัญกับการสัมมนากลยุทธ์ระดับองค์กรที่ก าหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร่วมกันคิด ร่วมกัน
พัฒนา เพือ่น าผลลัพธ์ที่ได้จากการระดมสมอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ มาก าหนดเป็นกลยุทธ์
ขององค์กร ก าหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ความส าเร็จตามล าดับ   อีกทั้งส่งเสริมพนักงานทุกระดับ
ให้ได้เข้ารับการอบรมทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก  ซึ่งรา ยละเอียดหัวข้อการ
อบรมและพัฒนาบุคลากร  ดูได้จาก ความรับผิดชอบต่อสังคม  เร่ืองการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างคนดี สร้างองค์กรคนดี และสนับสนุนให้เกิด
สังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงานยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักแบ่งปันความสุข และการ
เสียสละให้ส่วนรวม   

 
 



45 
 

9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 
  (1)     โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด
จ านวน  4  ชุด  คือ  คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ   และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของ
กรรมการผู้อ านวยการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร และในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้อ านวยการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15)  เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2551   มีเลขานุการบริษัทท าหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

รายชื่อกรรมการในแต่ละคณะ และรายชื่อผู้บริหาร  

รายชื่อ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

บริษัท บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
 1. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา     

 2. นายบุญชัย  โชควัฒนา     

 3. นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา     

 4. นายสมศักดิ์  ธนสารศิลป์     

 5. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี     

 6. นายวศิน   เตยะธิติ                  

 7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ        

 8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์     

 9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์     

10. นายเวทิต โชควัฒนา      

11. นางผาสุข รักษาวงศ์     

12. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร     

13. นายเคนจิโร โคบายาชิ     

14. นายเพชร พะเนียงเวทย์     

15. นายวันชัย อ่ าพึ่งอาตม์     

16. นางศิริพร  เลขยะวิจิตร     

17. นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ     

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล     

19. นายเฉลิมพล ก าเนิดศิริกุล     

20. นางชัยลดา  ตันติเวชกุล     

21. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์     

22. นายปริญญา สิทธิด ารง     

23. นายวระ พันธ์กมล     

24. นายอุดมศักดิ์  โศภนกิจ     

25. นายวิสิทธ์ิ สุริยะมงคล     

26. นายธาตรี พรไพศาลสกุล     

       หมายเหตุ       ประธานกิตติมศักดิ์    ประธาน      รองประธาน       กรรมการ      เลขานุการ    
                  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 



46 
 

อ านาจด าเนินการ  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
1.   คณะกรรมการบริษัท   
      อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
 และ/หรือบุคคลอ่ืนใดไปปฏิบัติ 

2.   อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่    
         มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการ      
         บริหาร 

        3. อนุมัติการเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือ
หุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน  หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจ
คณะกรรมการบริหาร 

4. อนุมัติการเข้าท านิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน  ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  
5. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  
6. อนุมัติการลงทุน  ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด  ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจ

คณะกรรมการบริหาร 
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  
8. อนุมัติการปรับสภาพ   ท าลาย   ตัดบัญชี  ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้  

ช ารุด สูญหาย   ถูกท าลาย  เสื่อมสภาพ  หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้  มีมูลค่าทางบัญชีรวม ใน
วงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนุมัติการปรับสภาพ  ราคา  การท าลาย  ซึ่งวัตถุดิบ  และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ  หรือ
ล้าสมัยซึ่งจะท าให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  

10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์   การฟ้องร้องคดี 
และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท  ส าหรับเร่ืองที่มิใช่ปกติวิสัย
ทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า   ที่มีทุนทรัพย์เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

11. เสนอการเพิ่มทุน  หรือลดทุน  หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิ  ข้อบังคับ  และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 

12. อนุมัติการก่อต้ัง   ควบรวม   หรือเลิกบริษัทย่อย 
13. มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท  หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได้  
14. มีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  ให้ความเห็น ร่วม

ประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 
15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกใน

กรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  นโยบาย  และแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ  จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์

อักษร เพื่อให้กรรม การบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด าเนิน
ธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 

4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ  เหมาะสม  เพื่อให้มั่นใจว่าการท ารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ  มีการสอบทานและจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง ต ลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกัน
การน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ 

5. การท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ  มีแนวทางที่
ชัดเจน  และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น  โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ   และปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ  และ /หรือสอบทานแล้ว  และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน   และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
อย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร  
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดย ก าหนดวัน   เวลา   สถานที่   และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น   

ตลอดจนก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
เร่ืองที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น   ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง บริษัทจะงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้  โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา
ของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ ก าหนดวันเพื่อก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน  และก าหนด
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  1 วัน  ในวันท าการถัดจากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ .ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อ สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  และสิทธิในการรับเงินปันผล 

10. จัดท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ”  โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัท  (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ  
หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปราก ฏอยู่ในสมุดบัญชี  ทะเบียน  หรือเอกสาร
อ่ืนใดของบริษัท 
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12. อนุมัตกิฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 
13. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

2. คณะกรรมการบริหาร 
       อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตั้ง  ถอดถอน   โยกย้าย  พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและ   
 สวัสดิการ  แก่พนักงานระดับต่างๆ 

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพื่อด าเนินกิจการต่างๆ  ในการบริหารงานของบริษัท  
3. ออกระเบียบ  ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน  และสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรรมการบริหาร   

 และ/หรือพนักงานผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร  เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้ 
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น  หรือบริษัท  

 ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ านวน 20 ล้านบาท 
5. อนุมัติการเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะ 

  ผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน  หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินแห่งละ 
 ไม่เกินจ านวน 20 ล้านบาท  

6. อนุมัติการเข้าท านิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ล้านบาท  
7. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ล้านบาท 
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละคร้ัง 
        ไม่เกินจ านวน 20 ล้านบาท  
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ล้านบาท 
10. อนุมัติการปรับสภาพ   ท าลาย  ตัดบัญชี   ซึ่งสินทรัพย์ถาวร   และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  ที่เลิกใช้  

ช ารุด  สูญหาย   ถูกท าลาย  เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้   มีมูลค่าทางบัญชีรวม     
ไม่เกินคร้ังละ 20 ล้านบาท 

11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การท าลาย  ซึ่งวัตถุดิบ  และ /หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ  หรือ
ล้าสมัยซึ่งจะท าให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินคร้ังละ 20 ล้านบาท 

12. อนุมัติการประนีประนอม  การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข์  การฟ้องร้องคดี 
และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองที่มิใช่ปกติวิสัย
ทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท   และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
จ านวน 20 ล้านบาท 

13. มอบอ านาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได้  
14. มีอ านาจเชิญ  ผู้บริหาร  หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  ให้ความเห็น  ร่วมประชุม หรือ

ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 
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15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ใน
กรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  

16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร 
 

       หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท  
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง  เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของ

บริษัท 
3. รับผิด ชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท  และส่งเสริมให้มีการคิดค้น

นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย   วัตถุประสงค์   ข้อบังคับของบริษัท 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้  โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ 
6. ดูแลให้มีการจัดท ารายงานทางการเงิน  เพื่อให้ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบ   และ /หรือสอบทาน 

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามล าดับ 
7. พิจารณาเร่ืองที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป  
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

3.    คณะกรรมการตรวจสอบ 
 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี    คณะกรรมการ
บริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2. มีอ านาจเชิญ  ผู้บริหาร   ฝ่ายจัดการ   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม   หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น    ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกระดับขององค์กร 

3. มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง  และเร่ืองที่เกี่ยวข้อง   ภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  หรือที่ปรึกษาของบริษัท  (ถ้ามี)  หรือจ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก     
ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  
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 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  

(internal audit)    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง   โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของ         
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ  เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง กันหรือรายกา รที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย   ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ 

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
  (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
  (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
  (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร  (charter) 
 (ซ)   รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ  หรือการ

กระท าดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
 หากคณะกรรมการบริษัท  หรือผู้บริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด  

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยอาศัยอ านาจตามข้อบังคับของบริษัท  และตามกฎหมาย 
 

4.   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 อ านาจด าเนินการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. มีอ านาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  ให้ความเห็น ร่วมประชุม   หรือส่งเอกสาร 
 ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น 
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก      

ในกรณีจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความ
ชัดเจน ต่อเน่ือง เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ  

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร  
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับ

สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
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กรรมการผู้อ านวยการ 

 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้อ านวยการ 

1. มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับ
ของบริษัท  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. มีอ านาจในการสั่งการ ด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ 1. ส าเร็จ
ลุล่วงไป  และหากเป็นเร่ืองที่ส าคัญให้รายงาน  และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

3. มีอ านาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย 
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน  ทั้งนี้การด าเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้ง
กับอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

4. มีอ านาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย  ข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก าหนด  ค าสั่ง  และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

5. มีอ านาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 10 ล้านบาท  
6. มีอ านาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ  และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัท

อ่ืน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกิน 10 ล้านบาท 
7. มีอ านาจอนุมัติจัดท านิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัท และ /หรือที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ใน

วงเงิน แต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 10 ล้านบาท  
8. เมื่อมีการด าเนินการใดๆ  ตามข้อ  5 , 6 , 7  ให้แจ้งการด าเนินการนั้นๆ  แก่คณะกรรมการบริษัท  
  และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ  ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป 
9. มอบอ านาจ  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
10. การใช้อ านาจของกรรมการผู้อ านวยการข้างต้นไม่สามารถกระท าได้ หากกรรมการผู้อ านวยการ 
  อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 
11. ในการใช้อ านาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนด

นี้  ให้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  

 
(2) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท  ได้แก่ 

นายวศิน  เตยะธิติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และนายขจรศักดิ์  วันรัตนเศรษฐ  กรรมการตรวจสอบ  
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9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
  (1)  กรรมการอิสระ   

       หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา  
          คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.  

 คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท    เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ดังต่อไปนี้ 

1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวม

การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย  
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ 
 เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัท

ย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากก ารมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต   หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา   มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท   ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น   หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท    บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ      การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม  ค้ า
ประกัน  การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน  รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน  ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง     ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  
ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
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กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท   บริษัทใหญ่   บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี    ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่   เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ 

6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิ ชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุ ม  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

7   ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น  ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

8   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9   ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัท  

   ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9  แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

   

  (2)  การสรรหากรรมการ  
         คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการ
ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทก็จะร่วมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทในต าแหน่ง
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ที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนก าหนด  
 นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ (www.sahapat.co.th) 

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง   ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้ง
บุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเ หมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจ านวนกรรมการอิสระและก รรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 

 วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท  ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัท
นั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งน้ันให้
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
(ก)  การออกตามวาระ   ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21  และกฎบัตร 

ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม
เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกั บ
ส่วนหน่ึงในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

 

(ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ 
1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร ก าหนดให้กรรมการ

บริษัทพ้นจากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้ 
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1.1. ถึงแก่กรรม 
1.2. ลาออก 
1.3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท  
1.4. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 
1.5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
1.6. ศาลมีค าสั่งให้ออก 
และเมื่อต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ) ให้คณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่ง
กรรมการบริษัทที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือ
น้อยกว่า  2  เดือน และจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตน
แทน 

2. ตามข้อบั งคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลง
มติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่า
ความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่
กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจ
จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพราะอ านาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุ คคลเข้าท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ แทนตน 

 

9.4    การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
        (1)   คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการส่งบุคคล

เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย มีการกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและ
การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทันกําหนด  
เวลา 

        (2)   ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
                   -ไม่มี- 
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9.5   การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กําหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทําการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  

3. กําหนดให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์  และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังต่อไป 

4. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล   หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ  หรือได้รับทราบต่อ
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  

5. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอํานาจหน้าที่  อาจมีการกําหนดชั้น
ความลับของข้อมูลตามความสําคัญของข้อมูล     และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 

9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  (1)   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)   
          ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี  สํานักสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ดังนี้ 

   1.  บมจ. สหพัฒนพิบูล  ค่าสอบบัญชี  1,200,000 บาท 
   2.  บอจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  คาสอบบัญชี    160,000 บาท 
   3.  บอจ. โชคชัยพิบูล  ค่าสอบบัญชี    200,000 บาท 
     รวมทั้งสิ้น 1,560,000 บาท 
  (2)   ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
          บริษัทฯ  จ่ายค่าบริการตรวจนับสินค้า ในปี 2556  จํานวน    40,187      บาท 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
10.1    นโยบายภาพรวม 
           บริษัทฯ  ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างเสริมสังคมส่วนรวม ให้

เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ   ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมี เพื่อธํารงไว้ซึ่ง
สังคมและส่วนรวมที่ดี    บริษัทฯ  ได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ  และค่านิยมองค์กร ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 

         วิสัยทัศน ์             :   คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นําการจําหน่าย  เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล 
 นโยบายคุณภาพ   :   ร่วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล เป็นองค์กรคนดี 

   รับผิดชอบต่อสังคม 
 ค่านิยมองค์กร (Core Values)   
  :   ความรับผิดชอบต่อสังคม    (Social Responsibility)  
  :   การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง  (Advancement) 
  :   การรวมพลังด้วยความสามัคคี  (Harmony) 
  :   มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  (Passion for Excellence) 
  :   องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness) 

          บริษัทฯ ตระหนักและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึงได้มีการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติไว้ใน หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)  ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 9 (ชุดที่ 20)   เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545  และได้มีการ
เผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของบริษัท    www.sahapat.co.th    หัวข้อการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

10.2    การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน   
      บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการเปิดเผยข้อมูล  ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ  ซึ่ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้กําหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ดังนี้ 
 

1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   
       บริษัท  ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่
เป็นธรรม และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท  มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน  

 มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย 
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบน
พื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน 

 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน  
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 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า 

 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
 เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือนําผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน  เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน  
 

 2     การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบั ติตามกฎหมาย  ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น โดย

กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
1. สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการ ใช้อํานาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การ
คอร์รัปชั่นต่างๆ 

3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทําการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือ
ยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนที่ส่อไปในทางจูงใ จให้ปฏิบัติ หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทําหรือละเว้นการกระทําใดที่ผิดต่อกฎห มาย
หรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน 

5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง 
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้ง

เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุก
เบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 

         บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)   อีกทั้งมีปรับปรุงหลักการการกํากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติในเร่ือง “การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น”  “การเลี้ยงรับรอง  การรับ หรือการให้
ของขวัญ”   ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของบริษัท www.sahapat.co.th  ภายใต้หัวข้อการกํากับดูแล
กิจการที่ดี  หมวด จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ     

 ประธานกรรมการบริหาร มีการประกาศ ให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้ทราบถึงนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสํานึกแก่พนักงานในเร่ือง
ความซื่อสัตย์ สุจริต    

 

http://www.sahapat.co.th/
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3     การเคารพสิทธิมนุษยชน 
      บริษัทฯ  เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่

จํากัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอื่นใด  ให้ความรู้
ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนําไปเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่กระทําการ
ใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่
เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท ซึ่งคําร้องเรียน
จะได้รับการเอาใจใส่และดําเนินการอย่างเป็นธรรม 

 ในปี 2556 บริษัท ไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 4     การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของบริษัท ปฏิบัติต่อ

พนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน  ตระหนักถึงความเท่าเทียม
กันในการจ้างพนักงาน  ไม่มีการเลือกปฎิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ
หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน  และไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย  ให้
ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ  และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละคน   และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  
  1.  ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย    กฎระเบียบ   และนโยบายด้านความปลอดภัย        
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผล 
กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน   คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้าน    
ความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอ 
  2.  สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน    โดยกําหนดระเบียบ   วิธีปฏิบัติ  และ
มาตรฐานการทํางานที่ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง  ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการ
ทํางานสภาพแวดล้อม  วิธีการทํางานที่ปลอดภัย  รวมถึงการจัดเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ให้กับพนักงาน 
  3.  มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน    โดยจัดทํา   ฝึกซ้อมและปรับปรุง
แผนฉุกเฉินอย่างต่อเน่ือง  ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท  พนักงาน  
คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง 
  4.  สร้างวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร     ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานได้อย่างยั่งยืน 

       นอกจากนี้ บริษัทฯ  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจสําคัญทําให้บริษัทดําเนิน
ธุรกิจประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย  จึงได้มุ่งพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง   เพื่อให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ 
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จึงมีการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก  ซึ่งในปี 
2556  มีการฝึกอบรมพนักงาน ดังน้ี 

 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน ดังนั้น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ที่จะทําให้บริษัทเติบโตก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งพนักงานหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร “การจัดการทรัพยากรมนุมษย์อย่างสร้างสรรค์”   เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือก การพัฒนา  และ
การักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรตลอดไป  

 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  
       บริษัทฯ  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนอย่างต่อเน่ือง ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน ให้มี

ทัศนคติที่ดี  เรียนรู้วิธีการสร้างพลังให้กับตัว เองและดึงเอาศักยภาพภายในออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิต
ส่วนตนและชีวิตการทํางาน    จึงได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในหลักสูตร “ปลุกยักษ์” และ 
“การพัฒนาประสิทธิภาพแห่งตนเพื่อประสิทธิผลของงาน ”  เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีกําลังใจที่ดี เกิดแรง
บันดาลใจ  ในการพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดด และสามารถขยายขีดความสามารถของตนเอง ทั้งมีความสุข
และเห็นคุณค่าในงานที่ทํา ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

 การพัฒนาการทํางานเป็นทีม ของพนักงาน  
พนักงานทุกคนมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็จ ต้องมีการพัฒนาทักษะใน

การวางแผน การสื่อสาร การเป็นผู้นํา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน
ในการทํางานเป็นทีม ให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  และก่อให้เกิดบรรยากาศในการทํางานและการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข เกิดสํานึกร่วมกันในการช่วยผลักดันเป้าหมายองค์กรสู่ความสําเร็จ  บริษัทฯ จึงได้จัดฝึกอบรม
พนักงานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมสัมนาเร่ือง “EQ @ WORK ”  “TEAM BUILDING SPC”  และ “จิตวิทยาการ
ทํางานร่วมกัน” ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญว่า ความฉลาดทางอารมณ์  สัมพัน ธภาพในการทํางานร่วมกัน
จะส่งผลไปถึงบรรยากาศของการทํางานที่ดี พนักงานทํางานอย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน 
บริษัทฯ ได้ส่งเสริม ให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ตามหน้าที่งาน และ ความจําเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน   (Knowledge based) โดยให้ความสําคัญต่อการสร้างและส่งเสริมให้เกิดความรู้  เพื่อการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้เชิงลึกในการทํางาน โดยส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตร “มาตรฐานการการบัญชีระหว่าง
ประเทศเร่ืองสัญญาเช่า ”  “การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (Defferred Tax)” และ “ประเด็นที่ควรระวังในการ
วิเคราะห์งบการเงินรวม”  

 การพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารและเทคนิคการเจรจาต่อรอง  
บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  สภาพการแข่งขันที่

รุนแรง  ดังนั้นเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษ ะในการปฏิบัติงาน
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อย่างมืออาชีพ จึงได้ส่งพนักงานเข้าอบรม หัวข้อ “Business Negotiation Skills”  เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 การจัดกิจกรรมเพื่อพนักงาน   
              มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน 

    บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ 
จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร-ธิดาของพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-ธิดาแก่พนักงาน จึงได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดาของพนักงาน 
ประจ าปี 2556  โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัท ร่วมกันมอบทุนเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 100 ทุนๆละ 
5,000 บาท 

SPC Family Sport Day 2013  
     เพื่อเป็นการ เชื่อมความสามัคคีระหว่างพนักงานทุกฝ่าย  บริษัทฯ  ได้จัดกิจกรรม งานกีฬาสี  ใน

วันที่ 28 กันยายน 2556 โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารกล่าวเปิดงาน โดยมีการแข่งขันกีฬาหลากหลาย ประเภท  ซึ่งครอบครัวของพนักงานก็ได้เข้า
ร่วมแข่งกีฬาด้วย นอกจากนั้นยังมีการจับฉลากมอบรางวัลแก่พนักงาน   การประกวดกองเชียร์ การประกวด
ขบวนพาเหรด เป็นต้น บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ     

 

 5     ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค    
        บริษัท ฯ  ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค  โดยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ   
ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล   ไม่มีการผูกขาดราคาสินค้า อีกทั้งไม่มี
การโฆษณาที่เกินจริง โดยให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม     
 ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัท ผ่านช่องทางการจําหน่ายสินค้าที่หลากหลาย  
โดยมีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมตามช่องทางการจําหน่าย  มีการพัฒนาสินค้าเฉพาะกลุ่ม
และช่องทางการจําหน่าย  เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  
        นอกจากนี้  บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ประสานงานผู้บริโภค เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้า และผู้บริโภคใช้
ในการติดต่อ   ให้ความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียน  ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อทุกข้อร้องเรียน  
และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   โดยมีการป ระสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงงานผู้ผลิตสินค้า  กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า มีการ ชดเชย
สินค้าให้กับผู้บริโภค  และ ขอรับสินค้าคืนเพื่อนําส่งให้โรงงานผู้ผลิตตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุ 
ข้อบกพร่อง  ซึ่งทางโรงงานผู้ผลิต จะแจ้งให้บริษัทรั บทราบผล พร้อมชี้แจง การดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
และการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดซ้ํา   ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพได้มีการชี้แจงต่อผู้บริโภค ให้ทราบถึง
ผลการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเหล่านั้น    รวมถึงหากเกิดการใช้ที่ผิดวิธี มีการแนะนําวิธีใช้ และปริมาณ
การใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  เพื่อให้ได้ประสิทธิผล   และวิธีการจัดเก็บรักษาสินค้า เพื่อคงคุณภาพ
ของสินค้า  
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  กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ มีการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําการปรับปรุง 
แก้ไข และอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เพื่อลดความผิดพลาดจากการบริการเหล่านั้น 
 บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว  มีการจัดเก็บข้อมูล
ร้องเรียน วิธีดําเนินการ และการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข   เพื่อให้ได้สินค้าที่
มีคุณภาพและทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 

 

6     การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   โดยคํานึงถึง 

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 
2.     สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับ   เกิดความร่วมมือและความ

รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
4.    ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบําบัด

และฟื้นฟู   การทดแทน   การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)  ที่ดําเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

7     การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม   

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธํารงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี   โดยกําหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไม่ดําเนินธุรกิจที่ทําให้สังคมเสื่อมลง   และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม 
2. ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  ให้เกิดขึ้นในบริษัทและ

พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 
3. กําหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม  อันเนื่องมาจาก

การดําเนินงานของบริษัท 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ในการพัฒนาชุมชน  
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์  
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรม 

 

8     นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม    
      บริษัท ฯ  คํานึงถึงลูกค้า และผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักในการดําเนินธุริจของบริษัท  ใน

ปี 2556  บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตาม แก้ไขปัญหากรณีสินค้าขาดหน้าร้าน (Out of 
Shelf)   ของร้านค้าประเภท Modern Trade   เพื่อเป็นการลดการเสียโอกาสในการขายของลูกค้า  และสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค    ด้วยการสร้างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การสั่ งซื้อ การระบายสินค้า สินค้าคง
คลัง ของลูกค้า ซึ่งเป็นการนําข้อมูลมาวิเคราะห์แบบบูรณาการ (Integrate Information)  และสร้างระบบการ
รายงานแบบ Central Intelligent Report (CIR)  ทําให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในการเติม
สินค้าเข้าร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว  

 

10.3   การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม    
          ในปี 2556  บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อ

สังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ 
 

10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
         บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่
ยั่งยืน จึงได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  ดังนี้  
 

 ร่วมสนับสนุนงาน “วันแม่แห่งชาติประจ าปี 2556”   
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่
ตัวแทนบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) จากการร่วมสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2555 
เพื่อแสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่นและลูกกตัญญูทั่วประเทศ ซึ่งสหพัฒน์ได้ร่วมสนับสนุนเป็นประจ าทุกปี ณ 
อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2556 
 

  โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 16 
   ตลอดระยะเวลา  15 ปี ที่ผ่านมา  บริษัท ฯ  เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเยาวชน  จึงได้จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง  เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียมกันให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภาคของประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั่นมัธยมตอนปลายที่กําลัง
เตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  โดยเชิญอาจารย์กว่า 30 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดความรู้  
และเพิ่มเติมหลักสูตรพิเศษติวเข้มภาษาอังกฤษเตรียมสู่ AEC  เพื่อปูพื้นฐานการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของเด็กไทยให้แข็งแกร่ง ซึ่งในปี 2556  ได้จัดขึ้นในวันที่ 13-19 ตุลาคม 2556 พร้อมกัน 4 ภาค  ที่มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์  รวมทั้ง
ถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบรนด์ ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอีก 600 แห่ง ใน 77 จังหวัด  โดยมีผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการมากถึง 165,000 คน 
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   นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทบทวน
ความรู้สู่มหาวิทยาลัย มากที่ สุด เพื่อพัฒนาคลังความรู้ของนักเรียนทั้งโรงเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมได้มากขึ้น 
 

               โครงการมาม่าเพื่อน้อง   
  ผลิตภัณฑ์ “มาม่า” โดยบริษัท ฯ ร่วมกับรายการเจาะใจ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ และสร้างสรรค์
เมนูอาหารกลางวันที่มีประโยชน์จาก ”มาม่า”  ให้ความสําคัญกับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วนพร้องเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็กวัยเรียนอย่างเต็มที่  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์
กีฬาให้แก่โรงเรียน จํานวน  26  โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด    เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
พัฒนาการให้แก่เด็กๆ  ที่เป็นอนาคตของประเทศ  
 

              โครงการสาธารณประโยชน์   
  ในปี 2556  บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและทําคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อาทิเช่น 

 บริจาคสนับสนุนโครงการก่อสร้าง  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย  จ านวนเงิน 2,000,000 บาท 

 สนับสนุนงานปาฐกถาสัมมาชีพแห่งปี 2555  โดยบริจาคให้แก่มูลนิธิสัมมาชีพ จ านวนเงิน 
300,000 บาท 

 บริจาคแก่มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ “ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับองคมนตรี”  จ านวนเงิน 250,000 บาท  

 บริจาคแก่มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น  
(ประเทศไทย)  จ านวนเงิน 250,000 บาท 

 บริจาคร่วมสนับสนุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี  เพื่อโรงเรียนจิตรลดา จ านวนเงิน 100,000 บาท 
 สนับสนุนโครงการ “จัดหาเคร่ืองมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า” โดยบริจาคให้แก่

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จ านวนเงิน 80,000 บาท 
  บริจาคเงินในการสร้างพระอุโบสถ , เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี   ,  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 

สามัคคี เพื่อใช้ในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ให้กับวัดต่าง ๆ รวมเป็นจ านวนเงิน 77,000 บาท  
     นอกจากนี้   บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทําคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้าน

ต่างๆ  ด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
      

  โครงการ “ร่วมรักษ์โลก”    

       บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้พนักงานใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า  ด้วยการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และการบริหารจัดการนํ้า อย่างต่อเน่ือง   ซึ่งการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า ยังเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     คณะกรรมการบริษัท  ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดําเนินงาน  การเงิน   การ

ปฏิบัติงาน  และการกํากับดูแล  มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ  มีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ติดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว   
ตลอดจนให้คําแนะนําเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดอย่างมีประสิทธิผล   มี
ความเป็นอิสระ  สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 

 

11.1     ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

       ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 10 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์   2557 โดยมี
กรรมการตรวจสอบจํานวน   4  คน  เข้าร่วมประชุมด้วย   คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า  จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ของบริษัทในด้านต่างๆ   5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร  ,การประเมินความเสี่ยง , การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน , ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  และระบบการติดตาม  คณะกรรมการเห็นว่า  
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 

      ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินประจําปี  2556  ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า  ในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  สําหรับปีสิ้นสุด   วันที่ 31 ธันวาคม  2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท  ตามที่เห็นจําเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจ สอบให้รัดกุมและเหมาะสม   ซึ่งไม่พบ
ข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 

(1) คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    และประธานกรรมการบริหาร    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   และบริษัทฯ  ได้มีการทบทวนและ
กําหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสําคัญ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ   

