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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

บริษัท  สหพฒันพบูิล  จ ากดั (มหาชน) 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

สหพฒันพิบูล เร่ิมตน้องคก์รจากฐานของความอุตสาห วิริยะ ของอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชควฒันา
และไดพ้ฒันาองค์กรให้กา้วหน้าอย่างไม่หยุดย ั้ง  มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างเสริมสังคมส่วนรวม  ในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ท่ีดี มีคุณค่า สู่สังคม และค านึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ  รวมถึงการบริหารงานให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงบริษทัฯ ได้ก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบายคุณภาพ  และค่านิยม 
องคก์ร ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคม ดงัน้ี  

1.1 วสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมายในการด าเนินงานของบริษทั 
     วสัิยทัศน์             :   คุณภาพคู่คุณธรรม ผูน้ าการจ าหน่าย  เพิ่มพนูสุขใหค้นไทย พร้อมกา้วไกลสู่สากล 
  นโยบายคุณภาพ  :   ร่วมใจพฒันา สร้างนวตักรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล เป็นองคก์รคนดี  
      รับผดิชอบต่อสังคม 
 ค่านิยมองค์กร :    ความรับผดิชอบต่อสังคม    (Social Responsibility)  
   :    การพฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง  (Advancement) 
   :    การรวมพลงัดว้ยความสามคัคี  (Harmony) 
   :    มีความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ  (Passion for Excellence) 
  :    องคก์รคนดีท่ีซ่ือสัตยแ์ละยติุธรรม (Truthfulness)  
 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
  บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการในปี พ.ศ. 2485 ภายใตช่ื้อ “เฮียบเซ่งเชียง” 
ซ่ึงเป็นร้านขายสินคา้เบ็ดเตล็ด ต่อมาได้ขยายกิจการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ต่างประเทศ  และได้
เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั ”  ในปี พ.ศ. 2495  ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท  
ปี 2521 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ลา้นบาท 
ปี 2525 - 2527   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น    48   ลา้นบาท 
ปี  2528                เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น    60  ลา้นบาท  
ปี  2530 - 2531   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  200  ลา้นบาท 
ปี  2531 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิม หุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 10 บาท 
ปี  2532                เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  600 ลา้นบาท โดยมีทุนช าระแลว้ 200 ลา้นบาท 

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้จ  านวน 250 ลา้นบาท 
ปี  2533- 2537 เรียกช าระทุนเพิ่ม 75.87 ลา้นบาท มีทุนช าระแลว้ 275.87 ลา้นบาท 
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ปี 2537               เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2537 ไดจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 6,896,883 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10  บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 3 หุ้นเดิม มีสิทธิจองซ้ือหุ้นใหม่ได ้1 หุ้น ในราคา
หุน้ละ 55 บาท 

ปี  2537               เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2537 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
ปี  2542               ออกหุน้กูจ้  านวนเงิน  500 ลา้นบาท 
ปี  2546               เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิม หุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 
ปี  2551              วนัท่ี  9 -15 กรกฎาคม 2551 ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน จ านวน 45,979,220 หุ้น โดยการ

จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 6 หุน้สามญัเดิม ต่อหุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 15 บาท    ท าใหมี้ทุนช าระแลว้จ านวน  318.42  ลา้นบาท 

ปี  2556               ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ลา้นบาท เหลือ 318.42  ลา้นบาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 330 
ลา้นบาท  โดย ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 11.58 ลา้นบาท  เสนอขายให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนักงานของบริษทัตามโครงการ ESOP  ในราคาหุ้นละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาเสนอขาย
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

  วนัท่ี  11-13 กนัยายน  2556     มีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั จองซ้ือหุ้นสามญั    เพิ่มทุน 
ตามโครงการ ESOP  จ  านวน 4,957,900 หุน้  

 วนัท่ี 20 กนัยายน 2556     มีทุนช าระแลว้จ านวน 323. 37 ลา้นบาท 
ปี 2557 วนัท่ี  9 - 11 มิถุนายน 2557   มีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั จองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตาม

โครงการ ESOP  จ  านวน 1,221,500 หุน้  
 วนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 มีทุนช าระแลว้ จ านวน 324.60 ลา้นบาท 
 วนัท่ี  13 – 15  ตุลาคม 2557   มีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั จองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตาม

โครงการ ESOP  จ  านวน 3,163,900 หุน้  
 วนัท่ี  20  ตุลาคม 2557     มีทุนช าระแลว้จ านวน 327. 76 ลา้นบาท 
 วันที่  20 ตุลาคม 2557  บริษทัฯ  ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพ่าห์”  ซ่ึง 
ตราตั้งพระราชทานน้ีเป็นประดุจเอกสารรับรองวา่ บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) ได้
ประกอบธุรกิจการคา้โดยซ่ือสัตยสุ์จริต ตั้งอยูใ่นศีลธรรมอนัดี 

ปี 2558 วนัท่ี 11 – 13 กุมภาพนัธ์ 2558  มีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั จองซ้ือหุน้สามญั เพิ่มทุน
ตามโครงการ ESOP  จ  านวน 2,234,797 หุน้   
วนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์ 2558  มีทุนช าระแลว้จ านวน 330 ลา้นบาท 

 วนัท่ี  9 สิงหาคม 2558  พิธีประดิษฐานองคค์รุฑ ตราตั้งพระราชทาน ณ อาคารส านกังานใหญ่ 
 ปี 2559 วนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  บริษทัฯ ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Certification)  จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั    
 

  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ  มีการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย  5 บริษทั และถือหุน้ในบริษทัร่วม  
รวม 12  บริษทั   แยกตามสายธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่    - ไม่มี -    

บอจ.ทพิย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิง้ (99.00%) 

บริษัทร่วม 

 สายธุรกจิบริการ และอืน่ๆ 

 สายธุรกจิการลงทุน 

บอจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวนเจอร์ (35.00%) 

บอจ.บญุแคปปิตอลโฮลดิง้ (32.00%) 

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

บริษทั  สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน) 

บอจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  (99.99%) ธุรกจิอาคารส านักงานให้เช่า 

  ธุรกจิจ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
และบริโภค SAHA VIETNAM CO.,LTD.  (100%) 

บอจ.แดร่ีไทย (63.91%) 
 ธุรกจิการผลิต 

 บอจ. ทพิย์วารินวฒันา (59.37%) 

บอจ. โชคชยัพิบลู (99.99%)   ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และ
บริการ บริษัทย่อย 

บอจ. ซนัร้อยแปด (17.75%) 

 บอจ.ร่วมอิสสระ (25.00%) 

บอจ.ศรีราชาขนส่ง  (20.00%) 

บอจ.สหพฒัน์ เรียล เอสเตท (20.00%) 

บอจ.สหอบุลนคร  (20.00%) 

บอจ.สห ลอว์สนั  (21.34%) 

Canchana International Co.,Ltd. (40.00%) 

 บอจ.ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์  (25.00%) 

 บอจ.สยามอาราตะ  (25.00%) 
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โครงสร้างการถือหุ้นไขว ้  
                       บริษทัฯ  มีโครงสร้างการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั แต่การถือหุน้ไขวด้งักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขวร้ะหวา่ง

กนัท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง “การขออนุญาตและการอนุญาต

ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่”  ขอ้ 14 
การถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ช่ือบริษัท 

สดัสว่นการถือหุ้น (%) 
บริษัทฯ ถือหุ้น

บริษัทอื่น 
บริษัทอื่นถือหุ้น 

บริษัทฯ 

1   กรณกีารถือหุ้นเกนิกว่า 50%  
   บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืน เกินกวำ่ 50%  บริษทัอ่ืนตอ้งไม่ ถือหุน้ไขวใ้นบริษทั 

  1.   SAHA VIETNAM CO.,LTD.  100.00 - 
2.  บ.โชคชยัพิบูล จก. 99.99 - 
3.  บ.กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จก 99.99 - 
4.  บ. แดร่ีไทย จก. 63.91 - 
5.  บ.ทิพยว์ารินวฒัน จก. 59.37  

2   กรณกีารถือหุ้นเกนิกว่า 25%  แต่ไม่เกนิ 50%  
   บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืน เกินกวำ่ 25%  แต่ไม่เกินกวำ่ 50%  บริษทัอ่ืนตอ้งไม่ถือ

หุน้ไขวใ้นบริษทั  เกินกวำ่ 10% 
  1    CANCHANA INTERNATIONAL  40.00 - 

2.   บ.ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซส เวนเจอร์ จก. 35.00 - 

   3.  บ. บุญแคปปิตอลโฮลด้ิง จก. 32.00 - 

4.   PRESIDENT FOODS (COMBODIA) 30.00 - 

3   กรณกีารถือหุ้นไม่เกนิกว่า 25%  ** 
   บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืน ไม่เกินกวำ่ 25%  บริษทัอ่ีนตอ้งไม่ถือหุน้ไขว ้ในบริษทั 

เกินกวำ่ 25% 
  1.   บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  8.65 24.98 

2.   บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล  8.53 10.19 
3.   บ.ไอ.ดี.เอฟ จก. 19.60 4.19 
4.   บ.อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอรีส์ จก. 9.83 1.22 
5.   บมจ. นิวซิต้ี (กรุงเทพ) 0.45 0.55 
6.   บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี  12.30 0.33 
7.   บ.สหพฒัน์ เรียล เอสเตท จก. 20.00 0.18 
8.   บมจ. ประชาอาภรณ์  8.80 0.07 
9.   บจ. ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์ 6.25 0.0001 

 

หมายเหตุ : **  แสดงรายการเฉพาะบริษทัท่ีมีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
       บริษทัฯ  ประกอบธุรกิจขายสินคา้อุปโภค บริโภค และพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง

ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ  และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจอาคาร
ส านกังานให้เช่า   บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัคือประเทศไทย  และมีบางส่วนงาน
เป็นภูมิศาสตร์ต่างประเทศ   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมี
รายได้จากการขายในส่วนงานภูมิศาสตร์ต่างประเทศ จ านวน 789.82  ล้านบาท และ 621.52 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

  ส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

              (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
          รายได ้         ปี 2561      ปี 2560    ปี 2559 

ขายสินคา้อุปโภค บริโภค 32,715.4 31,497.6 32,852.3 
อาคารส านกังานให้เช่า 98.8 71.5 97.8 
อ่ืนๆ    63.4          42.1             18.1    
          รวม 32,877.6 31,611.2 32,968.2 

 
2.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ      

    ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัจ าหน่าย เป็นสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัแบ่งออกเป็น   4   หมวด
ใหญ่ คือ   ผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน,   ผลิตภณัฑอ์าหาร,   ผลิตภณัฑส่์วนบุคคล และผลิตภณัฑเ์ด็ก     
  2.2    การตลาดและการแข่งขนั 

(ก)    นโยบายการตลาดและการจ าหน่าย 
ในดา้นการจดัจ าหน่ายไดเ้น้นถึงคุณภาพของสินคา้โดยถือหลกัการขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ใน

ราคาซ่ือสัตยย์ุติธรรมต่อผูบ้ริโภค และขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยให้ครอบคลุมทุกช่องทำง กลยุทธ์ทาง
การตลาด เน้นกำรเลือกส่วนแบ่งกำรตลำดท่ีสอดคลอ้งกบัต ำแหน่งของสินคำ้และบริกำร   บริษทัฯ ยงัเน้น
ความพิถีพิถนัในคุณภาพของสินคา้ให้ไดม้าตรฐานควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัตลอดเวลา โดยกำรพฒันำระบบแบบบูรณำกำร
เพื่อใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ให้เกิดความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือสินคา้ บริหำรสตอ็กสินคำ้และการไดรั้บ
สินคา้อยา่งรวดเร็วและตรงเวลา มีการพฒันาระบบ Logistics  และ Information Technology  เพื่อ 

 

 สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
 ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร้านคา้ปลีกเน่ืองจากการขาดสตอ๊ก 
 เป็นการสร้างโครงข่าย  Synergy Network ในการบริการลูกคา้  รับและส่งขอ้มูล            

                        จากพนกังานขายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ทั้งเงินสดและเครดิตทัว่ประเทศ  โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายใน
กรุงเทพฯ 40%  และต่างจงัหวดั  60% 
  ลกัษณะของลูกคา้ 

-   ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 
-   ร้านขายส่ง 
 -   Convenience Store 
 -   Supermarket 
 -   Modern Trade 
 -   Institution & Industrial  
 -   Call Center  &  Direct Marketing 
 

(ข)   สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 
  

          ส ำหรับปี 2561  ยอดขำยของบริษทั 32,755 ลำ้นบำท  เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำ  3.86 %   มีก ำไร
สุทธิ  1,643  ลำ้นบำท เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำ 13.78 %    ในปี 2561  แมว้ำ่ภำวะกำรแข่งขนัในตลำดของสินคำ้
อุปโภคบริโภคยงัคงควำมรุนแรง   แต่บริษทัฯ ก็ยงัสำมำรถรักษำฐำนยอดขำยให้เติบโตได้  จำกกลยุทธ์
กำรตลำด 3 กลยุทธ์ส ำคญั ไดแ้ก่ กำรเสริมควำมสัมพนัธ์กบัคู่คำ้พนัธมิตร ท่ีเป็น Strategic Partners  กำรเพิ่ม
สินคำ้ใหม่ทั้งคู่คำ้ใหม่และคู่คำ้เดิม  และกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ผำ่นช่องทำงออนไลน์   อีกทั้งสินคำ้ในกลุ่มคอนซู
เมอร์โปรดกัส์ ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคำ้จ ำเป็น ไดมี้กำรสร้ำงนวตักรรม โดยมี Product Differentiation ออกมำอยำ่ง
ต่อเน่ือง เพื่อตอบโจทยใ์ห้ครบทุกควำมตอ้งกำร ไม่วำ่จะเป็นกำรออก “Oriental Kitchen” สไตล์เกำหลี เขำ้มำ
เป็นทำงเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคในรำคำจ ำหน่ำยท่ีถูกกวำ่แบรนดเ์กำหลี ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคบะหม่ีน ำเขำ้  
         ในปี 2562  บริษทัฯ ตั้งเป้ำหมำยเติบโต  จำกกำรคำดกำรณ์ว่ำทิศทำงเศรษฐกิจในปี 2562  ยงั
ขยำยตวัในเกณฑ์ดี  จำกปัจจยัสนบัสนุนต่ำงๆ เช่น กำรขยำยตวัของกำรใชจ่้ำยภำคครัวเรือน ควำมคืบหนำ้ของ
โครงกำรลงทุนโครงสร้งพื้นฐำนท่ีส ำคญัๆ   แต่กำรแข่งขนัในตลำดคอนซูเมอร์โปรดกัส์ยงัคงควำมรุนแรง
และมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลำ และมำพร้อมกับควำมท้ำทำยใหม่ ๆ เสมอ  บริษัทฯ มีสินค้ำ
หลำกหลำยท่ีเป็นควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค จึงตอ้งเตรียมควำมพร้อม  ปรับยุทธศำสตร์ให้สอดคลอ้งกบั
บริบทของธุรกิจท่ีก ำลังเปล่ียนแปลง  เพื่อปรับตัวให้ทันกับควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค  โดยมี Product 
Differentiation ออกมำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค   ทั้ งน้ีกลยุทธ์
กำรตลำดบริษัทยงัคงเน้น “Focus Marketing”  เพื่อท ำ Localize Marketing Campaign  แต่ละภูมิภำคของ
ประเทศให้แตกต่ำงกนั สอดรับกบัสภำวะกำรแข่งขนัในแต่ละพื้นท่ี  แต่ละภูมิภำค   ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงเช่ือมัน่
วำ่กลยทุธ์กำรตลำดแนวทำงน้ี ท ำใหเ้กิดกำรใชง้บกำรตลำดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และส่งผลใหก้ ำไรเพิ่มข้ึน 
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2.3    การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
       สินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายกวา่  80%   เป็นสินคา้ท่ีผลิต โดยบริษทัท่ีร่วมลงทุนระหวา่งกลุ่มสหพฒัน์   