 

11.2     ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท      

              - ไม่มี  - 
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ที่  ADO. 015/2557 
                        วันที่  20 กุมภาพันธ์  2557 
 
เร่ือง   รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี 
เรียน  คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
 
      ตามที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  สหพัฒนพิบูล  จํากัด (มหาชน)  สําหรับปีสิ้นสุด
วันที ่ 31 ธันวาคม  2556  และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่  20  กุมภาพันธ์   2557 ไปแล้วนั้น   บริษัท
ฯ  ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป    เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น   บริษัทฯ  ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพก ารควบคุม
ภายในด้านบัญชีของบริษัท ท่าน  ตามที่เห็นจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการกํา หนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม   ซึ่งบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญของระบบการควบคุม
ภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน  ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2556  
 ฝ่ายบริหารของบริษัท  สหพัฒนพิบูล  จํากัด (มหาชน)  มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  ในการน้ีต้องใช้การ
ประมาณการและดุลยพินิจ  โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้
ระบบการควบคุมนี้  ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร 
 อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ขอเรียนว่าในการตรวจสอบบัญชี  บริษัทฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ   หากแต่
ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น   นอกจากนั้นการศึกษา  และการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้าน
บัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังกล่าวไว้ข้างต้น  ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทท่านได้ 
 บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ  
เป็นอย่างดี 
 
 

                         ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                  สมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 
                            (นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์)                                                               
                                                                                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
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11.3     หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
    คณะกรรมการบริษัทมีการจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ 
ชื่อ สํานักตรวจสอบภายใน  โดยมีนางสาวสุนันทา มงคลกิจทวีผล    ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย ผู้จัดการ ส่วนสํานัก
ตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญา ตรี สาขาการบัญชี    ผ่านการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของ
บริษัทฯ   มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอ 
แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในได้ ซึ่งได้เปิด เผยประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ไว้ในเอกสารแนบ 3  ในแบบ 56-1  

 

12. รายการระหว่างกัน 
 

การอนุมัติการทํารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ ได้นําเสนอรายการที่เกี่ยว

โยงกันให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมสําหรับการทํารายการดังกล่าว  ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่

มีส่วนได้เสียในวาระใดได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น  และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัท ได้แจ้งมติและได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทําธุรกรรมที่เป็น

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  ที่มีข้ อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญํูชนจะ

พึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน  ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่

ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง   โดยมีการขออนุมัติหลักการทุกปีและสรุป

รายการระหว่างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ในปี  2556  บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง  และได้มีการแจ้งมติผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว   ดังนี้  

 

1.   การซื้อท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 11 (ชุดที่ 19)  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556  มีมติให้ซื้อที่ดิน

จํานวน 2 แปลง  พร้อมสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งอยู่ที่โครงการแพนบุรี ตําบลนนทรี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี  รายละเอียดดังน้ี  

 

ลํา 
ดับ 

โฉนด
ที่ดินเลขที่ 

จํานวนเน้ือที่ สิ่งปลูกสร้าง 
(หลัง) 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

1 4206 39 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา 7 
14 
6 

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บจ.กบินทร์บุรี แพนเอเชีย ฟุตแวร์ 
บจ. แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ 

2 27299 16 ไร่ – งาน 66 ตารางวา 3  บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
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       มูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น  181,879,000 บาท  ซี่งเป็นราคาประเมินเพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ แนวทางการประเมินราคาใช้วิธีต้นทุนทดแทน คิดเป็น 1.88% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ   รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลในเร่ืองราคาและเงื่อนไข
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และประโยชน์การใช้งานทรัพย์สินนั้น  

       บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน  และ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้ คือ  นายบุญชัย โชควัฒนา  นาย
สุจริต ปัจฉิมนันท์ และพลตํารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร  

 

2.   การลงทุน 
        Thai President Foods (Hungary) Kft. 
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2 (ชุดที่ 20)  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556  มีมติให้ร่วมลงทุน

ใน  Thai President Foods (Hungary) Kft. ประเทศฮังการี โดยการซื้อหุ้นจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
จํากัด (มหาชน )  ซึ่งมีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน )  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน   
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10%  ของทุนจดทะเบียน 2,350,000,000 HUF    และชําระค่าหุ้น จํานวน 
235,000,000 HUF  เทียบเท่าเงินไทย  32,182,363.55 บาท 

 

3.   การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการลงทุน 
        บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด 
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3 (ชุดที่ 20)  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2556  มีมติอนุมัติการค้ํา

ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย ) จํากัด กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มูลค่าที่ค้ํา
ประกัน 17,750,000 บาท  ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการร่วมทุน  โดยมีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด 
(มหาชน ) และ บริษัท ไอ .ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน )  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ซูรูฮะ 
(ประเทศไทย) จํากัด  

 

4.  รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ      

    บริษัทฯ  มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33 
 

     แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกัน    

     การดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  เป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้า

โดยทั่วไป   ในกรณีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยง  บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่  3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินของบริษัท  สหพัฒนพิบูล  จํากัด (มหาชน) ได้จัดทําขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งกําหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง  ประกอบ

กับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้สะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท  ตระหนักถึงความสําคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินด้วยการสอบทานข้อมูล

ทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญเพิ่ มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และ

คําอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็น

อิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะ  

กรรมการตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว

 จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต ทําให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ ว่า งบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
                   บุญชัย  โชควัฒนา  
                                   (นายบุญชัย   โชควัฒนา) 
                     ประธานกรรมการ 
 
 
 
วันที่  20  กุมภาพันธ์  2557 
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13.   ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ  
        (1)    ตารางสรุปงบการเงิน 
                งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแล้ว  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ตามงบการเงินรวม 2556 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2554 (ปรับปรุงใหม)่

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ

                สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,589,084,867.60 9.68 1,194,644,370.86 7.29 967,734,026.01 6.80

     เงินลงทุนช่ัวคราว 174,571,155.53 1.06 263,875,405.69 1.61 40,383,862.33 0.28

     ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 3,705,825,046.82 22.57 3,798,031,806.65 23.17 3,616,745,959.78 25.43

     ต๋ัวเงินรับการคา้ 653,213,457.03 3.98 638,868,038.78 3.90 579,053,824.09 4.07

     คา่สง่เสริมการขายคา้งรับ 1,446,583,791.36 8.81 1,354,293,911.96 8.26 952,815,688.49 6.70

     เงินให้กูยื้มระยะสัน้แก่

             กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 10,000,000.00 0.06 12,000,000.00 0.07 2,000,000.00 0.01

     สนิคา้คงเหลือ 671,243,714.48 4.09 879,622,923.38 5.37 778,057,686.58 5.47

     สนิทรัพย์หมนุเวียน 4,480,661.43 0.03 6,594,871.17 0.04 7,378,490.42 0.05

     สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 0.00 0.00 94,428,749.90 0.58 0.00 0.00

               รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 8,255,002,694.25 50.27 8,242,360,078.39 50.29 6,944,169,537.70 48.83

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนเผ่ือขาย 4,015,687,656.33 24.46 4,448,499,701.00 27.14 3,639,729,266.60 25.59

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 311,597,049.83 1.90 214,450,678.50 1.31 150,691,211.16 1.06

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 736,711,454.71 4.49 632,143,587.20 3.86 588,961,747.23 4.14

     เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการ

          ท่ีเกีย่วขอ้งกนั 4,000,000.00 0.02 4,000,000.00 0.02 5,000,000.00 0.04

     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 1,958,278,632.83 11.93 1,780,267,233.68 10.86 1,812,843,990.15 12.75

     ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 985,611,251.63 6.00 909,173,593.80 5.55 949,830,829.25 6.68

     คา่ความนิยม 19,223,353.94 0.12 19,223,353.94 0.12 19,223,353.94 0.14

     สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 23,808,038.78 0.14 24,046,073.47 0.15 2,111,986.13 0.01

  สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี 21,617,726.03 0.13 24,263,780.76 0.15 25,941,165.50 0.18

     สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 88,898,803.78 0.54 91,521,359.42 0.56 83,958,182.44 0.59

             รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 8,165,433,967.86 49.73 8,147,589,361.77 49.71 7,278,291,732.40 51.17

     รวมสินทรพัย์ 16,420,436,662.11 100.00 16,389,949,440.16 100.00 14,222,461,270.10 100.00
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    งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม   (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ตามงบการเงินรวม 2556 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2554 (ปรับปรุงใหม)่

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

     เงินเบิกเกนิบัญชีจากสถาบันการเงิน 3,681,339.97 0.02 0.00 0.00 2,822,850.90 0.02

     เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 4,116,726,417.33 25.07 4,441,112,407.98 27.10 4,210,699,740.91 29.61

     คา่สง่เสริมการขายคา้งจ่าย 1,767,087,969.26 10.76 1,735,333,869.90 10.59 1,239,012,132.71 8.71

     สว่นของหนี้สนิระยะยาวท่ีถงึ

          กาํหนดชําระใน 1 ปี 5,889,105.51 0.04 968,307.88 0.01 871,477.09 0.01

     เงินกูยื้มระยะสัน้อ่ืน 31,950,000.00 0.19 29,350,000.00 0.18 27,850,000.00 0.20

     คา่ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 71,473,424.20 0.44 92,171,459.97 0.56 129,986,498.47 0.91

               รวมหนี้สินหมนุเวียน 5,996,808,256.27 36.52 6,298,936,045.73 38.43 5,611,242,700.08 39.45

หนี้สินไมห่มนุเวียน

     เงินรับฝากจากพนักงาน 28,243,171.32 0.17 40,952,207.19 0.25 49,432,976.22 0.35

     หนี้สนิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ 0.00 0.00 5,889,105.51 0.04 6,857,413.39 0.05

  เจ้าหนี้ตามสญัญาเช่าการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  หนี้สนิภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี 365,848,501.47 2.23 502,623,630.29 3.07 423,482,133.51 2.98

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 215,323,120.38 1.31 254,240,171.38 1.55 223,343,713.33 1.57

     หนี้สนิไมห่มนุเวียนอ่ืน 34,809,862.48 0.21 25,170,384.12 0.15 24,835,837.08 0.17

               รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 644,224,655.65 3.92 828,875,498.49 5.06 727,952,073.53 5.12

รวมหนี้สิน 6,641,032,911.92 40.44 7,127,811,544.22 43.49 6,339,194,773.61 44.57
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   งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม    (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

ตามงบการเงินรวม 2556 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2554 (ปรับปรุงใหม)่

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สว่นของผู้ถอืหุ้น

     ทุนจดทะเบียน

         หุ้นสามญั 330,000,000 หุ้น 

               หุ้นละ 1 บาท 330,000,000.00

         หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น 

               หุ้นละ 1 บาท 600,000,000.00 600,000,000.00

     ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว้

          หุ้นสามญั 323,379,803 หุ้น 

                หุ้นละ 1 บาท 323,379,803.00 1.97

          หุ้นสามญั 318,421,903 หุ้น 

                หุ้นละ 1 บาท 318,421,903.00 1.94 318,421,903.00 2.24

สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 1,432,074,191.91 8.72 1,198,889,777.00 7.31 1,198,889,777.00 8.43

     กาํไรสะสม

สํารองสว่นทุนจากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 57,851,938.99 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

          จัดสรรแลว้

               สํารองตามกฎหมาย 60,674,000.00 0.37 60,674,000.00 0.37 60,000,000.00 0.42

           ยังไมไ่ดจั้ดสรร 5,543,853,658.31 33.76 4,767,062,971.31 29.09 4,094,462,216.85 28.79

     องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นผู้ถอืหุ้น 2,320,831,088.29 14.13 2,879,384,938.36 17.57 2,178,160,410.74 15.31

    รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 9,738,664,680.50 59.31 9,224,433,589.67 56.28 7,849,934,307.59 55.19

        สว่นไดเ้สยีท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ 40,739,069.69 0.25 37,704,306.27 0.23 33,332,188.90 0.23

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,779,403,750.19 59.56 9,262,137,895.94 56.51 7,883,266,496.49 55.43

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,420,436,662.11 100.00 16,389,949,440.16 100.00 14,222,461,270.10 100.00
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 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม 
ตรวจสอบแล้ว  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

รายการ 2556 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2554 (ปรับปรุงใหม)่

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ

การดาํเนินงานต่อเนื่อง

รายได้

     รายไดจ้ากการขาย 26,274,199,516.11 100.00 25,322,135,446.29 100.00 22,909,254,544.83 100.00

     รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 10,190,000.00 0.04 2,700,000.00 0.01 0.00 0.00

     รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 149,678,084.13 0.57 30,716,444.24 0.12 24,323,597.61 0.11

     รายไดเ้งินปันผล 191,453,249.67 0.73 164,538,519.49 0.65 151,592,720.36 0.66

     รายไดอ่ื้น 278,677,901.27 1.06 184,826,894.93 0.73 198,948,566.57 0.87

     กาํไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ 12,466,909.48 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

     กาํไรจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ 1,403,183.05 0.01 15,839,614.82 0.06 0.00 0.00

     กาํไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 12,959,226.18 0.05 40,519,519.67 0.16 0.00 0.00

     รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการ

          ดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์ 19,445,114.68 0.07 35,882,052.25 0.14 142,253,300.00 0.62

รวมรายได้ 26,950,473,184.57 102.57 25,797,158,491.69 101.88 23,426,372,729.37 102.26

คา่ใช้จ่าย

     ต้นทุนขาย 21,544,228,875.40 82.00 20,715,755,665.77 81.81 18,732,020,169.93 81.77

     ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 8,012,344.34 0.03 2,207,752.45 0.01 0.00 0.00

     ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 125,391,540.85 0.48 30,911,216.43 0.12 39,970,817.89 0.17

     คา่ใช้จ่ายในการขาย 3,028,627,228.12 11.53 3,070,509,076.03 12.13 2,769,319,197.42 12.09

     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 830,349,119.58 3.16 653,214,892.63 2.58 590,833,397.70 2.58

     คา่ตอบแทนผู้บริหาร 58,115,850.00 0.22 55,603,000.00 0.22 37,599,360.00 0.16

     คา่ตอบแทนกรรมการ 9,875,000.00 0.04 9,332,000.01 0.04 8,500,000.00 0.04

     ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ 0.00 0.00 12,925,750.22 0.05 0.00 0.00

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรัพย์ 6,450,000.00 0.02 54,340,828.55 0.21 73,203,734.88 0.32

     ต้นทุนทางการเงิน 3,036,808.23 0.01 1,497,723.96 0.01 1,552,591.82 0.01

รวมคา่ใช้จ่าย 25,614,086,766.52 97.49 24,606,297,906.05 97.17 22,252,999,269.64 97.14

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน-

     ในบริษัทร่วม (21,151,088.67) (0.08) (3,660,338.66) (0.01) 4,277,952.25 0.02

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 1,315,235,329.38 5.01 1,187,200,246.98 4.69 1,177,651,411.98 5.14

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 275,530,210.98 1.05 271,675,852.88 1.07 281,033,081.26 1.23

กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 1,039,705,118.40 3.96 915,524,394.10 3.62 896,618,330.72 3.91

การดาํเนินงานท่ียกเลิก

กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 0.00 0.00 49,525,040.41 0.20 34,029,797.78 0.15

กาํไรสําหรับปี 1,039,705,118.40 3.96 965,049,434.51 3.81 930,648,128.50 4.06
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            งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม  (ต่อ)   
 

ตรวจสอบแลว้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

รายการ 2556 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2554 (ปรับปรุงใหม)่

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลกาํไรจากการวัดมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (698,190,307.33) (2.66) 770,449,413.50 3.04 421,982,456.36 1.84

คา่ใช้จ่าย (รายได ้)ภาษีเงินไดแ้ยกกบัองค์

      ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (139,636,457.26) (0.53) 69,224,885.88 0.27 0.00 0.00

กาํไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลกั  

     คณิตศาสตร์ประกนัภัย 59,365,085.02 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00

กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (499,188,765.05) (1.90) 701,224,527.62 2.77 421,982,456.36 1.84

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 540,516,353.35 2.06 1,666,273,962.13 6.58 1,352,630,584.86 5.90

การแบ่งปันกาํไร

     สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

         กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 1,035,847,504.98 3.94 910,329,426.73 3.59 896,177,574.97 3.91

         กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลกิ 0.00 0.00 49,525,040.41 0.20 34,029,797.78 0.15

         กาํไรสําหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,035,847,504.98 3.94 959,854,467.14 3.79 930,207,372.75 4.06

     สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ

         กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 3,857,613.42 0.01 5,194,967.37 0.02 440,755.75 0.00

         กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลกิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         กาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผู้สว่นไดเ้สยีท่ี

                  ไมม่อํีานาจควบคมุ 3,857,613.42 0.01 5,194,967.37 0.02 440,755.75 0.00

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

     สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 536,658,739.93 2.04 1,661,078,994.76 6.56 1,352,189,829.11 5.90

     สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สยีท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ 3,857,613.42 0.01 5,194,967.37 0.02 440,755.75 0.00

กาํไรต่อหุ้น

     กาํไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 3.25 2.88 2.92

     กาํไรต่อหุ้นปรับลด 3.24 2.88 2.92
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         งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม 
 

ตรวจสอบแล้ว  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

รายการ 2556 2555(ปรับปรุงใหม)่ 2554

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

     กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 1,315,235,329.38 1,187,200,246.98 1,226,265,537.38

     รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)สทุธิ

          เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมดาํเนินงาน:-

          คา่เสือ่มราคาและตัดจ่าย 129,708,186.16 167,465,837.71 163,046,993.37

   ผลประโยชน์พนักงานจากการให้สทิธิซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทุนแกผู้่บริหารและพนักงาน 221,625,753.90 0.00 0.00

          หนี้สงสยัจะสญู 18,792,000.00 47,687,341.81 8,615,900.00

          ดอกเบ้ียจ่าย 3,036,808.23 1,497,723.96 1,552,591.82

          สว่นแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 21,151,088.67 3,660,338.66 (6,247,884.08)

          (กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (1,403,183.05) (15,839,614.82) 0.00

          (กาํไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (12,959,226.18) (40,519,519.67) (31,026,300.00)

           (รายการกลับบัญชีผลขาดทุน)จากการดอ้ยคา่

                สนิทรัพย์ (19,445,114.68) (31,082,000.00) (142,253,300.00)

           ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0.00 0.00 24,306,000.00

           ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย์ 6,450,000.00 53,570,724.86 13,885,693.38

           ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน

              อสงัหาริมทรัพย์ 0.00 0.00 35,012,041.50

          (กาํไร)ขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์ (12,466,909.48) 12,925,750.22 4,051,707.38

          (กาํไร)ขาดทุนจากประมาณการ

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (59,365,085.02) 0.00 0.00

          เงินปันผลรับ (191,453,249.67) (164,538,519.49) (151,592,720.36)

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลง

     ในสว่นประกอบของสนิทรัพย์และหนี้สนิดาํเนินงาน 1,418,906,398.26 1,222,028,310.22 1,145,616,260.39

          ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน (เพ่ิมขึน้)ลดลง 295,552,702.11 (161,381,335.13) (191,769,369.86)

          ต๋ัวเงินรับการคา้ (เพ่ิมขึน้)ลดลง (27,345,418.25) (62,304,214.69) (70,044,164.48)

          คา่สง่เสริมการขายคา้งรับ(เพ่ิมขึน้)ลดลง (92,289,879.40) (401,478,223.47) 115,403,913.30

          สนิคา้คงเหลือ (เพ่ิมขึน้)ลดลง 218,668,546.49 (104,593,224.29) (43,441,075.46)

          สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้)ลดลง 2,114,209.74 0.00 0.00
          สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมขึน้)ลดลง (3,169,444.36) 179,146,470.76 17,469,453.23
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     งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม  (ต่อ)    
 

ตรวจสอบแล้ว  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

รายการ 2556 2555(ปรับปรุงใหม)่ 2554

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
          เจ้าหนี้การคา้ และเจ้าหนี้อ่ืนเพ่ิมขึน้(ลดลง) (324,394,367.73) 228,805,309.02 577,098,195.53
          คา่สง่เสริมการขายคา้งจ่ายเพ่ิมขึน้(ลดลง) 31,754,099.36 496,321,737.19 6,862,674.31
          ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมขึน้(ลดลง) 0.00 0.00 (166,451,993.47)
          ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) 79,813,119.04 30,896,458.05 13,224,210.09
          หนี้สนิไมห่มนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้(ลดลง) 9,639,478.36 334,547.04 (1,130,328.71)
          เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 1,609,249,443.62 1,427,775,834.70 1,402,837,774.87
          จ่ายดอกเบ้ีย (3,028,431.15) (1,505,128.06) (1,552,929.13)
          จ่ายภาษีเงินได้ (494,066,805.79) (497,784,975.22) (281,595,252.48)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,112,154,206.68 928,485,731.42 1,119,689,593.26
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

          เงินลงทุนช่ัวคราว(เพ่ิมขึน้)ลดลง 89,304,250.16 (223,472,696.86) (40,383,862.33)
          เงินให้กูยื้มระยะสัน้อ่ืน ( เพ่ิมขึน้ ) ลดลง 0.00 (10,000,000.00) (2,000,000.00)
          เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกบุ่คคลหรือกจิการ
              ท่ีเกีย่วขอ้งกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00
          เงินลงทุนเผ่ือขาย(เพ่ิมขึน้)ลดลง (266,582,876.97) (38,339,867.40) (132,431,080.54)
          เงินสดรับ(จ่าย)สทุธิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.00 0.00 26,242,927.44
          เงินลงทุนในบริษัทร่วม (เพ่ิมขึน้)ลดลง (122,962,500.00) (69,999,690.00) (19,516,480.09)
          เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (เพ่ิมขีน้) ลดลง (149,359,867.51) (125,247,845.50) (47,751,918.24)
          ขายเงินลงทุนระยะยาวบริษัทอ่ืน 40,000,000.00 103,895,825.20 31,228,600.00
          ขายเงินลงทุนหลักทรัพย์เผ่ือขาย 14,585,840.42 0.00 0.00
          ขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 4,193,987.19 27,107,502.00 0.00
          ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (203,848,787.19) (1,586,870.20) (54,893,688.21)
          ซือ้ทรัพย์สนิ (201,852,180.97) (219,045,413.80) (384,508,272.63)
          ซือ้ทรัพย์สนิไมม่ตัีวตน (415,990.65) (22,443,211.36) 0.00
          ขายทรัพย์สนิ 133,378,382.69 7,516,137.56 10,632,905.41
          เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมตามวิธีสว่นไดเ้สยี 4,665,040.00 2,579,884.00 7,882,034.10
          เงินปันผลรับ 191,453,249.67 164,538,519.49 151,592,720.36
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ (465,441,453.16) (403,497,726.87) (453,906,114.73)
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       งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม   (ต่อ) 
 

ตรวจสอบแลว้  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

รายการ 2556 2555 (ปรับปรุงใหม)่ 2554

จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

          เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จาก

               สถาบันการเงิน เพ่ิมขึน้(ลดลง) 3,681,339.97 (2,822,850.90) 2,822,850.90

          เงินรับฝากจากพนักงานเพ่ิมขึน้(ลดลง) (12,709,035.87) (8,480,769.03) (17,120,608.12)

          ชําระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟู (968,307.88) (871,477.09) (580,984.73)

          เงินกูยื้มระยะสัน้อ่ืนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 2,600,000.00 1,500,000.00 18,572,155.86

          จา่ยเงินปันผล (319,244,753.00) (287,402,562.68) (238,816,427.25)

   เงินสดรับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของพนักงาน 74,368,500.00 0.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (252,272,256.78) (298,077,659.70) (235,123,013.34)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 394,440,496.74 226,910,344.85 430,660,465.19

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 1,194,644,370.86 967,734,026.01 537,073,560.82

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดคงเหลือ ณวันสิ้นปี 1,589,084,867.60 1,194,644,370.86 967,734,026.01
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(2)    อัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษัท 
 

อัตราสว่นทางการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO)

อัตราสว่นสภาพคล่อง ( เท่า ) 1.38        1.31        1.24        1.38        1.31         1.24         

อัตราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว ( เท่า ) 1.62        1.43        1.54        1.63        1.43         1.55         

อัตราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด ( เท่า ) 0.18        0.16        0.21        0.17        0.16         0.21         

อัตราสว่นสภาพคล่องลูกหนี้การคา้ ( เท่า ) 6.22        6.14        6.50        6.22        6.14         6.50         

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉล่ีย ( วัน ) 58           59           55           58           59             55             

อัตราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ ( เท่า ) 30.82      27.59      29.35      30.87      27.59       29.31       

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉล่ีย ( วัน ) 12           13           12           12           13             12             

อัตราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี้ ( เท่า ) 5.53        5.31        5.72        5.52        5.33         5.76         

ระยะเวลาชําระหนี้ ( วัน ) 65           68           63           65           68             63             

CASH CYCLE ( วัน ) 4              4              5              4              4               5               

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากาํไรขัน้ต้น ( % ) 18.00      18.19      17.94      18.01      18.17       18.08       

อัตรากาํไรจากการดาํเนินงาน ( % ) 3.30        3.48        3.48        3.32        3.71         3.54         

อัตราสว่นเงินสดต่อการทํากาํไร ( % ) 128.13   105.37   131.96   122.67   99.13       128.81     

อัตรากาํไรสทุธิ ( % ) 3.86        3.79        3.75        3.88        3.73         3.63         

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( % ) 10.92      10.84      11.91      11.03      10.72       11.57       

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ( % ) 6.34        6.39        7.00        6.39        6.33         6.82         

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ( % ) 121.14   121.87   129.71   133.50   127.01     127.16     

อัตราการหมนุของสนิทรัพย์ ( เท่า ) 1.64        1.69        1.87        1.65        1.70         1.88         

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผู้ถือหุ้น ( เท่า ) 0.68        0.68        0.71        0.68        0.68         0.71         

อัตราสว่นความสามารถชําระดอกเบ้ีย ( เท่า ) 531.38   794.41   912.34   536.95   1,528.94 1,478.23 

อัตราสว่นความสามารถชําระภาระผูกพัน ( เท่า ) 1.40        1.47        1.39        1.43        1.68         1.33         

อัตราการจ่ายเงินปันผล ( % ) 30.71      29.43      25.66      30.73      29.97       26.60       
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14    การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

 14.1   วิเคราะห์การดําเนินงานและฐานะการเงิน  
 

ผลการด าเนินงาน 
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 และ 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 26,950.47 ล้าน

บาท และ 25,797.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 1,153.31 ล้านบาท คิดเป็น 4.47 %   มีค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น 25,614.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจ านวน 1,007.79 ล้านบาท คิดเป็น 4.10 % และมีก าไร
สุทธิรวม 1,039.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 74.66 ล้านบาท คิดเป็น 7.74 %  

ผลการด าเนินงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น  มาจากองค์ประกอบหลัก ที่ส าคัญ ดังนี้  

รายได้จากการขาย 
รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2556 มีจ านวน 26,274.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2555 จ านวน 952.06 ล้านบาท คิดเป็น 3.76 %   โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555   
เน่ืองจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศชะลอการเติบโต ประกอบกับปัญหาทางการเมือง 
ส่งผลให้การใช้จ่ายของป ระชาชนลดลง   แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย
และมีกลยุทธ์ที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ท าให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น 3.76 %  

 

           รายได้อื่นๆ 
บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นๆ ในปี 2556 เพิ่มขึ้น  201.25 ล้านบาท  ประกอบด้วยรายได้จากการ

ให้เช่า และบริการ 118.96 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลรับ 26.91 รายได้อื่น 93.85 ล้านบาท และมีรายการ
กลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลงจ านวน 19.44 ล้านบาท   

 

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 1,007.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 คิดเป็น 
4.10%  ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย ตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้า ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารที่เพิ่มขึ้น 179.32 ล้านบาทนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นในค่าขนส่งสินค้าซึ่งผันแปรตามอัตราการเติบโต
ของยอดขาย และเพิ่มขึ้นในค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย ค่าแรงและเงินเดือน ส าหรับค่าแรงและเงินเดือน
นั้นเพิ่มขึ้น จากการปรับค่าแรง 300 บาททั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล 

 

               ก าไรสุทธ ิ
บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  เป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย  โดยในปี 