บางบริษทัก็ไดร่้วม Joint Venture  กบัต่างประเทศ 
 

ผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีผลิตสินคา้ใหบ้ริษทัจ าหน่าย 
 

ช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต 

1. บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ เลขท่ี 278 อาคารทีเอฟ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมาม่า  

 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมาม่าราเมง 

 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 บะหม่ีรุสกี 

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

2. บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) เลขท่ี 666 ถนนพระราม 3 ผงซกัฟอกเปาวนิวอช, เปาเอ็มวอช 
    แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุงเทพฯ 

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

ผงซกัฟอกซ่ือสัตย ์ 
ผงซกัฟอก 108 Shop 
ผงซกัฟอกเปาซิลเวอร์นาโน 
ผลิตภณัฑโ์คโดโม , น ้ายาปรับ 
ผา้นุ่มไฮคลาส , น ้ายารีดเรียบ 
ไฮคลาส , สบู่เหลวโชกุบุสซึโมโน
กาตาริ , โฟมลา้งหนา้ และโลชัน่  
โชกุบุสซึโมโนกาตาริ 
โฟมลา้งมือคิเรอิ คิเรอิ 

   

3.  บจ. แดร่ีไทย 
 
 

เลขท่ี 132  ถนนเขางู-เบิกไพร  
ต าบลคุง้พะยอม อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี  โทร. 032-372461-2  
แฟ็กซ์  032- 372463 

ผลิตภณัฑน์มริชเชส 
โยเกริตริ์ชเชส 
ขนมเยลล่ีริชเชส 
“รีวอง ซอยเกิร์ต” โยเกริตท่ี์ท าจาก
นมถัว่เหลือง 100% 

4.  บมจ. เอส แอนด์ เจ 
     อินเตอร์เนชัน่แนล  
     เอนเตอร์ไพรส์ 
 

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

ผลิตภณัฑไ์อนิว ,  
ผลิตภณัฑไ์บโอนิค 
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ช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต 

5.  บจ. ทิพยว์ารินวฒันา 
 
 
 

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

น ้าแร่มองต ์เฟลอ 
สเปรยน์ ้าแร่มองต ์เฟลอ 
 
 

6. บจ. คอกเซค เคมิเคิล อินดสัทร่ี 163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 17 หอ้ง 17 ไอ 
ถ.สุรวงศ ์แขวงสุรวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500   โทร. 0-2236-4207   
 แฟ็กซ์   0-2236-4208 

ผลิตภณัฑก์ าจดัยงุและแมลงคินโช 
น ้าหอมปรับอากาศดบักล่ินมูชิ-โค
นาซี 

7.  บจ. คิวพี (ประเทศไทย) 
 

55  หมู่ 6  ต าบลหลุมดิน 
อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000 
โทร. (032) 741771-5 
แฟ็กซ์ (032) 741776 

น ้าส้มสายชูกลัน่คิวพ ี
น ้าส้มสายชูหมกัคิวพี 
คิวพีมายองเนส, คิวพีแซนวชิสเปรด 
ควกิเชฟซอสปลาน่ึงมะนาว 
ควกิเชฟซอสปลาน่ึงซีอ๊ิว 

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

ผลิตภณัฑไ์อเฮลติ-คิวเทน 
ผลิตภณัฑส์ตาร์ อินฟินิติ 

9. บจ. เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
      (ประเทศไทย)  

7/320 ม.6 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง 
จ. ระยอง  

ผลิตภณัฑผ์า้ออ้มเด็กกนูน์ 

 10. บจ. แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ เลขท่ี 2 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  10110 
โทร. 0-2656-8488 

น ้าตาลบริสุทธ์ิมิตรผล 
น ้าตาลทรายมิตรผล 
น ้าตาลทรายแดงมิตรผล 
น ้าตาลมิตรผลโกลด์ 

 

2.4    งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ    -ไม่มี – 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง และ
การต่อตา้นการคอร์รัปชนั  ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และต่อตา้นการคอร์รัปชนั  เพื่อติดตามการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ และติดตามใหมี้การ
ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั   ซ่ึงในปี 2561 ไดมี้การประชุมรวม 12 คร้ัง โดยพิจารณาถึงปัจจยั
ความเส่ียงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั อีกทั้งส่งเสริมและพฒันาให้
พนกังานและฝ่ายจดัการทุกระดบัมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง
และการต่อตา้นการคอร์รัปชนั โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกบันโยบายและภารกิจของบริษทั   
 

1) ความเส่ียงจากการลงทุน 
 บริษทัฯ ร่วมลงทุนในหุน้บริษทัต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทันั้นๆ  การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง มีการถือหุ้นไขว้
กันหรือยอ้นกลับระหว่างบริษัทในเครือ  บริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัท่ีลงทุน ทั้งน้ีการ
ด าเนินการของบริษทัเหล่านั้น เป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษทันั้นๆ 

         บริษทัฯ  มีผูบ้ริหารดา้นการลงทุน เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนโดยพิจารณาจากศกัยภาพใน
การลงทุน ในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและเก่ียวเน่ือง หรือเอ้ือประโยชน์ต่อกนั  และติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษทันั้นๆ  เพื่อใหท้ราบปัญหาท่ีเกิดข้ึน และรายงานใหบ้ริษทัทราบ เพื่อร่วมกนัเสนอแนวทางแกไ้ขใหท้นั
กบัสถานการณ์นั้นๆ  
 บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล แต่หากบริษทัใดมีผลขาดทุน บริษทัฯ 
จะบนัทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนไวใ้นงบก าไรขาดทุนของบริษทั 

 

 2)    ความเส่ียงจากการพึง่พาผู้ผลติรายใหญ่น้อยราย 
  เน่ืองจากบริษทัฯ มีผูผ้ลิตสินคา้รายใหญ่เพียง 1 - 2 ราย ในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์  หากมีปัจจยัท่ีท าให้
บริษทัผูผ้ลิต  ไม่สามารถผลิตให้ไดใ้นปริมาณ และเวลาตามท่ีก าหนดไว ้ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและ
โอกาสทางการตลาด 
  - มาตรการป้องกัน 
 1 บริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวเป็นบริษทัในเครือสหพฒัน์  ซ่ึงมีนโยบายสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั   และ 
เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งของกนัและกนัในการแข่งขนั  มีการท างานร่วมกนัโดยประสานแผนงานกนั
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง  ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกนัในการแกปั้ญหา
อยา่งทนัท่วงที 
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 2.   มีการท างานเป็นทีมระหวา่งผูผ้ลิต ฝ่ายผลิตภณัฑ ์และฝ่ายขาย ในรูปแบบ  One Body   ตั้งแต่
การประชุมเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ  ในการเตรียม  Supply  สินคา้  การวางแผน  และการวางเป้าหมาย  Order  
สินคา้  ท าใหมี้ความแม่นย  าในการประเมินจ านวน และระยะเวลายิง่ข้ึน  รวมทั้งการแกไ้ขสถานการณ์ร่วมกนั
ทนัทีกรณีท่ีมีปัจจยันอกเหนือการควบคุมเกิดข้ึน   
 3) ความเส่ียงเกีย่วกบัการบริหารสินค้าในร้านค้า  
          เน่ืองจากปัจจุบนั ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ของบริษทั ประสบปัญหาเร่ืองไม่มีสินคา้จ าหน่ายเม่ือลูกคา้
ตอ้งการ ไม่มีสินคา้ตรงความตอ้งการของลูกคา้ในร้านคา้นั้นๆ  หรือแมแ้ต่การมีสต๊อคสินคา้เกินความตอ้งการ
ของลูกคา้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด 
 - มาตรการป้องกัน 

1.  บริษทัตระหนกัดีถึงความเส่ียงเร่ืองสินคา้ขาดหนา้ร้าน ซ่ึงสาเหตุใหญ่แบ่งได ้2 สาเหตุ ไดแ้ก่  
 1. สินคา้ขาดจากโรงงานผูผ้ลิต และ  
 2. สินคา้ขาดจากคู่คา้ท่ีมีสินคา้ไม่เพียงพอ  
 เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาดงักล่าว  บริษทัไดมี้มาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีไม่ใหสิ้นคา้ขาดจากโรงงาน 
โดยการจดัท า demand forecast ก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 เดือน เพื่อใหโ้รงงานจดัเตรียมวตัถุดิบใหเ้พียงพอ 
ส่วนกรณีสินคา้ขาดจากคู่คา้บริษทัน าระบบ computer เขา้มาใชเ้พื่อตรวจสอบปัญหาหนา้ร้าน ผา่น Website 
โดยใหพ้นกังานจดัเรียงสินคา้เป็นผูร้ายงานเขา้มาทุกวนั เพื่อใหฝ่้ายการตลาด ฝ่ายขาย ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง 
สามารถติดตามสินคา้ขาด และด าเนินการแกไ้ข เพื่อลดการสูญเสียโอกาสในการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
 2.  มีการเตรียมพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ใหเ้พียงพอ  รวมถึงระบบการจดัส่งสินคา้อยา่งทนัท่วงทีต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
 3.   มีการทบทวนกระบวนการจดัส่งสินคา้กบับริษทัขนส่ง เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือใหก้ารบริหารการจดัส่ง
สินคา้ใหก้บัร้านคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกนัปัญหาร้านคา้ไม่มีสินคา้จ าหน่าย  
 

 4) ความเส่ียงเกีย่วกบัช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยการขายผา่นหลากหลายช่องทาง ซ่ึงแต่ละช่องทางการจ าหน่ายมีการแข่งขนั
ท่ีรุนแรง มีความตอ้งการท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัในแต่ละช่องทาง  
  - มาตรการป้องกนั 
   1.  บริษทัฯ มีนโยบายขยายการขายเขา้ไปในทุกๆ ช่องทาง เพื่อขยายฐานลูกคา้ และให้สินคา้มีการ
วางจ าหน่ายในทุกๆ ช่องทาง  ทั้งน้ีมีการพิจารณาสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละช่องทาง ความตอ้งการ และก าลงั
ซ้ือของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นท่ี   รวมถึงการ  Launch  สินค้าใหม่ท่ีมีราคาและคุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย   
   2.  บริษัทฯ มีระบบ  Home Delivery ท่ีสามารถจัดส่งสินค้าถึงมือผู ้บ ริโภคในเขตกรุงเทพ 
ปริมณฑล และจงัหวดัชลบุรี โดยผูบ้ริโภคสามารถดูรายละเอียดสินคา้และรายการโปรโมชัน่ของสินคา้ในแต่
ละเดือนได้ท่ี www. sahapatdelivery.com   และโทรสั่งซ้ือสินคา้ได้ท่ีหมายเลข 02-2949898 สินคา้จะส่งถึง
ผูบ้ริโภคโดยตรงภายใน 24 ชัว่โมง 
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 5)    ความเส่ียงด้านการบริการ 
 บริษทัฯ  มีพนักงานขายเป็นตวัแทนท่ีให้บริการแก่ร้านคา้  แต่ละช่องทางการจ าหน่าย ในเร่ืองการ
สั่งซ้ือสินค้า การส่งสินคา้  การติดต่อประสานงานกบัขนส่ง และการจดัเก็บค่าสินคา้  หากพนักงานขายไม่
ปฏิบติัตามระเบียบและวิธีปฏิบติังานท่ีบริษทัก าหนดไว ้ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย จากการสูญเสียลูกคา้ 
และยอดขายของบริษทัได ้ 
 มาตรการป้องกนั 

1.  บริษทัฯ มีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบงานขายข้ึน เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานขาย
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและวธีิปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้

 2.  จดัอบรมการสร้างจิตส านึกการบริการ และการปฏิบติังาน ใหก้บัพนกังานขายทุก  2  เดือน 
 

6)      ความเส่ียงเกี่ยวกบัการขนส่งสินค้า 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการวา่จา้งบริษทัขนส่งสินคา้จ านวนหลายราย  เพื่อจดัส่งสินคา้กระจายไปยงัลูกคา้

ทัว่ประเทศ  การบริการของบริษทัขนส่งจึงเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหาย จากสินคา้ช ารุด  
สูญหาย หรือการจดัส่งสินคา้ไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดซ่ึงอาจส่งผลใหลู้กคา้ไม่พึงพอใจ และอาจสูญเสีย
ยอดขายได ้

มาตรการป้องกัน 
- บริษทัฯ มีการจดัท าสัญญาวา่จา้งขนส่งสินคา้ กบับริษทัขนส่งทุกราย  
- ใหบ้ริษทัขนส่งทุกรายท า Bank Guarantee เพื่อเป็นหลกัประกนักรณีเกิดความเสียหาย 
- มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบริษทัขนส่งแต่ละราย  
- มีการส ารวจความพึงพอใจจากร้านคา้ 

 7)    ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 บริษทัฯ มีนโยบายการให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงั  ซ่ึงลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีการติดต่อกนัมาเป็น 
เวลานาน  จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการติดตามและเรียกเก็บหน้ี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 

 บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง และ
การต่อตา้นการคอร์รัปชนั  ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และต่อตา้นการคอร์รัปชนั  เพื่อติดตามการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ และติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 ในรอบปี  2561  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั ไดมี้การประชุมรวม 12 
คร้ัง  และปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั  ตลอดจน
ไดเ้ชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามความเหมาะสม สรุปไดด้งัน้ี 

1. กรอบการบริหารความเส่ียง  :    ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงประจ าปี 2561 ให้
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  เป้าหมาย และการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ให้ครอบคลุม
ระบบงานดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการขาย การตลาด การบริหารจดัการขนส่ง  คลงัสินคา้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และบญัชีการเงิน รวมถึงดา้นการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั โดยมีการประเมินความ
เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก และมีการ
บริหารจดัการความเส่ียงตามกรอบความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้

2. การบริหารจัดการความเส่ียง  :    มีการประชุมร่วมกบัผูป้ฎิบติังาน ทุกฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เส่ียง  เพื่อพิจารณาปัจจยัความเส่ียง รวมถึงใหข้อ้คิดเห็นและความเห็นชอบต่อแผนบริหารจดัการ
ความเส่ียงต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายขององคก์รภายใตก้ารบริหารจดัการระดบั
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

3. การติดตาม :   มีการรายงานผลการปฏิบติังานของคณะท างานชุดยอ่ยทุกเดือน ต่อคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั  เพื่อรับทราบผลการบริหารจดัการความเส่ียง พร้อมให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพฒันาการบริหารจดัการความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการให้บริษทัมีการ
ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงต่างๆ รวมถึงความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีการ
บริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอ ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษทั และสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
 

 
                ชยัลดา  ตนัติเวชกุล 

     (นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล) 
          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
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4.    ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1   สินทรัพยถ์าวรหลกั  ไดแ้ก่ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรของบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ 
และไม่มีภาระผกูพนั 

รายการทรัพยสิ์น ท่ีตั้ง 
เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) ไร่ งาน ตารางวา 

ส านกังานของบริษทั เป็นอาคาร
คอนกรีต  3 ชั้นคร่ึง 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ   
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร   

2 3 11 18,664,326.65 

โกดงัและส่ิงปลูกสร้าง ซอยประดู่ 1  แขวงบางโคล่   เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 

10 3 51.6 150,417,388.51 

อาคารและโกดงั เป็นตึกแถว 5 ชั้น 
17 คูหา 

ถนนรัชดาภิเษก   แขวงบางโพงพาง    
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ    

17 3 97.5 203,557,736.69 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ถนนพระราม 4   แขวงพระโขนง               
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ    

- - 49.8 1,142,960.69 

ท่ีดินสุวนิทวงศ ์  ถนนสุวนิทวงศ ์ ต าบลศาลาแดง  อ าเภอ 
บางน ้ าเปร้ียว   จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

12 - 30 4,594,959.00 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลหนองหอย   อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่     

10 1 51.7 14,949,535.86 

ท่ีดินขอนแก่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลบา้นทุ่ม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น   8 - 72.10 1,081,292.00 

ท่ีดินและอาคารพระราม  3    แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ - 1 41.1 9,877,001 

ท่ีดินชลบุรี    ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดั
ชลบุรี    

9 2 50.4 4,808,500.00 

ท่ีดินชลบุรีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบุรี    4 3 40 5,723,062.16 

ท่ีดินนครราชสีมาพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา   12 1 46 17,261,265.13 

ท่ีดินเชียงราย    ต าบลป่าออ้ดอนชา้ง  อ าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย    

3 2 59.6 2,641,508.00 

ท่ีดินออ้มนอ้ยพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร 

15 - - 82,920,444.19 

ท่ีดินรังสิตพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    ถนนพหลโยธิน  ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี   

5 2 95 70,398,508.15 

ท่ีดินพษิณุโลก    ต าบลมะขามสูง  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
พิษณุโลก    

44 2 46 3,535,228.30 

ท่ีดินจนัทบุรี   ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี 

2 1 25.8 3,481,878.50 
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รายการทรัพยสิ์น ท่ีตั้ง 
เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) ไร่ งาน ตารางวา 
ท่ีดินสุราษฎร์ธานี     ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง จ. สุราษฎร์ธานี 13     - 18.3 9,784,312.00 

ท่ีดินระยอง   ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง   1 - 85 2,374,600.00 

ท่ีดินคลองหลวง    ต าบลคลองสอง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี    

7 - - 15,380,000.00 

ท่ีดินมีนบุรี   ต าบลบางชนั  อ าเภอมีนบุรี  กรุงเทพฯ    2 2 97 14,261,000.00 

ท่ีดินมีนบุรี  ต าบลสามวาตะวนัออก   อ าเภอคลองสามวา  
กรุงเทพฯ    

8 3 29.1 26,189,621.92 

ท่ีดินเชียงใหม่    ต าบลฟ้าฮ่าม  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 1 1 65 20,561,145.00 

ท่ีดินศรีราชา (บางพระ)    ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 3 1 88.3 24,683,040.00 

อาคารชุดสุขหทยัเพลส    ถนนร่มเกลา้  แขวงคลองสามประเวศ  เขต
ลาดกระบงั กรุงเพทฯ   

  4 ยนิูต 1.00 

ท่ีดินกบินทร์บุรี อาคาร และ
เคร่ืองจกัร 

ต าบลนนทรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

21 3 87 50,822,966.00 

ท่ีดินบางพลี   ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ   

5 1 55 97,371,593.00 

ท่ีดินหนองแขม พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลหนองแขม อ าเภอหนองแขม จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร   

8 3 40 66,798,419.16 

ท่ีดินร่มเกลา้ พร้อมส่ิงปลูกสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 50 3 36 366,596,040.81 

ท่ีดินกบินทร์บุรีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

1 3 97 5,504,893.94 

ท่ีดินจนัทบุรี   ต าบลทุ่งเบญจา  อ าเภอท่าใหม่  จงัหวดั
จนัทบุรี   

172 1 55 34,536,688.00 

ท่ีดินกบินทร์บุรี พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

55 2 83 155,178,697.62 

ท่ีดิน ถนนก าแพงเพชร 7 ถนนก าแพงเพชร 7 แยกจากถนนเพชรอุทยั 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 

3 2 68 160,000,000.00 

ท่ีดิน-ฟ้าฮ่าม พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลฟ้าฮ่าม (วดัเกษ) อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่  

1 1 14 44,303,311.58 

อาคารชุดบา้นทิวทะเล อความารีน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี   4 ยนิูต 16,282,800.04 

อาคารชุดแคทเธอรีนคอร์ท ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา   1 ยนิูต 7,184,050.08 

ท่ีดินปากช่อง พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา  34 2 24    120,398,454.23 

ท่ีดินล าพนู ต าบลป่าสกั อ าเภอเมืองล าพนู จ.ล าพนู 11  75 44,895,300.23 

บา้นเด่ียว 2 ชั้น โครงการบาบาบีชคลบั ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จ. เพชรบุรี  1 97 67,109,589.09 
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ท่ีดินของบริษทัยอ่ย  

รายการทรัพยสิ์น ท่ีตั้ง 
เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) ไร่ งาน ตารางวา 

1.  บริษทั โชคชยัพิบูล จ  ากดั 

ท่ีดินบางนา-ตราด   ถนนบางนา-ตราด กม.10.5   ต าบล   บางพลี
ใหญ่ อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ   

33 2 8 583,223,381.55   

ท่ีดินบางพลี   ถนนส่วนบุคคล  แยกจากซอยบุญเจริญ  และ
แยกจากถนน บางนา-ตราด(ระหวา่งหลกั
กิโลเมตรท่ี 16-17)    ต าบลบางโฉลง  อ าเภอ
บางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ    

20 - 36 76,300,000.00 

ท่ีดินปทุมธานี   ซอยสวนเป้  แยกจากคลองสอง  แยกจาก
ถนนสายบางขนัธ ์  หนองเสือ  และถนน
พหลโยธิน ต าบลคลองสอง อ าเภอคลอง
หลวง ปทุมธานี   

2 - - 5,360,000.00 

ท่ีดินพนสันิคม แยกจากทางหลวงหมายเลข 331  (ระหวา่ง กม.
ท่ี 50-51)  ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี 

6 3 94.8 3,630,000.00 

2. บริษทั กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  จ  ากดั 

ท่ีดินและอาคารส านกังาน 19 ชั้น   ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ  เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร   

2 2 1 91,909,645.87 

3. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา  จ  ากดั 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 134 ม.4 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 4 3 5 18,008,068.31 

ท่ีดินพบพระ 55 ม.1 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 41 2 75 11,726,241.85 

ท่ีดินปากช่อง ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 10 1 - 38,514,900.00 

4. บริษทั  แดร่ีไทย  จ  ากดั 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 132 ม.3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.คุง้พยอม  
ต.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 

7 3 7 27,370,588.52 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม   
          บริษทัฯ  มีนโยบายการลงทุนกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ  เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง  

บริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัร่วมท่ีลงทุน ทั้งน้ีการด าเนินการของบริษทัเหล่านั้น เป็นอ านาจ
อิสระของคณะกรรมการของบริษทันั้นๆ    นอกจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัแลว้   บริษทัฯ  
มีนโยบายร่วมลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกนั  

4.3   ราคาประเมินทรัพยสิ์น    
          บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์น จึงไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 
 

5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย  
      บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี 
 

6.    ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
6.1    ขอ้มูลทัว่ไป 

  (1)   ช่ือ/สถานท่ี/ ประเภทธุรกิจ / โทรศพัท ์และจ านวนและชนิดของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดข้องบริษทั 
 

ช่ือ บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตั้ง 2156 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ 

เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 
ประเภทธุรกิจ จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
เลขทะเบียนบริษทั 0107537001421 
โทรศพัท ์ 0-2318-0062 
โทรสาร 0-2318-1678 
โฮมเพจ www.sahapat.co.th 

ทุนจดทะเบียน 330,000,000  บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 330,000,000  บาท 
ชนิดของหุน้ หุน้สามญั 
มูลค่าหุน้ หุน้ละ 1  บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได ้ 330,000,000  หุน้ 

 
 
 
 

http://www.sahapat.co.th/
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   (2)    ช่ือ/ สถานท่ี/ โทรศพัท์ โทรสารของนิติบคุคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป 

ล ำ ช่ือธุรกิจ สถำนท่ีตั้ง โทรศพัท ์ โทรสำร ประเภทธุรกิจ จ ำนวนหุ้นท่ี จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำร 

ดบั     
   

ออกจ ำหน่ำย ท่ีถือ ถือหุ้น (%) 
1 SAHA VIETNAM CO.,LTD. No.2, Binh Phu Residential Street 4, Ward 11, 

District 6 , Ho Chi Minh City, Vietnam 
- - จดัจ ำหน่ำยสินคำ้

อุปโภค-บริโภค 
ทุนจดทะเบียน 
3,100,000 ด่อง 

100.00 

2 บ.โชคชยัพิบูล จก. 2156 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ 02-3180062 02-3191676 อสังหำริมทรัพย ์ 9,200,000   9,199,994            99.99  

 
  เขตห้วยขวำง กทม.10310 

  
และบริกำร 

 
    

3 บ.กรุงเทพทำวเวอร์ (1999) จก. 2170 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ 02-3081000 02-3081008 อำคำรส ำนกังำน 5,190,000     5,189,940            99.99  

 
  เขตห้วยขวำง กทม.10310 

  
ให้เช่ำ 

 
    

   4 บ.แดร่ีไทย  จก. 132 ม.3 ถ.เขำงู-เบิกไพร ต.คุง้พยอม  032-372461-2 032-372463 นมเปร้ียว 537,000        343,180        63.91  

  อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบุรี       

5 บ.ทิพยว์ำรินวฒันำ จก. 2170 อำคำรกรุงเทพทำวเวอร์ ถ.เพชรบุรี 02-3181147 02-7167107 ผลิตสินคำ้ 164,400     97,597           59.37  

 
  ตดัใหม่ เขตห้วยขวำง กทม.10310 

  
บริโภค 

 
    

6 CANCHANA 
INTERNATIONAL CO.,LTD. 

77 A, Sothearos Blvdl,Sangkat Tonle Basac, 
Khan Chamkarmon,Phnom Penh Capital, 
Kingdom of Cambodia 

- - จดัจ ำหน่ำยสินคำ้   1,000 400 40.00 

7 บ.ไทย-เมียนม่ำร์  278 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมำก 02-3744730 02-3753185 กำรลงทุน 1,000,000        349,997            35.00  

 
    ซัคเซสเวนเจอร์ จก. เขตบำงกะปิ กทม. 

    
    

8 บ.บุญแคปปิตอลโฮลด้ิง จก. 530 ซอยสำธุประดิษฐ ์58 บำงโพงพำง 02-2930030 02-2930040 ลงทุน 343,000,000 
   

10,975,999            32.00  

 
  ยำนนำวำ กทม. 

    
    

9 PRESIDENT FOODS  Phum Mor, Chamkardoung Road, - - ผลิตอำหำร 1,500,000       450,000            30.00  

 
(CAMBODIA) CO.,LTD. Phnom Penh  Cambodia 

    
    

10 บ.ร่วมอิสสระ จก. 2922/196 ชั้น 10 อำคำรชำญอิสสระ 02-3082888 02-3082577 อสังหำริมทรัพย ์   3,000,000       750,000            25.00  

 
  ทำวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ ห้วยขวำง กทม. 

    
    

11 บ.ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จก. 2922/196  ชั้น 10อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 
ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ ห้วยขวำง กรุงเทพ 

02-3082888 02-3082577 โรงแรม   3,600,000 900,000 25.00 

12 บจ. สยำมอำรำตะ จก. 54 อำคำร บี.บี.บิลด้ิง ชั้น 8 ห้องเลขท่ี 3823 
ถ.สุขมุวทิ 21  เขตวฒันำ กรุงเทพ 

02-2620671 02-2620672 จดัจ ำหน่ำยสินคำ้    200,000 50,000 25.00 
 

13 บจ.สห ลอวส์ัน 2170 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ 02-3080708 02-3080702 ร้ำนคำ้ 12,770,000    2,725,000            21.34  

 
  เขตห้วยขวำง กทม.10310 

  
สะดวกซ้ือ 

 
    

14 บ.ศรีรำชำขนส่ง จก. 661/11 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ 038-480444 038-480838 ขนส่ง   100,000         20,000            20.00  

 
  จ.ชลบุรี 20280 

    
    

15 บ.สหพฒัน์ เรียล เอสเตท จก. 757/10 ซ.ประดู่ 1 ถ.สำธุประดิษฐ ์ 02-2930030 02-2930040 พฒันำท่ีดิน 36,000,000     7,200,000            20.00  

 
  แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กทม. 