2556 มีก าไรขั้นต้น 4,729.97 ล้านบาท คิดเป็น 18.00 % เมื่อเทียบกับยอดขาย หรือเพิ่มขึ้น  123.59 ล้านบาท 
คิดเป็น  2.68 % เมื่อเทียบกับปี 2555   เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงินแล้ว  มี
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,315.24 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิหลังหักภาษี 1,039.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2555 74.66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.74 %  
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หากเปรียบเทียบก าไรสุทธิ และเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด าเนินงานเพิ่ มขึ้น 1,112.15 ล้านบาท เป็น
กระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับผลก าไรสุทธิของบริษัทฯ ถือว่าสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี 

ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์รวม บริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2556  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น  16,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2555 30 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.19 % โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท  

สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 394 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงิน
ฝากกับสถาบั นการเงินประเภทออมทรัพย์      ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 92 ล้านบาท  โดยลูกหนี้
การค้าของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจ านวน 3,705.83 ล้านบาท คิดเป็น 22.57 % ของสินทรัพย์รวม  มีระยะเวลา
ในการเก็บหนี้เฉลี่ย 58 วัน   ในจ านวนลูกหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหน ดช าระ 271.69 ล้านบาท   ซึ่ง
บริษัทได้ต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจ านวนหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จ านวน 80.54 ล้านบาท และมี
สินค้าคงเหลือปลายงวดลดลง 208.38 ล้านบาท  จากการบริหารสินค้าคงคลังที่ดี     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วยหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
ลดลง 433 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ มีเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 104 
ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 178 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินและอาคารเพิ่ม 

หนีส้ิน 
หนี้สินรวม บริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2556  มีหนี้สินรวม 6,641.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 

จ านวน 486.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น  6.83 %   เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงไม่มี
ภาระในการช าระดอกเบี้ย   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนลดลง  324.39 ล้านบาท   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 
31.75 ล้านบาท  ตามการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ   แต่ไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของหน้ีสิน เนื่องจาก
หนี้สินโดยรวมของบริษัทลดลง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2556 มีจ านวน 9,779.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2555 เป็นจ านวน 517.27 ล้านบาท เนื่องจากปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิ 1,039.71 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2555  จ านวน 75  ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 558.55 ล้านบาท 
และมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2556 จ านวน 319.24 ล้านบาท 
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สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
ในปี  2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น 394.44 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,112.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 183.67 ล้านบาท  ส่วนหน่ึง
เป็นการรับช าระหนี้จากลูก หนี้การค้าซึ่งส่งผลต่อการลดลงของลูกหนี้และลูกหนี้อื่น   295.55  ล้านบาท และ
จากการจ่ายช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ท าให้เจ้าหน้ีการค้าลดลงจากปี 2555 จ านวน 324.39 
ล้านบาท  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 465.44 ล้านบาท จากการน าเงินไปลงทุนในหลัก ทรัพย์เผื่อขาย 
ประกอบด้วยเงินลงทุนในกองทุนรวม  240 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 122.9 ล้านบาท และลงทุน
ในเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ านวน 149.3 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 252.27 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นการใช้เงินไปกับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จ านวน 319.24 ล้านบาท 

 

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดปี 2556 คิดเป็น 0.68 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ า ในขณะที่

ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับที่สูง โดยอยู่ที่ 531.38 เท่า แสดงว่าบริษัทและบริษัท
ย่อย มีก าไรจากการด าเนินงานเพียงพอที่จะช าระดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทฯ  บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างทางการเงินที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมี
ความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 

 

สภาพคล่องที่ส าคัญ 
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย  มีผลการด าเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีมาตลอด 

ทั้งนี้เกิดจาก บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบติดตามการช าระเงินจากลูกหนี้การค้าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ดี และมีการช าระเงิน ตรงตามก าหนด  โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.38 
เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.07 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.62  อัตราส่วนสภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 0.18  ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 58 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 12 วัน   
อัตราส่วนทั้งสอง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงและมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่อย่างเพียงพอ 

 

ระยะเวลาครบก าหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง 
บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงสร้างทางการเงินอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง อย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปี 

โดยมีตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องของบริษัทฯ จากอัตราส่วน
สภาพคล่อง 1.38 เท่า  จากสินทรัพย์หมุนเวียน 8,255 .00 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนเป็นจ านวนเงิน 
5,996.81 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนมากถึง 2,258.19 ล้านบาท เป็นเคร่ืองแสดง
ให้เห็นถึงความเพียงพอของสภาพคล่อง และความสามารถในการช าระหนี้ 

 

14.2   ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินในอนาคต    - ไม่มี –  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  

 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี้แล้ว  ด้วยความระมัดระวัง  บริษัท
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ  ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด  หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ  นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงิ นที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดง ข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มี ระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว   รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว   
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง  และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน   รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 
 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพล กําเนิดศิริกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไว้        ทุกหน้าด้วย   

หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเฉลิมพล กําเนิดศิริกุล กํากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับ
รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่อ    ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ 

     
 1 นายเวทิต โชควัฒนา      กรรมการ ....................................... 

     
 2 นางผาสุข รักษาวงศ์      กรรมการ ....................................... 

     

 ชื่อ       ต าแหน่ง                ลายมือชื่อ 
 

   

ผู้รับมอบอํานาจ   นายเฉลิมพล   กําเนิดศิริกุล       ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน    ....................................... 
    

 
 เอกสารแนบ  1 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    
1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 77 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2,775,585 2 และ 3  บริษัทจดทะเบียน  

     ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  - สาขาบริหารธุรกิจ 0.86%  พ.ค. 53 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บมจ. ธนูลักษณ์ 

     ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ ์      มหาวิทยาลัยบูรพา   2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

     ปี 2504      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   2552 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอร์เนชั่นแนล 

  - สาขาวิศวกรรมศาสตร์   2552 - เม.ย. 53 กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น   2552 - เม.ย. 53 กรรมการที่ปรึกษา บมจ.ไทยวาโก้ 

  - สาขากฎหมาย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  33  แห่ง 

      มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น      

  - สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)      

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ      

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  - Director Accreditation Program (DAP)3/2003      

  - Director Certification Program (DCP)68/2005      
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    
2.  นายบุญชัย    โชควัฒนา 67 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1,553,342 1,3 และ 20  บริษัทจดทะเบียน  

     ประธานกรรมการ และ    - สาขานิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.48%  2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 

     ประธานกรรมการบริหาร  - สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

     ปี 2515  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)     เอ็ม เอฟ ซี 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   2554 - 11 ธ.ค. 55 ประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ   2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 

  Wisconsin State University At Superior, U.S.A.    กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   23 เม.ย. 55 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

  - Director Accreditation Program (DAP)3/2003    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  23  แห่ง 

  - Director Certification Program (DCP)68/2005      
        

3.  นายบุญปกรณ์     โชควัฒนา 79 B.A. Economics  University of Nottingham  2,683,318 1  และ 2  บริษัทจดทะเบียน  

     รองประธานกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 0.83%   2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการผู้อํานวยการ บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) 

     ปี 2505  - Director Accreditation Program (DAP)3/2003    รองประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

  - Director Certification Program (DCP)68/2005    กรรมการ บมจ. ไอที ซิตี้ 

  - Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008    2552- 2554 ประธานกรรมการสรรหา และกําหนด บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 

      ค่าตอบแทน  

      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 

      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  6  แห่ง 
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ชื่อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    

4. นายสมศักดิ์     ธนสารศิลป์ 70 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 977,993 -  บริษัทจดทะเบียน  

     กรรมการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0.30%   2552 - เม.ย. 53 กรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 

     ปี 2515  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์    2552 - เม.ย. 54 กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    รองประธานกรรมการ บมจ. โอ.ซี.ซ.ี 

  - Director Certification Program (DCP)5/2001    2547 - พ.ค. 53 รองประธานกรรมการ บมจ. บูติคนิวซิตี้ 

      พ.ค. 53 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ บมจ. บูติคนิวซิตี้ 

      กรรมการอิสระ  

      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  23  แห่ง 
        

5. นายบุญฤทธิ์     มหามนตรี 68 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52,218 -  บริษัทจดทะเบียน  

     กรรมการ   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 0.02%   2552- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

     ปี 2531  - Director Accreditation Program (DAP)3/2003    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  2  แห่ง 

  - Director Certification Program (DCP)68/2005      
        

6. นายวศิน    เตยะธิติ 66 ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี   15,333 -  บริษัทจดทะเบียน  

     กรรมการอิสระ และ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.005%   2552- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี. 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  7  แห่ง 

     28 เมษายน 2540  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003      
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ชื่อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    

7. นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ 66 ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University, - -  บริษัทจดทะเบียน  

    กรรมการอิสระ และ  U.S.A.   2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

    กรรมการตรวจสอบ  บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ประธานกรรมการตรวจสอบ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

    22 เมษายน 2539  ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,     บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี. 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  4  แห่ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003      
        

8. นายสุรินทร์    วัฒนศิริพงษ์ 68 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14,711 -  บริษัทจดทะเบียน  

     กรรมการอิสระ และ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 0.005%  2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ บมจ. สหพัฒนพิบูล 

     กรรมการตรวจสอบ  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กรรมการตรวจสอบ  

     26 เมษายน 2542  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  -  แห่ง 

        

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์ 68 ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน  

     กรรมการ  ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)  ม. ธรรมศาสตร์   2552 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

     23 เมษายน 2550  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 

  - Director Accreditation Program (DAP) 41/2005    ตรวจสอบ  

      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง 
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ชื่อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง        ชื่อหน่วยงาน / บริษัท  

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร           

10. นายเวทิต  โชควัฒนา  50 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University,  178,333 -   บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการรองผู้อํานวยการ และ  ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco 0.06%   2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2 บมจ.สหพัฒนพิบูล 