    
    

16 บ.สหอุบลนคร จก. 611/40 ซ.วดัจนัทน์ใน แขวงบำงโคล่ 02-2930030 02-2930040 นิคม 1,250,000       250,000            20.00  

 
  เขตบำงคอแหลม กทม.10120 

  
อุตสำหกรรม 

 
    

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

 
  แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กทม. 

    
    

18 บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 177/20 ม.5 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 038-480713-4 038-480187 ผลิตรองเทำ้  540,000,000    97,843,300              18.12  

19 บ.ซันร้อยแปด จก. 729/2-3 ตรอกวดัจนัทร์ใน ถ.รัชดำภิเษก 02-2954253 02-2954256 ศูนยจ์  ำหน่ำย 45,000,000 7,989,075 17.75 
  แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  กทม.   สินคำ้    
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ล ำ ช่ือธุรกิจ สถำนท่ีตั้ง โทรศพัท ์ โทรสำร ประเภทธุรกิจ จ ำนวนหุ้นท่ี จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำร 

ดบั     
   

ออกจ ำหน่ำย ท่ีถือ ถือหุ้น(%) 

20 บ.ไทซันฟูดส์ จก. 278 อำคำรทีเอฟ ถ.ศรีนครินทร์  02-7317250-5 02-7317256 ผลิตและจ ำหน่ำย 5,000,000       843,750            16.88  

 
  แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กทม. 

  
น ้ ำผลไม ้

 
    

21 บจ.บีเอ็นซี เรียลเอสเตท 530 ซอยสำธุประดิษฐ ์58 บำงโพงพำง เขต
ยำนนำวำ กรุงเทพฯ 

02-2930030 02-2930040 พฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

2,400,000 400,000 16.67 

22 บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก. 889 อำคำรไทย ซีซี ทำวเวอร์ ห้องเลข 02-6758356 02-6739899   จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์          250,000         37,500            15.00  

 
  ท่ี 124 ขั้น 12 ถ.สำทรใต ้สำทร กทม. 

  
บ ำรุงสุขภำพ 

 
    

23 บ.เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จก. 11 ถ.สำธุประดิษฐ ์เขตยำนนำวำ  02-2930030 02-2930040 ลงทุน           400,000         57,466            14.37  

 
  กทม.10120 

    
    

24 บ.ไลออ้น (ประเทศไทย) จก. 666 ถ.พระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง 02-2940191 02-2944365 ผลิตสินคำ้        5,000,000       706,501           14.13  

 
  เขตยำนนำวำ กทม.10120 

  
อุปโภค 

 
    

25 บ.โชคสำมคัคี จก. 188 ซ.ลำดพร้ำว 73 ถ.ลำดพร้ำว 02-5303479 02-9331431 ลงทุน      11,600,000     1,600,000          13.79  

 
  วงัทองหลำง บำงกะปิ กทม.10900 

    
    

26 บ.เพรซิเดนท ์ 90/4  ถนนพฒันำกำร   สวนหลวง 02-3143777 02-7194684 จ ำหน่ำยบะหม่ี          5,000             650           13.00  

 
   คอมเมอร์เชียล จก. กทม. 10250 02-3145848 

   
    

27 บมจ.ฟำร์อีสท ์ เฟมไลน์ ดี ดี บี 465/1-467 ถ.ศรีอยธุยำ เขตรำชเทวี  02-2480888 02-466055-6 โฆษณำ        7,500,000      922,650            12.30  

 
  กทม. 10400 

    
    

28 บ.สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จก. 999 ม.11 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
20280 

038-480444 038-480505 พฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

332,000 39,840 12.00 

29 บ.อเมริกนัฟู้ด จก. 16 ซ.ลำดพร้ำว 115 ถ.ลำดพร้ำว คลองจัน่ 02-5500725 02-5500725 ผลิตและ 14,000,000 1,680,000 12.00 

  บำงกะปิ กทม.   จ ำหน่ำยไอศรีม    

30 บ.เอรำวณัส่ิงทอ จก. 49 ม.3 ถ.ปู่เจำ้สมิงพรำย ส ำโรงใต ้ 02-7543604-5 02-1833916 ป่ันดำ้ยและ 6,214,634  630,493           10.15  

 
  พระประแดง สมุทรปรำกำร 10130 

  
ทอผำ้ 

 
    

31 บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก. 612 ถ.รัชดำภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 02-4769545-6 02-4769547 ผลิตซอสปรุงรส        2,600,000      260,000           10.00  

 
  กทม.10600 

    
    

32 บ.แพนแลนด ์จก. 222 ม.7 ต.คลองก่ิว อ.บำ้นบึง 038-480444 038-480505 พฒันำท่ีดิน        3,000,000      300,000           10.00  

 
  จ.ชลบุรี 20220 

    
    

33 บ.ย ูซี ซี อูเอะชิม่ำ คอฟฟ่ี 183 อำคำรรีเจน้ทเ์ฮำ้ส์ ชั้น 9 ถ.รำชด ำริ 02-6505400-2 02-6505403 อุปโภคบริโภค         150,000       15,000            10.00  

 
   (ประเทศไทย) จก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

    
    

34 บ.เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 7/320  ม.6   ต.มำบยำงพร 02-3021447 02-2621400 ผลิตผำ้ออ้ม        1,565,000        156,500            10.00  

 
   (ไทยแลนด์) จก. อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 

  
ส ำเร็จรูป 

 
    

35 บ.ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์  2500 Eszztergom, (Ipari Park) - - ผลิตอำหำร 2,350,000,000  235,000,000             10.00  

 
    (ฮงักำรี) จก. Rubik Ernoutca 20377/9 
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(3)   ช่ือ/ สถานท่ี/ โทรศพัท ์โทรสารของบุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย )  จ  ากดั 
 93  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์ 0-2009-9000 
 โทรสาร   0-2009-9991 
ผูส้อบบญัชี นางสุวมิล   กฤตยาเกียรณ์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982  และ/หรือ  
 นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ 
 นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 
 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 316/32  สุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ 0-2259-5300-2 
 โทรสาร   0-2260-1563 , 0-2259-8956 
ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั  วรีะ ลอร์ ออฟฟิส จ ากดั 
 เลขท่ี 747/151-152  ตรอกวดัจนัทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ 
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 
 โทรศพัท ์ 0-2683-8023 , 0-2683-8843 

 
 

 6.2   ขอ้มูลส าคญัอ่ืน   -ไม่มี - 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ  

 

7.    ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1   จ  านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้   

(1) บริษทัมีทุนจดทะเบียน  330,000,000  บาท   เรียกช าระแลว้   330,000,000  บาท             
แบ่งเป็นหุ้นสามญั  330,000,000  หุน้  มูลค่าหุน้ละ  1  บาท 

(2) บริษทัฯ ไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั  
 

7.2   ผูถื้อหุน้ 
 

(1)   รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่  ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 28  ธนัวาคม 2561 
(ก)  กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก 
 

                รายช่ือ  จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุน้ (%) 
  1. บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 82,417,665 24.98 
  2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 33,630,158 10.19 
  3. LION CORPORATION 32,188,333 9.75 
  4. บริษทั โชควฒันา จ ากดั 24,687,641 7.48 
  5. NISSIN FOOD HOLDINGS CO.,LTD. 16,216,666 4.91 
  6. นายวรีพฒัน์   พนูศกัด์ิอุดมสิน  15,905,872 4.82 
  7. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 13,842,096 4.19 
  8. LOTTE COMPANY  LIMITED. 8,200,000 2.48 
  9. นายส าเริง  มนูญผล 6,439,744 1.95 
10. KEWPIE CORPORATION 5,219,737 1.58 

                

        กำรกระจำยกำรถือหุน้ตำมจ ำนวนรำยท่ีถือ โดยแบ่งช่วงจ ำนวนหุน้ท่ีถือตำมจ ำนวนรำยของผูถื้อหุน้ 
 

ช่วงจ ำนวนหุน้ท่ีถือ จ ำนวนรำยท่ีถือ  %  
   1     -      50 159 10.58 

   51    -      100 112             7.45  
  101    -     500 204           13.57  

    501    -    1,000 177 11.78  
  1,001    -     3,000 194           12.91  
  3,001    -     5,000 88             5.85  

5,001       ข้ึนไป 569           37.86  
รวม             1,503          100.00  
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 ประเภทและจ านวนผูถื้อหุ้น ตามประเภทของบุคคลท่ีถือหุน้  

ประเภท จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 55 179,619,612 54.43 
     สัญชาติต่างดา้ว 10  63,758,896 19.32 
บุคคลธรรมดา    
     สัญชาติไทย 1,432 86,179,682 26.12 
     สัญชาติต่างดา้ว    6 441,810 0.13 
     รวม 1,503 330,000,000 100.00 

 
(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย    - ไม่มี - 

 

(2)   บริษทัฯ ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding company) 
(3) ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่ (Shareholders’ agreement)    - ไม่มี - 

 
 

7.3    การออกหลกัทรัพยอ่ื์น    
   ในปี 2561   บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
 

7.4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
   บริษทัคาดวา่จะสามารถคงไวซ่ึ้งการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท  ต่อปี  
ทั้งน้ียอ่มข้ึนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 
  

การจ่ายเงินปันผล   ** 2561 2560 2559 2558 2557 
ก าไรสุทธิต่อหุน้   (บาท) 4.98 4.38 3.49  3.94 3.75 
เงินปันผลต่อหุน้   (บาท) 1.50 1.50 1.30  1.10 1.00  
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 30.12 34.28 % 37.26 % 27.95 % 27.08 % 

 

**  หมายเหตุ  :   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 25)  เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562  มีมติใหน้ าเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงก าหนดใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 22 เมษายน 2562  เพื่ออนุมติัการจ่าย 
เงินปันผล หุน้ละ 1.50  บาท  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7  (ชุดท่ี 25)   เม่ือวนัท่ี  
13 พฤศจิกายน 2561  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท 
คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท 
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8.     โครงสร้างการจัดการ 
8.1    คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1.  คณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลาย  มีภาวะผูน้ า  มี
วิสัยทศัน์    มีคุณธรรม  จริยธรรม และประวติัการท างานท่ีไม่ด่างพร้อย  กรรมการบริษทัทุกคนมีความตั้งใจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษทั  และความรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น  มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 

2.  การถ่วงดุลของกรรมการบริษทั  
  คณะกรรมการบริษทั  มีจ านวน 15  ท่าน ประกอบดว้ย 

-    กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร         6    ท่าน 
-    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ         3    ท่าน 
-    กรรมการอิสระ    2   ท่าน 
-   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                                4    ท่าน 

คณะกรรมการบริษทั   เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ  มีภาวะผูน้ า  มีการก าหนดวิสัยทศัน์
ของบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ      มีการบริหารงานโดย
การก าหนดภารกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์  แผนปฎิบติังานและงบประมาณประจ าปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ มีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ โดยก าหนดให้รายงานความกา้วหน้าของผลการ
ด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษทัทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ทั้งน้ีคณะกรรมการ
บริษทัไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและ
ผูถื้อหุน้ 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในการด าเนินงานของบริษทั วา่มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบ
ทานและให้ค  าแนะน าอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย   เพื่อท าหนา้ท่ี
ดังกล่าว  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหาร    คณะกรรมการตรวจสอบ      และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการ
คอร์รัปชนั โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกนั เพื่อช่วย
ในการก ากบัดูแลกิจการ 

ก.    บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ครบตามจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ข.   บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่ีมีความเป็นอิสระ
และมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ท่ีสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

ค.   มีการมอบอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการแลว้ 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษทั  และการเขา้ร่วมประชุม 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
กำรเขำ้ร่วมประชุม 

คณะกรรมกำร
บริษทั 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

สำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี 

  1.   นำยบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันำ ประธำนกรรมกำร
กิตติมศกัด ์

12/12  1/1 

  2.   นำยบุญชยั โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบริษทั/ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

12/12  1/1 

  3.   นำยบุญปกรณ์               โชควฒันำ รองประธำนกรรมกำร 12/12  1/1 
  4.  นำงผำสุข รักษำวงศ ์ รองประธำน

กรรมกำรบริหำร 
12/12  1/1 

  5.  นำยเวทิต โชควฒันำ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 12/12  1/1 
  6.  นำยบุญฤทธ์ิ มหำมนตรี กรรมกำร 11/12  1/1 
  7.  นำยเพชร พะเนียงเวทย ์ กรรมกำร 12/12  1/1 
  8.  นำงสำวศิริลกัษณ์ ธนสำรศิลป์ กรรมกำร 12/12  1/1 
  9.  นำงชยัลดำ ตนัติเวชกุล กรรมกำร 12/12  1/1 
10.  นำยธรรมรัตน์ โชควฒันำ กรรมกำร 11/12  1/1 
11.  พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์ มีเพียร กรรมกำรอิสระ/ ประธำน 

กรรมกำรตรวจสอบ 
11/12 5/5 0/1 

12.  นำยวศิน เตยะธิติ กรรมกำรอิสระ/  
กรรมกำรตรวจสอบ 

11/12 5/5 1/1 

13.  นำยขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ กรรมกำรอิสระ/  
กรรมกำรตรวจสอบ 

12/12 5/5 1/1  

14.  นำยแพทยว์ิชยั เจริญวงค ์ กรรมกำรอิสระ 10/12  1/1 

15.  นำยวิชิต ตนัอนุนำนนท ์ กรรมกำรอิสระ 8/12  - 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2561)     

16.  นำงศิริพร เลขยะวิจิตร เลขำนุกำรบริษทั 12/12 5/5 1/1 
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 กรรมการบริษัททีม่ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท   
 กรรมกำรบริษทัสองในแปดคนน้ี  ลงลำยมือช่ือร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

1.  นำยบุญปกรณ์     โชควฒันำ     2.  นำยบุญชยั   โชควฒันำ    
 3.  นำยบุญฤทธ์ิ   มหำมนตรี    4.  นำยเวทิต    โชควฒันำ 
 5.  นำงผำสุข   รักษำวงศ ์ 6.  นำยเพชร           พะเนียงเวทย ์   
 7.  นำงสำวศิริลกัษณ์  ธนสำรศิลป์ 8.  นำงชยัลดำ     ตนัติเวชกุล 

  คณะกรรมกำรอำจก ำหนดช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัพร้อมประทบัตรำส ำคญัของ
บริษทั 

 

8.2   ผูบ้ริหาร  
    ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน  13  ท่าน ดงัน้ี   
 

รำยช่ือ  ต ำแหน่ง 
1. นำยบุญชยั โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรบริหำร   

2. นำงผำสุข รักษำวงศ ์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร  

3. นำยเวทิต โชควฒันำ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  

4. นำงชยัลดำ ตนัติเวชกุล กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริหำร 

5. นำงศิริพร เลขยะวจิิตร เลขำนุกำรบริษทั และกรรมกำรบริหำร 

6. นำยพิพฒัน์ โควศุภมงคล กรรมกำรบริหำร  

7. นำยวระ พนัธ์กมล กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำย ขำย 1 

8. นำยปุณวณ์ี สุขเยน็ กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำย ขำย 2 

9. นำยปริญญำ สิทธิด ำรง กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยกำรตลำด 1 

10. นำยพีระพล จนัทร์วิจิตร กรรมกำรบริหำร 

11. นำงสำวพชัรำภรณ์ วฒันสุข กรรมกำรบริหำร 

12. นำงศิริวรรณ วงศอ์ริยะกวี กรรมกำรบริหำร และผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรเงินและ

กำรลงทุน 

13. นำยสุรพงษ ์ โศภนกิจ ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3     เลขานุการบริษทั   
        บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนางศิริพร  เลขยะวิจิตร  กรรมการบริหาร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 

ซ่ึงเป็นผู ้ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม   เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัปรากฎใน
เอกสารแนบ 1    

เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี  

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 2.    เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
 3.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 4.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
ฝ่ำยบญัชี 

  

ฝ่ำยบริหำร 
กำรขำย 

 

ฝ่ำย 
ทรัพยำกร 
  บุคคล 

ฝ่ำย 
 เทคโนโลยี 
สำรสน 
เทศ 

ฝ่ำย 
ส ำนกังำน 

ฝ่ำย 
ส ำนกั
ประธำน
กรรมกำร 
บริหำร 

 

  ฝ่ำย 
   ขำย 1 

ฝ่ำย 
กำรตลำด 

 1 

 

 ฝ่ำยวิจยั 
ฝ่ำยธุรกิจ  
 ต่ำง 

ประเทศ 

 
ฝ่ำยบริหำร 
กำรเงินและ
กำรลงทุน 

 

ฝ่ำย 
ขำย 2 

ฝ่ำย 
กำรตลำด 

 2 

ฝ่ำย 
กำรตลำด 

 3 

ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้อ านวยการ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เลขำนุกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
และต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั 
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 5. สนบัสนุนให้การก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยให้ค  าแนะน า
เบ้ืองตน้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 
 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิบติัตามอย่างถูกตอ้ง 
ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 7.   ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
 8. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

8.4     ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร   
     บริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดย

คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทน  และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมติัโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั  และค่าตอบแทนประจ าปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน  กรรมการท่ีเป็นสมาชิก
ของคณะอนุกรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการด้วย  โดยได้รับเป็นเบ้ีย
ประชุมเม่ือเขา้ร่วมประชุม  ทั้งน้ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 67  เม่ือวนัท่ี  23  เมษายน 2561  ไดอ้นุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 15 ลา้นบาทต่อปี 
     ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  ได้พิ จารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทั ผลการด าเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในกล่มธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอ านาจ 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ  และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั  

 (1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในปี  2561 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  67  เม่ือวนัท่ี 23  เมษายน 2561 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัวงเงินรวมไม่เกิน 15 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บใน
ฐานะพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั  โดยใหจ่้ายดงัน้ี 

1. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั จ่ายเป็น 
 ค่าเบ้ียประชุม  (เฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม) 

 ประธาน   12,000   บาท/คร้ัง 
 กรรมการ 10,000   บาท/คร้ัง 
 ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัทุกคน โดยคณะกรรมการบริษทัเป็น        

ผูพ้ิจารณาจดัสรร 
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2.  ในการท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น 
 ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส   

 ประธาน 60,000   บาท 
 กรรมการ 30,000   บาท 
3. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั  จ่ายเป็น 
 ค่าเบ้ียประชุม  (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

 ประธาน   4,000   บาท/คร้ัง 
 กรรมการ   3,000   บาท/คร้ัง 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ี
จ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ค่าตอบแทนกรรมการ   ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมและบ าเหน็จกรรมการ  
 

 
รำยช่ือกรรมกำร 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมกำร 

บริษทั 
คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง
และต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชนั 

รวม 
 

1. นำยบุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 1,144,000   1,144,000 
2. นำยบุญชยั โชควฒันำ 1,244,000   1,244,000 
3. นำยบุญปกรณ์ โชควฒันำ 620,000   620,000 
4. นำงผำสุข รักษำวงศ ์ 820,000  44,000 864,000 
5. นำยเวทิต โชควฒันำ 820,000   820,000 
6. นำยบุญฤทธ์ิ มหำมนตรี 610,000   610,000 
7. นำยเพชร พะเนียงเวทย ์ 620,000   620,000 
 8. นำงสำวศิริลกัษณ์ ธนสำรศิลป์ 620,000   620,000 
9. นำงชยัลดำ  ตนัติเวชกลุ 820,000  40,000 860,000 
10. นำยธรรมรัตน์ โชควฒันำ 610,000   610,000 
11. นำยขจรศกัด์ิ วนัรัตนเ์ศรษฐ 620,000 120,000  740,000 
12. นำยสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์  30,000  30,000 
        ( ครบวำระเม่ือเดือนเมษำยน 2561)     
13. นำยวศิน เตยะธิติ 610,000 180,000  790,000 
14. พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์ มีเพียร 610,000 180,000  790,000 
15. นำยแพทยว์ิชยั เจริญวงค ์ 600,000   600,000 
16.    นำยวิชิต  ตนัอนุนำนนท ์ 380,000   380,000 
        (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2561)     

 รวม  10,748,000 510,000 84,000 11,342,000 
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รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปี  2561  เป็นเงินทั้งส้ิน   11,342,000   บาท 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
      ในปี  2561  บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสัใหก้บัผูบ้ริหาร จ านวน 13 ราย   
รวมทั้งส้ิน    60,155,040  บาท 
 

 (2)    ค่าตอบแทนอ่ืน 
  ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
       ในปี 2561  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร  จ านวน 13 ราย       

รวมทั้งส้ิน   2,743,122  บาท   
 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ   - ไม่มี - 

 

8.5     บุคลากร   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ มีพนกังาน  ทั้งส้ิน  1,587 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 
 

 

 

ในปี  2561  บริษทัฯ  ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ    เป็นจ านวนเงิน  719,538,826.61  บาท  

  

9.    การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1    นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  
  คณะกรรมการบริษทั  ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และยึดมัน่ในจรรยาบรรณ

ธุรกิจ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทั เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุน   

ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนึกถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลให้องคก์รมีการบริหาร

จดัการท่ีดี อนัน าไปสู่การสร้างคุณค่าใหก้บักิจการอยา่งย ัง่ยนื  กล่าวคือ เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถแข่งขนัได ้และ

มีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  เคารพสิทธิ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม สร้างประโยชน์ใหก้บัสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนปรับตวั

ไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง   

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดต้ั้งคณะท างานเพื่อก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการ

จดัท าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

และพนกังาน ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ซ่ึงประกอบดว้ย 

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน 
  ฝ่ายขาย 795 
  ฝ่ายส านกังาน 792 



                     

                   บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 29 

 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

 หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 8 หลกัปฏิบติั 

หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอลของคณะกรรมการบริษทัใน

ฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติัท่ี 2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความ

ย ัง่ยนื 

หลกัปฏิบติัท่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ 

หลกัปฏิบติัท่ี 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติัท่ี 5  การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 

หลกัปฏิบติัท่ี 6 ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติัท่ี 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

หลกัปฏิบติัท่ี 8 สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

โดยในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
2555 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพื่อใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัน้ี  
 1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน  มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ไปปฏิบติัในการ
ด าเนินงานของบริษทั  
 2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคน   ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  
ระมดัระวงั  ซ่ือสัตย ์สุจริต  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ด าเนินการใหโ้ครงสร้างการจดัการของบริษทัมีการก าหนดอ านาจ  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน      
 4. ด าเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
รวมถึงการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้ 
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 5. ด าเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ  เช่ือถือได ้ และทนัเวลา  ตราบเท่าท่ี
ไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
 6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
 7. ด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยูเ่สมอ 
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม   
ตลอดจนมุ่งมัน่ในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  
 10. ต่อตา้นการทุจริต   การคอร์รัปชนั  ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา   เคารพต่อกฎหมายและ 
สิทธิมนุษยชน 
 11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยดึถือ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง 

 

โดยในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 
2555 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการ  5 หมวด 
 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1.1   บริษทัฯ   ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้น  ไม่มีการกระท าใดๆ 

อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น  ท าหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นในประเทศ   หรือต่างประเทศ  ทั้งท่ี
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่   ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย  หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชสิ้ทธิของตน    ทั้งสิทธิพื้นฐานของ
ผูถื้อหุ้น  สิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทนัเวลา สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษทั  

1.2 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและการส่งค าถามล่วงหนา้บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั 

1.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี  และวาระการประชุม   โดยมีค า
ช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือนดัประชุม   รวมทั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวกต่อ
การเดินทาง 

1.4 คณะกรรมการบริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี  
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1.5 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อให้เกิดความ
ถูกตอ้ง  รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละวาระ   ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  และมี
การใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทั้งมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  

1.6 คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  พร้อมผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.7 คณะกรรมการบริษทัจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น   โดยบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ริหารท่ีมาประชุมและลาประชุม  ผลการลง 
คะแนนในแต่ละวาระพร้อมค าถามค าตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระท่ีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือนดัประชุม และเปิดเผย 
ต่อสาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษทัยงัค านึงถึงสิทธิ ของผูถื้อหุ้นทั้งตามกฎหมาย และ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น   ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
ในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล     ผูถื้อหุ้นมีสิทธิรับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ ได้
เผยแพร่ขอ้มูล ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       และผา่น
ทางเวบ็ไซด ์  www.sahapat.co.th   เพื่อให้ผูถื้อหุน้ มีช่องทางท่ีจะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัไดม้ากข้ึน  เช่น 
ผลการด าเนินงาน ขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การซ้ือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญั รายช่ือผูถื้อหุน้  10  อนัดบั
แรกของบริษทั ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพื่อประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีปัจจุบนัก่อนวนัประชุม  
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 14  วนันบัจากวนัประชุม  และขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น 
โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น    บริษทัฯ  จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ า
ทุกปีภายใน 4  เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั โดยวนั เวลา สถานท่ี และวธีิการ ไม่เป็นอุปสรรค
ในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการด าเนินงานของบริษทั    
ในปี 2561  บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  67  ในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561  ณ โรงแรมมณเฑียร   
ริเวอร์ไซด์   เลขท่ี  372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่   เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ   ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี
บริษทัจดัการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปีเพื่อไม่ให้ผูถื้อหุ้นสับสน  พร้อมแนบแผนท่ีสถานท่ีประชุมไป
กบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561    
โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  บนเว็ปไซต์ของบริษทั   ตั้งแต่วนัท่ี 1  ธันวาคม  2560  ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2560  ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
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 บริษทัฯ ได้แจง้มติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 24)  เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561  ซ่ึง
ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 67 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2561  พร้อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเวบ็ไซดข์อง
บริษทั  www. sahapat.co.th    เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบล่วงหนา้ถึง 5 สัปดาห์ก่อนวนัประชุม   

 บริษทัฯ ให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม  ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม 
โดยมีขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่
หนงัสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม  ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2561  ผา่นเวบ็ไซต์
ของบริษทัทั้งภาษาไทยและองักฤษเป็นการล่วงหน้า  37 วนั โดยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีบริษทัฯ ส่งให้ผูถื้อหุ้น
ในรูปแบบเอกสาร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาเป็นการล่วงหนา้ก่อนจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม  เช่นรายงาน
ประจ าปี  หนังสือมอบฉันทะแบบ  ข. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ขอ้มูล
กรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม  ค าอธิบายเอกสาร 
และหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นต้องน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุม  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประชุมผูถื้อหุ้นและขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม  โดยมอบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  21 วนั รวมทั้งได้
ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3  วนั และก่อนวนัประชุม  11  วนั  คือในวนัท่ี  9-11  
เมษายน 2561 
 นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีไดจ้ดัท าและปฎิบติัตามประกาศของ
กระทรวงพาณิชย ์ไดจ้ากเวบ็ไซด์ของบริษทั www.sahapat.co.th  ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. 