      กรรมการบริหาร  State University, California, U.S.A    2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

      1 มิถุนายน  2556                        สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  17  แห่ง 

      19 มิถุนายน 2551  -  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008      

        

11. นางผาสุข   รักษาวงศ์ 59 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  55,000 -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการรองผู้อํานวยการอาวุโส  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  0.02%   2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ บมจ.สหพัฒนพิบูล 

      และ กรรมการบริหาร  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3  

       1 มิถุนายน 2556  -  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 4  แห่ง 

       19 มิถุนายน 2551        

        

12. พลตํารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร 66 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) - -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการอิสระ และ  สหรัฐอเมริกา    2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 

      กรรมการตรวจสอบ      ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)     กรรมการตรวจสอบ  

     27 เมษายน 2552  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน   -  แห่ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  -  Director Accreditation Program (DAP) 77/2009      
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ชื่อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง        ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร           
13. นายเคนจิโร โคบายาชิ 51 Bachelor of Law , Keio University, Japan - -  บริษัทจดทะเบียน  
      กรรมการ     2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 

     18  กุมภาพันธ์ 2553      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน   1    แห่ง 

14. นายเพชร  พะเนียงเวทย์ 39 เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 300,000 -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริษัท และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ 0.09%  2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      กรรมการบริหาร  ประเทศออสเตรเลีย   2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

     26 เมษายน 2555  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน   2    แห่ง 

  -  Director Accreditation Program (DAP) 99/2012      
        

15.นายวันชัย  อ่ําพึ่งอาตม์ 66 ปริญญาโท บริหารการจัดการ  - -  บริษัทจดทะเบียน  
      กรรมการอิสระ  (Master of  Management)   2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.  มูราโมโต้ อิเล็คตรอน  
     22 เมษายน 2556  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์     (ประเทศไทย)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. โลหะกิจเม็ททอล   

  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต    และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2552 – 22 เม.ย.2556 กรรมการอิสระและประธาน บมจ.  สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  

  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ    กรรมการตรวจสอบ  

  ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)   2552 – 23 เม.ย. 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.  ธนูลักษณ์ จํากัด  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   23 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. โอ.ซี.ซ.ี 
  -  Director Accreditation Program (DAP) 35/2005    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน   1    แห่ง 

  - Director Certification Program (DCP) 102/2008      
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ชื่อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง        ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร           

16. นางศิริพร  เลขยะวิจิตร 64 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 109,636 -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริหาร และ       อบรม Corporate Secretary Development Program 0.03%   2552 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      เลขานุการบริษัท         คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

     10 พฤษภาคม 2548  มหาวิทยาลัย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน   3    แห่ง 

      8  พฤษภาคม 2551  อบรม Board  Reporting      

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      

  จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย      
        

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ 66 มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริหาร  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    2551 -  2552  ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. สหพัฒนพิบูล 

     10 พฤษภาคม 2548  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    2553 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน   -    แห่ง 

        

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล 61 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 60,000 -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริหาร    0.02%  2552 – มิ.ย. 2556 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. สหพัฒนพิบูล 

     10 พฤษภาคม 2548     ก.ค. 56 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน    -    แห่ง 
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ชื่อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง        ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร           

19. นายเฉลิมพล  กําเนิดศิริกุล 56 ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก 172,205 -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริหาร และ   0.05%   2552 -  ส.ค. 54 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน      ก.ย. 54 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. สหพัฒนพิบูล 

     14 พฤษภาคม 2553      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน   6   แห่ง 

       1 กันยายน   2554        

        

20. นางชัยลดา   ตันติเวชกุล 38 ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง- 893,739 2  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริหารและ  ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา 0.28%   2552 - 2556 กรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 

      ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 

     13 พฤษภาคม 2554  -  Director Accreditation Program (DAP) 55/2006    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  7  แห่ง 

        
21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์ 58 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 58,000 -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริหารและ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 0.02%   2552 – ส.ค. 54 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล      ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. สหพัฒนพิบูล 

     11  พฤษภาคม 2555      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  1  แห่ง 

       1  กันยายน  2554        
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ชื่อ - สกุล / อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา จํานวนหุ้น ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตําแหน่ง   ที่ถือใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    

22. นายอุดมศักดิ์  โศภนกิจ 44 ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร 150,000 -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริหาร ,  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 0.05   2554 – พ.ค. 56 ที่ปรึกษา บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน    มิ.ย. 56 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      และ ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน  มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงินและ  

      และการลงทุน  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด    การลงทุน  

      1  มิถุนายน  2556  มหาวิทยาลัยแมร์รี ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  3  แห่ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  - Director Certification Program (DCP) 110/2008      
        

23. นายวระ  พันธ์กมล 56 มินิเอ็มบีเอ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 30,000 -  บริษัทจดทะเบียน  

      กรรมการบริหาร และ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.01%   2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      ผู้จัดการฝ่ายขาย 1        กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  -  แห่ง 

      9  พฤษภาคม 2556        

     1  มิถุนายน 2554        

        

24. นายปริญญา  สิทธิดํารง 53 ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ - -  บริษัทจดทะเบียน  

      ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 บมจ. สหพัฒนพิบูล 

      1  พฤษภาคม  2551      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  1  แห่ง 
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เอกสารแนบ  2 
         
                   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
 
 

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย 
 

                      รายชื่อ บริษัท บจ. โชคชัยพิบูล บจ. กรุงเทพทาวเวอร์(1999) 
1.  นางศิริพร          เลขยะวิจิตร // / / 

2.  นายเฉลิมพล     กําเนิดศิริกุล // / / 

3.  นางชัยลดา        ตันติเวชกุล //  / 

4.  นายสมพล        ศิวะปริญญาวงศ์ // /  
 

      //       หมายถึง   กรรมการบริหาร 

                           /       หมายถึง   กรรมการ 
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รายชื่อกรรมการในบริษัทร่วม 

 

  บริษัทร่วม 
รายชื่อ บริษัท บจ.  

ทิพย์วาริน 

วัฒนา 

บจ.  
แดร่ีไทย 

บจ. 
ไทย เมียนม่าร์ 

 ซัคเซสเวนเจอร์ 

บจ.  
ศรีราชา 
ขนส่ง 

บจ.  
สหพัฒน์เรียล

เอสเตท 

บจ.  
สห ลอว์สัน 

บจ.  
ร่วมอิสระ 

บจ.  
สหอุบลนคร 

1.  นายบุณยสิทธิ์    โชควัฒนา #     /    

2.  นายบุญชัย      โชควัฒนา X / / /  / / /  

3.  นายเวทิต           โชควัฒนา /   / /  /   

4.  นายสมศักดิ์       ธนสารศิลป์ /    / /    

5.  นางผาสุข           รักษาวงศ์ / / /       

6.  นางศิริพร           เลขยะวิจิตร //        / 

7.  นายเฉลิมพล      กําเนิดศิริกุล // / /  /     

8.  นางชัยลดา         ตันติเวชกุล //  /       

 

          #       หมายถึง    ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
    X          หมายถึง    ประธานกรรมการ 
                //        หมายถึง    กรรมการบริหาร 

                         /        หมายถึง   กรรมการ 
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เอกสารแนบ  3 

 
          รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

 ชื่อ -สกุล                      :   นางสาวสุนันทา   มงคลกิจทวีผล 

 คุณวุฒิทางการศึกษา     :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

        จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 

          รายละเอียดของผู้ทําบัญชีของบริษัท 

  
 ชื่อ -สกุล                      :   นางสาวจํานงค ์  ศรีอัมพรกุล 

 คุณวุฒิทางการศึกษา     :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเกริก 
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เอกสารแนบ  4 
 
 

        รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

       -ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

เอกสารแนบ 5 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2556 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งต้ังตามมติคณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  

ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  4  ท่าน  คือ  นายวศิน   เตยะธิติ  พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร    นาย สุรินทร์  
วัฒนศิริพงษ์  และนายขจรศักดิ์   วันรัตน์เศรษฐ   โดยมี นายวศิน เตยะธิติ   เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบปีที่ผ่านมา   มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  4  คร้ัง  โดยการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 
  1.   นายวศิน         เตยะธิติ                    เข้าร่วมประชุม       4 คร้ัง 
  2.   พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร         เข้าร่วมประชุม    4  คร้ัง 
  3.  นายสุรินทร์    วัฒนศิริพงษ์ เข้าร่วมประชุม       4  คร้ัง 
  4.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ            เข้าร่วมประชุม      4 คร้ัง 
          
 ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่
พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป   จากการสอบทานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับ   ผู้สอบบัญชี 
โดยในการประชุมสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส  มีผู้สอบบัญชี  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมด้วย  ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน  ตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2556  จากแผนกตรวจสอบภายใน    ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้   และ จากการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ด าเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2557  ของ
แผนกตรวจสอบภายใน โดยได้เพิ่มเร่ืองการตรวจติดตามระบบต่าง ๆ ที่วางไว้ว่าได้มีการปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้องหรือไม่   ซึ่งจะช่วยให้ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
. 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 ในกรณีที่บริษัทฯ   มีการท าราย การที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ ได้อยู่ในที่ประชุม และไม่ได้       
ออกเสียงในวาระนั้น ๆ   
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจ าปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจา ก     
ผู้สอบบัญชีแล้ว  ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการ
เงินจัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดย
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  และ/หรือ  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ และ /หรือ  
นายวิสุทธิ์  เพชรพาณิชกุล  แห่งบริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ   อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี   จึงได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป 
 
 
      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
       

        วศิน  เตยะธิติ 
                                                                                        ( นายวศิน    เตยะธิติ ) 
                                                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
 