 กรณีผู ้ถือหุ้นต่างชาติ  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมซ่ึงมีการแปลเป็นภาษาองักฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุน
สถาบนัเขา้ร่วมประชุม  
 ในปี  2561  มีผูถื้อหุน้ต่างชาติท่ีมอบฉนัทะใหค้นของตนเขา้ร่วมประชุม 2 ราย  
 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ  ไดน้ าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง รวดเร็ว และ
อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยวนั 
เวลา  และสถานท่ีประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม   

  การลงทะเบียนเขา้ประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกวา่  2 ชัว่โมง 
และยงัคงใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม ภายหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมแลว้  มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ียงัไม่มีการพิจารณาและใหน้บัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป    
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  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอในการลงทะเบียนเขา้ประชุมและการ
นบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใชร้ะบบ Barcode  เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  รวมทั้งมี
บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน 

 กรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  
หรือกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมแทน   เพื่อเป็นตวัแทน
รักษาสิทธิของตนได ้  
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุ้น โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุม
ยกเวน้ป่วยหรือติดภารกิจส าคญั  ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  67  เม่ือวนัท่ี  23 เมษายน 2561  มี
กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม จ านวน  13  ท่าน  กรรมการบริษทัท่ีลาประชุมจ านวน  2  ท่าน นอกจากน้ี 
กรรมการบริหาร  ผูจ้ดัการส่วน ฝ่ายบญัชี   ผูส้อบบญัชีจากบริษทัสอบบญัชีของบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นสักขี
พยานในการนบัคะแนนไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย   เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ดูไดจ้ากรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั www.sahapat.co.th 
 การจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผูถื้อหุ้นได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน  อตัราการจ่ายเงินปันผล   ให้สิทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี    และ
เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองต่างๆ  ตามท่ี
กฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัก าหนด    
 เม่ือถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษทัไดแ้จง้จ านวน / สัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม รวมถึงอธิบาย
วธีิการลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทั  การก าหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมให้เป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมี
สิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียงและไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษท่ีจะจ ากดัสิทธิผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
 ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดเขา้มาภายหลงัจากท่ีได้เร่ิมประชุมไปแลว้ บริษทัฯ ยงัให้สิทธิในการออก
เสียงลงคะแนนในวาระท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาและลงมติ โดยนบัเป็นองคป์ระชุม 
   ในการประชุม  ประธานกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมเป็นผูด้  าเนินการประชุมให้
เป็นไปตามล าดบัวาระการประชุม  ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบล่วงหน้า  มีการจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ   
โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ีในแต่ละวาระ   หากผูถื้อหุ้นซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษทัจะตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนตรงประเด็น  มีการสรุปผล
การลงมติจากการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระดว้ยระบบ Barcode  และมีผูส้อบบญัชีเป็นสักขีพยานในการ
นบัคะแนน 
  
 
 
 
 
 
 



                     

                   บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 34 

 ส าหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทีส่ าคัญ  ได้แก่ 
1.   การเลือกตั้งกรรมการบริษัท   :    บริษทัฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอ  และในการเลือกตั้งกรรมการ  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยมีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอให้เลือกตั้ง ช่ือ ประวติัการศึกษา  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน โดย
ระบุไวช้ัดเจนหากเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทั  ประเภทของกรรมการบริษทัท่ีเสนอ ในกรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการบริษทัท่านเดิมกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ มีขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและจ านวนวาระ /ปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทั  โดยไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทั   

2.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :  บริษทัฯ  ไดมี้การเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษทัให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัเป็นประจ าทุกปีโดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั  เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  โดยมีการสรุปวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั จ  านวนเงินท่ีจ่ายจริง และ
รูปแบบในการจ่าย   รวมทั้งมีการสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ  56-1) และในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

3.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี   :  บริษทัฯ ไดใ้ห้ขอ้มูล ผูส้อบบญัชี
ดงัน้ี    ช่ือผูส้อบบญัชี    ส านักงานสอบบัญชี   ความเป็นอิสระ  จ านวนปีท่ีท าหน้าท่ีให้บริษทั  เหตุผลท่ี
เปล่ียนตวัผูส้อบบญัชี  มีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีระหว่างปีปัจจุบนักบัปีท่ีผ่านมา และค่าบริการอ่ืนท่ีมี
การรับบริการจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ซ่ึงการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบญัชีไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

4.  การจ่ายเงินปันผล     :   บริษทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล   อตัราเงินปันผล
ท่ีเสนอจ่ายเทียบกบันโยบาย   และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา 
 

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 เม่ือเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุ้น   บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุม        
ผูถื้อหุ้น  พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผา่นเวปไซด์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th  
และเผยแพร่ผา่นเวป็ไซตบ์ริษทั www.sahapat.co.th  ในวนัท าการถดัไป 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยา่งละเอียด มีรายช่ือกรรมการบริษทัท่ีเขา้ 
/  ไม่เขา้ร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา  กรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน ผูส้อบ
บญัชี และตวัแทนจากส านกังานสอบบญัชีท่ีเขา้ประชุม  ค าช้ีแจงท่ีเป็นสาระส าคญั  ค าถามและค าตอบหรือ
ขอ้คิดเห็นโดยสรุป  รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงในท่ีประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ  โดยแยกเป็น เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวไดรั้บ
การสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย  และประธานกรรมการบริษทั  ก่อนลงนามในฐานะประธานท่ีประชุม   และได้
ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พร้อมทั้ งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th  ภายใน 14 วนั  นับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นทั้ ง
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ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เพื่อเป็นช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้
ถึงการประชุมคร้ังต่อไป พร้อมทั้งน าส่งกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 จดัใหมี้การบนัทึกวดีิทศัน์การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

หมวดที ่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษทัฯ ใหค้วามเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย

อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั   ดงัน้ี  
2.1   ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทยีมกัน โดยหุน้ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียม

กนั  เท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  ซ่ึงบริษทัฯ มีหุน้ประเภทเดียว คือ หุน้สามญั 
2.2    การประชุมผู้ถือหุ้น  

(1)    กรณีเป็นผูถื้อหุ้นต่างชาติ บริษทัฯ ไดแ้ปลหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาองักฤษและจดัส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย และ
เผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องบริษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ก่อนการประชุม 37 วนั 

 (2)    บริษทัฯ สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ  ของบริษทัตามระเบียบวาระการประชุม   หากผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง  สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  หรือกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ
บริษทัคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมแทนเพื่อเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน  ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้ช่ือ ท่ีอยู ่ และการมี
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง  4 คน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  เพื่อให ้
ผูถื้อหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว  ในกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบฉันทะ   หรือ
สามารถดูขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทั้ง  4  คนไดใ้นรายงานประจ าปีท่ีไดส่้งไปพร้อมหนงัสือบอก
กล่าวนดัประชุม    

(3)   บริษทัฯ อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โดยได้
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสาร/ หลกัฐาน และค าแนะน าขั้นตอนในการมอบฉนัทะ  ไป
พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม เพื่อสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีสามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้  หรือสามารถ  Download  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท า และปฏิบติัตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยจ์ากเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงมี 3 แบบ  คือแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
(แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุ้น)  นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ
โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย    

(4)    บริษทัฯ ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุม  ไม่เพิ่มวาระการประชุม  
หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

(5)    การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย    มีบตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทุก
วาระ ซ่ึงการนบัคะแนนจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย  และ/หรืองดออกเสียง รวมทั้ง
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คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี)  และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือ
จะถือวา่เป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ดงันั้นหากในแต่ละวาระมีผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะชู
ป้ายคะแนนท่ีได้รับเม่ือลงทะเบียนข้ึน   ซ่ึงป้ายคะแนนนั้นจะมีช่ือของผูเ้ขา้ประชุม  จ านวนหุ้นท่ีถือหรือท่ี
ไดรั้บมอบฉนัทะและแถบ  Barcode จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะน าบตัรลงคะแนนเสียงไปใหผู้ถื้อหุ้นท่านนั้นลงนาม
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้  

(6)   บริษทัฯ ไดใ้ช้ระบบ Barcode  มาช่วยในการนบัคะแนนและแสดงผลบนหนา้จอท่ีอยูใ่น
ห้องประชุมทนัที   นอกจากตวัแทนจากบริษทัสอบบญัชีของบริษทัท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแลว้    
ผูถื้อหุ้นทุกท่านยงัสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูเ้ห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปพร้อม
กนัทนัที 

2.3    การก าหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ    บริษทัฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือ  เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560  ถึงวนัท่ี 30 
ธันวาคม 2560 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนด  โดยผูถื้อหุ้น
สามารถจดัส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีลงนามเป็นลายลักษณ์อกัษร  เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษทั โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ีเลขานุการบริษทั 

2.4    การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน   บริษทัฯ ก าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน และ
มาตรการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ      โดยก าหนด
ไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั   ผูบ้ริหาร และพนักงาน  เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ความรับผิดชอบ  มีวินยัและมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  รักษาผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของ
บริษทั โดยไม่น าข้อมูลและทรัพยสิ์นของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น และห้าม
กระท าการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดให้ท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัท   ซ่ึงบริษัทฯ  ได้เผยแพร่
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไวบ้น เว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th  ภายใต้
หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนในการด าเนินธุรกิจ   และเป็นหลกัยึดถือในการ
ท างาน  

     นอกจากน้ีในระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัก็มีการก าหนดในเร่ืองดงักล่าว โดย
ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไวสู้งสุด คือ การเลิกจา้ง ซ่ึงกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน ได้ปฎิบติั
ตามท่ีก าหนด  

2.5   การดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  และการรายงานการมีส่วนได้เสีย    
         (1)     การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท    บริษทัฯ ได้ก าหนดห้ามกรรมการบริษทั  

ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   นอกจากน้ียงัก าหนดให้กรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)   ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ หากมี
การซ้ือขายหุ้นของบริษทั ตอ้งแจง้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และส่ง
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ส าเนาให้เลขานุการบริษทัเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป  
ซ่ึงกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร รู้ว่าเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัและด าเนินการตามท่ีก าหนด   นอกจากน้ีหากมี
การประกาศเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  เลขานุการบริษทัจะท าจดหมายแจง้ให้กรรมการบริษทั  และ
ผูบ้ริหารทราบ  พร้อมแนบส าเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่าว 

            ในระหว่างปี  2561   กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท   ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงเวลาท่ีหา้ม   

         (2)     การรายงานการมีส่วนได้เสีย   บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร โดยก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษทั   ดงัน้ี 

(ก)   เม่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ในแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหาร 

(ข)   หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารน าส่ง
รายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัส่งไปท่ีเลขานุการบริษทั 

(ค)   ให้เลขานุการบริษทั จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นับแต่วนัท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บรายงานดงักล่าว 

   ในปี 2561  กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
2.6    การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์   บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบ      

มีเหตุมีผล ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั  และการก าหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ท่ีเป็นธรรม
เสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก   ดว้ยการจดัวางระบบการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวดว้ยความโปร่งใส 
และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยก าหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี   และมีการเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th  ในหัวข้อความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน์  ภายใตห้วัขอ้จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ    มีการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัใน
การรับทราบขอ้มูล  

        การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ก าหนดให้กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น  เพื่อให้
กรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีและมีอิสระในการลงมติ โดย
เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในวาระดงักล่าวกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียมีใครบา้งท่ีจะตอ้ง
ออกจากห้องประชุม  เม่ือเสร็จส้ินการประชุมไดเ้ปิดเผย ช่ือ ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง การก าหนด
ราคามูลค่าของรายการ  และกรรมการบริษทัท่ีมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  (หากมี)  



                     

                   บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 38 

ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามเวลาท่ีก าหนด  และเปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษทั อีกทางหน่ึง 
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได ้  

       นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการอนุมติัหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เป็น
ประจ าทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1 หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เพื่อให้
กรรมการบริษทัชุดใหม่ได้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และให้สรุปรายการดงักล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงาน
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบ 
 

หมวดที ่ 3   การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
   บริษทัฯ  ตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  โดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย 

หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เพื่อให้มัน่ใจวา่สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั   มีการก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจน
ค านึงถึง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภาครัฐ  การต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชนัไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน  โดยบริษัทฯ ได้จัดท า “จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน”  เป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้เปิดเผย ผ่านเว็ปไซต์
บริษทั www.sahapat.co.th  ในหวัขอ้ การก ากบัดูแลกิจการ 

 

ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้ถือหุ้น   
บริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ี ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต  เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดี

ให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์ สุจริต  และโปร่งใส  ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั  เสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพยสิ์นของตนเอง  รายงานผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงอยา่งสม ่าเสมอ ขจดัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น อีกทั้งมุ่งมัน่ใน
อนัท่ีจะพฒันากิจการของบริษทัให้เจริญกา้วหนา้มีความมัน่คง และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นได้
อยา่งเหมาะสม  และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยมีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ี
แน่นอน  

ในปี  2561  บริษทัฯ  ไดมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี  2560 ในอตัรา  1.50  บาทต่อหุ้น  
คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 34.28  ของก าไรสุทธิ  โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 22  พฤษภาคม 2561  
และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยจ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุ้น ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลร้อยละ 35.82 ของก าไรสุทธิ  ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้คือ ขั้นต ่า  0.15 
บาทต่อหุ้น  เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ือง ถือเป็นการสร้างความมัน่คงในระยะยาวให้แก่
ผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง    
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ลูกค้า  
   บริษทัฯ  ตระหนกัถึงความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ของลูกคา้เป็นกุญแจส าคญั อนัน าไปสู่
ความส าเร็จของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื  โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ   ปลอดภยัต่อชีวิตและสุขอนามยัของผูบ้ริโภค ในราคา
ท่ีสมเหตุสมผล   

  ไม่มีการผกูขาดราคาสินคา้ อีกทั้งไม่มีการโฆษณาท่ีเกินจริง โดยใหข้อ้มูลผูบ้ริโภคอยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม     

 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ และ รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้  
ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตจากลูกคา้ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 

 ค าร้องเรียนของลูกคา้ไดรั้บการเอาใจใส่   และด าเนินการอยา่งเป็นธรรม   เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว   

 พฒันาสินคา้และบริการให้เป็นเลิศ  ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  คิดคน้นวตักรรมใหม่  ๆ  
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง 

คู่ค้า 
บริษทัฯ   ปฏิบติัต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก าหนดเป็น

แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
  มีระบบการคดัเลือกคูค้า้ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการปฏิบติัต่อคู่คา้บน
พื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซ่ึงกนัและกนั 

 รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู้ค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั แลกเปล่ียนความรู้  ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคุณค่า
ใหแ้ก่สินคา้และบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ให้รีบ
เจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 ไม่เรียก รับ หรือยนิยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลง
ทางการคา้ 

ในปี 2561 บริษทัฯ ปฏิบติัเป็นไปตามขอ้ตกลงทางการคา้และไม่มีกรณีไม่ปฏิบติัตามสัญญาท่ีมีต่อคู่คา้ 
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คู่แข่งทางการค้า  
บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจ ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย  โดยปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็น

ธรรมทางการคา้  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้  และถือวา่คู่แข่ง
เป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กร ให้มีความมัน่คงและแข็งแรงยิ่งข้ึน อีกทั้ งไม่ท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้  ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทใดๆ กบัคู่แข่งทางการคา้ 

 

เจ้าหนี ้ 
บริษทัฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินัย  เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัเจา้หน้ี 

โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกกลุ่มอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
 ปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด 
 บริหารเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี 
 เปิดเผยฐานะทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ตรงเวลา 
 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ให้รีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบเป็นการล่วงหน้า

เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
     ในปี 2561  บริษทัฯ ช าระเงินให้กบัเจา้หน้ีการคา้ตรงตาม Credit term ท่ีไดต้กลงไวล่้วงหนา้  โดยไม่

มีการผดินดัช าระแต่อยา่งใด 
   

พนักงาน 
บริษทัฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อพนกังานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ
มนุษยชน จริยธรรม  และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศกัยภาพของตน เพื่อความกา้วหน้าและสร้างความ
มัน่คงในอาชีพ  บริษทัฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ถึง 
รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพฒันาบริษทั  ให้ผลตอบแทนดว้ย
ความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละ
คน   ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต  สุขภาพ และ
ทรัพยสิ์นของพนกังาน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  บริษทัฯ มี พนกังาน  รวมทั้งส้ิน  1,587 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกั
ไดด้งัน้ี 

 

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน 
  ฝ่ายขาย 795 
  ฝ่ายส านกังาน 792 
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ในปี 2561  บริษทัฯ  ไดจ่้ายค่าตอบแทนให้พนกังานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ    เป็นจ านวนเงิน  719,538,826.61  บาท   

นอกจากน้ี  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกขเ์ก่ียวกบั
การท างาน ซ่ึงขอ้เสนอต่างๆ จะไดรั้บการพิจารณาและก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั   อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน เพื่อ
เสริมสร้างใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  เช่น   

 ห้องพยาบาล   บริษัทฯ   จดัให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาล
เบ้ืองตน้แก่พนักงานเม่ือเจ็บป่วย ซ่ึงพนักงานจะไดรั้บการบริการดา้นการรักษาพยาบาลตาม
หลกัการแพทยโ์ดยแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ  รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อเป็นการ
ดูแลสุขภาพของพนกังาน 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เพื่อเป็นการออมเงินในอนาคต พนกังานทุกคนมีสิทธิในสมาชิกภาพ 
นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับการบรรจุเขา้งานกบับริษทั โดยเร่ิมนับอายุสมาชิกตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมสมคัร
สมาชิกกองทุน  ซ่ึงสมาชิกตอ้งส่งเงินเขา้กองทุน และไดรั้บเงินสมทบกองทุนจากบริษทัฯ ทุก
เดือนตามอายกุารเป็นสมาชิก ดงัน้ี 

 
 อายสุมาชิก อตัราร้อยละของเงินสะสม / เงินสมทบ 
 ตั้งแต่วนัเร่ิมสมคัรสมาชิกถึง 4 ปี 3 
 มากกวา่  4 ปี  ถึง 8 ปี 4 
 มากกวา่   8 ปี ถึง 12 ปี 5 
 มากกวา่ 12 ปี ถึง 16 ปี 6 

 มากกวา่ 16 ปี ถึง 20 ปี 7 
 20 ปีข้ึนไป 8 
 เงินบ าเหน็จเกษียณ ให้กบัพนกังานทุกคนเม่ือเกษียณอายกุารท างาน  บริษทัฯ จดัให้มีเงินตอบ

แทนเกษียณอายุส าหรับพนกังานทุกคนท่ีท างานกบับริษทัจนเกษียณอาย ุเพื่อใหพ้นกังานไดใ้ช้
ด าเนินชีวติอยา่งมีความสุขหลงัเกษียณ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อพนักงานเครือสหพฒัน์ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จกัการออม
ทรัพย ์และการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตามหลกัสหกรณ์ออมทรัพย ์

นโยบายการพฒันาพนักงาน 
 บริษทัฯ ก ำหนดใหก้ำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล เป็นหน่ึงในนโยบำยหลกัท่ีมุ่งพฒันำพนกังำนสู่

กระบวน กำรเรียนรู้ กำรเพิ่มพนูควำมรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติ ใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมำะสมสอดคลอ้ง
กบัเป้ำหมำยหลกั ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อนัจะส่งผลต่อควำมกำ้วหนำ้ของพนกังำนและองคก์ร เพรำะ
บริษทัฯ ถือวำ่ พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำและเป็นหวัใจส ำคญัท่ีจะน ำพำบริษทัสู่ควำมส ำเร็จ 

 บริษทัฯ มุ่งส่งเสริมให้มีกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลอยำ่งทัว่ถึง เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงในอำชีพ เพื่อ
เปิดโอกำสให้เกิดควำมเจริญกำ้วหน้ำตำมเส้นทำงสำยอำชีพตำมศกัยภำพของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิดโอกำส
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ให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ  และมีส่วนร่วมคิดร่วมท ำเพื่อร่วมพฒันำบริษทั   
โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีสำมำรถประเมินควำมส ำเร็จไดจ้ำกกำรติดตำมผลหลงักำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ ซ่ึงตอ้งสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นกำรปฏิบติังำนให้เกิดกำรพฒันำ และสำมำรถเห็น
ผลกำรพฒันำไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้
ควำมส ำคญักับกำรสัมมนำกลยุทธ์ระดบัองค์กรท่ีก ำหนดจดัสัมมนำ MOP (Mission Objective Policy) ใน
เดือนตุลำคมของทุกปี  โดยเปิดโอกำสให้ผูบ้ริหำร พนักงำน และตวัแทนจำกโรงงำน ร่วมกนัคิด ร่วมกัน
พฒันำ เพื่อน ำผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกกำรระดมสมอง กำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค ์มำก ำหนดเป็นกลยทุธ์
ขององค์กร ก ำหนดวิธีติดตำมผล และประเมินผลสู่ควำมส ำเร็จตำมล ำดบั   อีกทั้งส่งเสริมพนกังำนทุกระดบั
ให้ไดเ้ขำ้รับกำรอบรมทั้งกำรจดัอบรมภำยใน และกำรเขำ้รับกำรอบรมจำกภำยนอก  ซึ่งในปี 2561 มีจ านวน
ชัว่โมงเฉล่ียของการเขา้รับการฝึกอบรมของพนกังาน ดงัน้ี 

 ผูบ้ริหารระดบัสูง          จ  านวนผกึอบรมเฉล่ีย  33.46  ชัว่โมง 
 ผูบ้ริหารระดบักลาง      จ  านวนผกึอบรมเฉล่ีย  38.86  ชัว่โมง 
 ผูบ้ริหารระดบัตน้         จ  านวนผกึอบรมเฉล่ีย  38.89  ชัว่โมง 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการ  จ  านวนผกึอบรมเฉล่ีย  25.54  ชัว่โมง 

 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญักับกำรสร้ำงคนดี สร้ำงองค์กรคนดี และสนับสนุนให้เกิด
สังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงำนยึดมัน่อยู่บนพื้นฐำนของควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รู้จกัแบ่งปันควำมสุข และกำร
เสียสละใหส่้วนรวม   

 

ชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ  ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม มีกำรปลูกฝัง

จิตส ำนึก ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดข้ึนในบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงมีกำร
สนับสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยและแนว
ปฏิบัติ ไวใ้นจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ท่ีต้องปฏิบัติต่อชุมชน สังคม  ในปี 2561  บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม
สนบัสนุนและท ำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซ่ึงสำมำรถดูไดจ้ำกหวัขอ้ ควำมรับผดิชอบต่อสังคม    

 

ส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดย

ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม   สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้
พนกังานทุกระดบั  ในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื   

 

ภาครัฐ 
บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของภาครัฐ  มีการศึกษาท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย   
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การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยก าหนดไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ

ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
2. ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั และไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวไป

ใชห้รือใหบุ้คคลอ่ืนใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผู ้อ่ืนไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต หรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
4. ผลงานท่ีพนกังานไดส้ร้างสรรคห์รือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา

ของบริษทั  และเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวคืนให้
บริษทั ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบใด 

 

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน  โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ไม่กระท าการใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ

ปฏิบติังาน 
3. ไม่จ  ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ือง

อ่ืนใด ทั้งน้ีพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 
4. จดัให้มีช่องทางการส่ือสาร เพื่อให้พนกังานหรือผูท่ี้เช่ือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บการ

ปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการ
อยา่งเป็นธรรม 

นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
บริษทัฯ  ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จริยธรรม

ในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานโดยมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจดว้ยความ
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้  และเช่ือวา่การท่ีธุรกิจจะเจริญเติบโตย ัง่ยืนไดน้ั้น ส่วน
หน่ึงจะต้องมีสังคมท่ีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงถือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพฒันาองค์กรและ
ประเทศชาติ อีกทั้งยงัลดทอนความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ   จึงไดก้ าหนดเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชันไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   และเพื่อแสดงออกถึงการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชนัอย่างเป็นรูปธรรม  เม่ือวนัท่ี  21 มกราคม  2557  บริษทัฯ  จึงไดล้งนามในค าประกาศเจตนารมณ์
แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
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 บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยนัเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจตาม
กฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่าใน
ฐานะผูรั้บหรือผูใ้ห้ และจดัท าขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัอย่างชดัเจน เพื่อให้มีการปฏิบติั
ตามนโยบาย และมีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัน้ีอยา่งสม ่าเสมอ  ซ่ึงกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัโดยทัว่กนั 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลเก่ียวกบัแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน เพื่อเขา้สู่กระบวนการรับรอง  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (Certification) จากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559   
 ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่พบประเด็นปัญหาขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั 
และการด าเนินงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจแต่อยา่งใด 
 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียมีประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวข้องกับความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระท าผดิกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถื้อหุน้ และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารผ่านเลขานุการบริษทั   ท่ีโทรศพัท์   0-2318-0062   ต่อ  1200   โทรสาร   
0-2318-1152  และผ่านทางอีเมล์ :  invest@sahapat.co.th  หรือส านกังานตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ท่ี โทรศัพท์  0-2318-0062  ต่อ  1440   และผลการสอบสวนจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีผูแ้จง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนดงักล่าวจะถูกรักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทั  ซ่ึงใน  
ปี 2561  บริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

หมวดที ่4    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ  ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทนัเวลา ตาม

กฎหมาย และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง   ทั้ งสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ี
รายงานตามเหตุการณ์  ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น รวมทั้ งการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริษทั    โดยเปิดเผยสารสนเทศ ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษทั www.sahapat.co.th  เวป็ไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  www.set.or.th ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและช่องทางอ่ืนๆ  ท่ีสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมกนั 

ในการน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปสามารถซกัถามขอ้สงสัย ต่าง ๆ ได ้ 
โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้นางศิริพร  เลขยะวิจิตร  เป็นผูพ้ร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลและข่าวสารตามท่ีนกัลงทุน
และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท์  0-2318-0062 ต่อ 1200  โทรสาร 
0-2318-1152  E-Mail  :  invest@sahapat.co.th 
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ทุกคร้ังท่ีบริษทัมีนโยบายเขา้ท ารายการท่ีอาจเขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อ
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอยา่งแทจ้ริง เม่ือมีขอ้สรุปบริษทัไดแ้จง้และเปิดเผยมติท่ีประชุม  โดยระบุมูลค่ารายการ   
คู่สัญญา เหตุผลความจ าเป็น  และรายละเอียดอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการท ารายการดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
ทนัเวลาตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  นอกจากน้ียงัไดจ้ดัท ารายการสรุปไวใ้นรายงานประจ าปีและ
แบบ 56-1 

ส าหรับกลไกการติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุลอ านาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น 
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการจดัการ ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นการเงิน โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมการก าหนด ซ่ึง
เนน้การตรวจสอบภายในเชิงป้องกนัและใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรม คน้หาสาเหตุท่ีเป็น
ตน้เหตุ และเสนอความเห็นท่ีจะปรับปรุงใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ปฏิบติั รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ใหเ้กิดความโปร่งใสตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดย
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

รายงานคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบในการตดัสินใจ   จึงได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน ประจ าปี  
และแบบ  56-1  โดยประธานกรรมการบริษทัเป็นผูล้งนามในรายงานดงักล่าว 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยใน

ส่วนของกรรมการบริษทัมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 แลว้ 
 

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
 บริษท ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  เม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารคร้ัง
แรก และรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่
เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียให้ประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน 

 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่าย

บริหารด าเนินการในเร่ืองเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อ
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ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั    ซ่ึงเนน้ให้มีความครบถว้นถูกตอ้ง  เผยแพร่อยา่งทัว่ถึง  และทนัต่อเวลา   เพื่อให้
ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผา่นช่องทางและการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.sahapat.co.th    

ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มสหพฒัน์ รวม 15 บริษทัจดทะเบียน ไดร่้วมกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดังาน “นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน พบกลุ่มสหพฒัน์” ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนาย  2561  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัลงทุน และส่ือมวลชน ไดพ้บกบักรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหาร โดยมีกรรมการบริษทัเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ ผลการด าเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และพฒันาการท่ีส าคญั พร้อมตอบค าถาม และบริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือสรุปขอ้มูลประวติัและ
ผลประกอบการท่ีส าคญั แจกใหก้บันกัวเิคราะห์ นกัลงทุน และส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงาน ซ่ึงท าใหน้กัวเิคราะห์ 
นกัลงทุนและส่ือมวลชน รับทราบถึงภาพรวมธุรกิจของบริษทั และบริษทัในกลุ่มสหพฒัน์มากข้ึน   

ส่วนงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์    บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานเฉพาะข้ึน  เพื่อใหบ้ริการขอ้มูล
และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  แต่บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานุการบริษทั  เป็นผูใ้หข้อ้มูลและข่าวสารตามท่ี
นกัลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งการ โดยสามารถติดต่อไดท่ี้ 

 

   นางศิริพร     เลขยะวจิิตร 
   โทรศพัท ์0-2318-0062 ต่อ 1200 
   โทรสาร  0-2318-1152 
   E-mail  :   invest@sahapat.co.th 
 

5    ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
5.1   โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญหลากหลาย มี
ภาวะผูน้ า  มีวิสัยทศัน์    มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการบริษทั
ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย  1 คน  ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู่   และมี
กรรมการอิสระตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  กรรมการ
บริษทัทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทัตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการ
บริษทัและผูถื้อหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่าง ๆ 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
         การถ่วงดุลของกรรมการบริษทั  
  คณะกรรมการบริษทั  มีจ านวน  15  ท่าน ประกอบดว้ย 

-   กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร         6    ท่าน 
-   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   3    ท่าน 
-   กรรมการอิสระ            2    ท่าน 
-   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                                4    ท่าน 
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               บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ีก าหนดไวใ้หบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน  3 
ของกรรมการทั้งคณะ 
 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน คุณสมบติัของกรรมการตอ้งเป็น
บุคคลธรรมดา และ   

1. บรรลุนิติภาวะ 
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.   ไม่เคยรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดย

ทุจริต 
4.    ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ   หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ   ฐาน

ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

5.2    คณะกรรมการบริษทั   มีการก าหนดวิสัยทศัน์   นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กรของบริษทัไว้
อย่างชัดเจน   เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั     มีการบริหารงานโดยการ
ก าหนดภารกิจ  เป้าหมาย  กลยทุธ์  แผนปฎิบติังานและงบประมาณประจ าปีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
โดยน าหลกับรรษทัภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่กิจการและผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัท  มีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ   โดยก าหนดให้รายงาน
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษทัทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั   และในกรณีท่ีกรรมการท่านใดมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษทั จะต้องส่งส าเนา
รายงานการถือหลกัทรัพยท่ี์ไดส่้งให้กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้กบั
เลขานุการบริษทั เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 

5.3     คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ 
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์อง
บริษทั www. sahapat.co.th   โดยก าหนดใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยดึถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติั  

5.4   การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกนั แต่บริษทัฯ ก็ไดมี้กฎ

บตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ  มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  มี
กรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นอิสระเขา้มาช่วย
ตรวจสอบถ่วงดุลดว้ย และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการสามารถท าหนา้ท่ีอยา่งอิสระได ้เช่น
ในกรณีมีการพิจารณาเร่ืองท่ีประธานมีส่วนไดเ้สียในฐานะ CEO ดว้ย ประธานก็ตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุมใน
เร่ืองนั้นๆ และใหก้รรมการรายอ่ืนท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทนชัว่คราว 
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5.5    วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
กรรมการบริษทั  มีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บ

การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก 
บริษทัฯ  ไม่ได้ก าหนดอายุของกรรมการบริษทั  จ  านวนบริษทัท่ีกรรมการบริษทัแต่ละคนด ารง

ต าแหน่ง   และจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุด  เน่ืองจากบริษัทฯ มีความเช่ือว่า
ความสามารถทางธุรกิจ  และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษทัแต่ละคนไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัอายุของกรรมการ
บริษทั  หรือจ านวนบริษทัท่ีกรรมการบริษทัแต่ละคนด ารงต าแหน่ง   

5.6   จ  านวนบริษทัท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่ง 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษทั ประวติั ประสบการณ์ การถือหุ้น และขอ้มูลการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษทัอ่ืนไวใ้นเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1  และในรายงานประจ าปี   ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัฯ  ไม่มีกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนมากกว่า  5  บริษทั  โดย
กรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับบริษัทอย่างเต็มท่ี  โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่าง
สม ่าเสมอทุกคร้ัง  และท าคุณประโยชน์แก่บริษทัมาโดยตลอด 

5.7    คณะกรรมการชุดยอ่ย 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในการด าเนินงานของบริษทั วา่มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบ

ทานและให้ค  าแนะน าอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย   เพื่อท าหนา้ท่ี
ดังกล่าว  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัป
ชนั โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกนั เพื่อช่วยในการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 

 บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา  โดยคณะกรรมการบริษทัคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุท่ี
มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวชิาชีพ  มีวสิัยทศัน์  เป็นผูมี้คุณธรรม และมีประวติัการท างานท่ีไม่ด่าง
พร้อย โดยคณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไวอ้ย่างชดัเจน 
และมีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหวัหนา้คณะฝ่ายจดัการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั
ให้มีหน้าท่ีดูแลการด าเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษทัและการปฏิบติังานของบริษทัให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  และสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

เลขานุการบริษทั 
บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนางศิริพร  เลขยะวิจิตร  กรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุและประสบการณ์ท่ี

เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษทั  เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
 



                     

                   บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 49 

เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(ง) ทะเบียนกรรมการ 
(จ) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจ าปีของบริษทั 
(ฉ) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

 2.    เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
 3.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 4.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 5.  สนบัสนุนใหก้ารก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยให้ค  าแนะน า
เบ้ืองตน้แก่กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 
 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิบติัตามอย่างถูกตอ้ง 
ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 7.   ท  าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 
 8. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

5.8    การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญักบัการเขา้ร่วมประชุมและถือเป็นหนา้ท่ี  เพื่อรับทราบและร่วม

ตดัสินใจในการด าเนินงานของบริษทั   มีการก าหนดการประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปี  โดยจดัข้ึนทุกเดือน  
เลขานุการบริษทัจะส่งจดหมายเชิญประชุม  พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมคร้ังก่อน  
และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัทราบเร่ือง เพื่อพิจารณาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  5 วนัท า
การ คณะกรรมการบริษทัสามารถเสนอเร่ืองเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายใหค้วามเห็นได้
โดยเปิดเผย  เลขานุการบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทั   พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั  ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้
กรรมการและผูบ้ริหารแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

เม่ือส้ินสุดการประชุม  เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุม   และจดัส่งให้
ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งโดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุมคร้ังถดัไป ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้
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รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแล้ว จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส านักงานบริษทั และ
จดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ  เพื่อสะดวกใน
การสืบคน้อา้งอิง 

 

 5.9   การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท   บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี  ซ่ึงเป็นความเห็นของกรรมการ
บริษทัแต่ละคนต่อผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะโดยรวม  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการแกไ้ข
ปรับปรุงการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  

 ในปี 2561  ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดี” มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.68 

 5.10   การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2561 โดยใหก้รรมการตรวจสอบแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม   ซ่ึงในปี 
2561  ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก”  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.16 

 5.11   การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
     คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และต่อตา้นการคอร์รัปชนั ประจ าปี 2561 โดยให้กรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนัแต่ละ
คนประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนัในภาพรวม   ซ่ึงในปี 2561  
ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ ์“ดี”  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 76.20 

5.12   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทน  และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมติัโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั  และค่าตอบแทนประจ าปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน  กรรมการท่ีเป็นสมาชิก
ของคณะอนุกรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการด้วย  โดยได้รับเป็นเบ้ีย
ประชุมเม่ือเขา้ร่วมประชุม  ทั้งน้ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 67 เม่ือวนัท่ี 23  เมษายน 2561  ได้อนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 15 ลา้นบาทต่อปี และไดจ่้ายไปเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  11,342,000  
บาท  โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
            เป็นไปตามหลกัการและนโยบายของบริษทั  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั และ

ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนมีโอกาสพฒันาความรู้โดยคณะกรรมการ
บริษทัให้ความส าคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ โดยเขา้
ร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ่ึงจัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจดัสัมมนาหลักสูตรสั้ นๆ อันเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  และรวมถึงหลกัสูตรต่างๆ ท่ี IOD  จะจดัข้ึนอีกต่อไป
ในอนาคต   

บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท าคู่มือกรรมการให้กบักรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ไดศึ้กษาขอ้มูลส าคญั
ของบริษทั  นโยบายในการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังาน และกฎระเบียบต่างๆ ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งเขา้
ร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รอ่ืนๆ อยูเ่สมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การเขา้รับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ในปี 2561 
 

รายช่ือกรรมการ ช่ือหลกัสูตรอบรม/ สัมมนา 
1. นางผาสุข    รักษาวงศ ์ -  วทิยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.) 
2. นายเวทิต   โชควฒันา -  Consumer Goods Forum  ณ ประเทศสิงคโปร์ 
3. นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล -  TFRS 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

    โดย ผศ. วภิาดา  ตนัติประภา 
4. นางศิริพร  เลขยะวจิิตร -  TFRS 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

   โดย ผศ. วภิาดา  ตนัติประภา 
5. นางศิริวรรณ วงศอ์ริยกว ี -  TFRS 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

   โดย ผศ. วภิาดา  ตนัติประภา 
6. นางสาวพชัราภรณ์  วฒันสุข - Competency for HR 

- Problem Solving and Decision Making 
- Effective Communication Skills 

7. นายพีรพล  จนัทร์วจิิตร -  TFRS 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
   โดย ผศ. วภิาดา  ตนัติประภา 
-  7 Strategies to the Top 
-  Leadership for manager and supervisor 
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9.2   คณะกรรมการชุดยอ่ย 

  (1)     โครงสร้ำงกรรมกำรบริษทั ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรทั้งหมด

จ ำนวน   4  ชุด   คือ   คณะกรรมกำรบริษัท   คณะกรรมกำรบริหำร   คณะกรรมกำรตรวจสอบ   และ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร

ชุดต่ำงๆ และของกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ ำนำจหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบของกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  ซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8 (ชุดท่ี 

15)  เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2551   มีเลขำนุกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และตำมท่ีคณะกรรมกำร

บริษทัมอบหมำย   

 ปี  2559   ได้มีกำรทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกฎบัตรคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั โดยไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

คร้ังท่ี 4 (ชุดท่ี 23)  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2559 

ในปี 2560  บริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปรับปรุง กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร 

และอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร   โดยยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั 

กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร และอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรฉบบัท่ีมีผลใช้

บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2551 โดยไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 5 (ชุดท่ี 24) 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     

                   บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 53 

รายช่ือกรรมการในแต่ละคณะ และรายช่ือผู้บริหาร 
 

รำยช่ือ 
คณะกรรมกำร 

บริษทั 
คณะกรรมกำร 

บริหำร 
คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียงและ
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั 

 1. นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ     

 2. นำยบุญชยั  โชควฒันำ     

 3. นำยบุญปกรณ์  โชควฒันำ     

 4. นำงผำสุข รักษำวงศ ์     

 5. นำยเวทิต โชควฒันำ      

 6. นำยบุญฤทธ์ิ มหำมนตรี     

 7. นำยเพชร พะเนียงเวทย ์     

 8. นำงสำวศิริลกัษณ์ ธนสำรศิลป์     

 9. นำงชยัลดำ  ตนัติเวชกลุ  
  

 

10. นำยธรรมรัตน ์ โชควฒันำ     

11. พลต ำรวจตรีภำณุรัตน ์ มีเพียร     

12. นำยวศิน   เตยะธิติ                  

13. นำยขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ        

14. นำยแพทยว์ชิยั เจริญวงค ์     

15. นำยวชิิต ตนัอนุนำนนท ์     

(ไดรั้บแตง่ตั้งเม่ือวนัท่ี  23 เมษำยน  2561)     

16. นำงศิริพร  เลขยะวจิิตร     

17. นำยพิพฒัน ์ โควศุภมงคล  
  

 

18. นำยวระ พนัธ์กมล  
  

 

19. นำยปุณวณ์ี สุขเยน็  
  

 

20. นำยปริญญำ สิทธิด ำรง  
  

 

21. นำยพีระพล จนัทรวจิิตร  
  

 

22. นำงสำวพชัรำภรณ์ วฒันสุข  
   

23. นำงศิริวรรณ วงศอ์ริยะกว ี  
   

24. นำยธำตรี พรไพศำลสกลุ    
 

25. นำงสำวจ ำนงค ์ ศรีอมัพรกลุ    
 

26. นำงสำวสุนนัทำ มงคลกิจทวผีล    
 

 

       หมายเหตุ       ประธานกิตติมศกัด์ิ    ประธาน      รองประธาน    กรรมการผูอ้  านวยการ       กรรมการ     
                 ท่ีปรึกษา                          เลขานุการ    
                  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
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อ านาจด าเนินการ  หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
1.   คณะกรรมการบริษัท   
      อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ ำนำจหนำ้ท่ี ใหแ้ก่ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  
 และ/หรือบุคคลอ่ืนใดไปปฏิบติั 

2.   อนุมติักำรใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัในฐำนะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ี    
         มีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำร      
         บริหำร 

        3. อนุมติักำรเขำ้ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัในฐำนะผูถื้อหุน้ 
หรือบริษทัท่ีมีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ต่อกนั  หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะ
กรรมกำรบริหำร 

4. อนุมติักำรเขำ้ท ำนิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทำงกำรเงิน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
5. อนุมติักำรไดรั้บ หรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร  
6. อนุมติักำรลงทุน  ขำยเงินลงทุนในหุน้สำมญั และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจ

คณะกรรมกำรบริหำร 
7. อนุมติักำรจดัหำและลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
8.  อนุมติักำรจ ำหน่ำย จ่ำยโอนในสินทรัพยถ์ำวร  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 
9. อนุมติักำรปรับสภำพ   ท ำลำย   ตดับญัชี  ซ่ึงสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ 

ช ำรุด สูญหำย   ถูกท ำลำย  เส่ือมสภำพ  หรือลำ้สมยัไม่สำมำรถใชง้ำนได ้ มีมูลค่ำทำงบญัชีรวม ใน
วงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

10. อนุมติักำรปรับสภำพ  รำคำ  กำรท ำลำย  ซ่ึงวตัถุดิบ  และ/หรือสินคำ้คงเหลือท่ีเส่ือมสภำพ  หรือ
ลำ้สมยัซ่ึงจะท ำใหมี้มลูค่ำทำงบญัชีลดลง ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร  

11. อนุมติักำรประนีประนอม กำรระงบัขอ้พิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร  กำรร้องทุกข ์  กำรฟ้องร้องคดี 
และ/หรือกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใด ๆ ในนำมบริษทั  ส ำหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวสิัย
ทำงกำรคำ้ และ/หรือท่ีเป็นปกติวสิัยทำงกำรคำ้   ท่ีมีทุนทรัพยเ์กินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร 

12. เสนอกำรเพิ่มทุน  หรือลดทุน  หรือกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้  กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  ขอ้บงัคบั  และ/หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 

13. อนุมติักำรก่อตั้ง   ควบรวม   หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
14. อนุมติัใหป้ระธำนกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผูก้  ำหนดคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
15.   มอบอ ำนำจใหแ้ก่ฝ่ำยจดักำร พนกังำนระดบับริหำรของบริษทั  หรือบุคคลอ่ืนใดท ำกำรแทนได ้ 
16. มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร  ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมำช้ีแจง  ใหค้วำมเห็น ร่วม

ประชุม หรือส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งจ ำเป็น 
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17. ปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญ  หรือท่ีปรึกษำของบริษทั (ถำ้มี) หรือจำ้งท่ีปรึกษำ  หรือผูเ้ช่ียวชำญภำยนอกใน
กรณีจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั  

18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขำนุกำรบริษทั 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก ำหนดทิศทำง  เป้ำหมำย  และนโยบำยทำงธุรกิจของบริษทั 
2. อนุมติัแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี รวมทั้งก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยจดักำรให้เป็นไป

ตำมกฎหมำย  นโยบำย  และแผนงำนท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจท่ีเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร เพื่อให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน  ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจและติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมอยำ่งจริงจงั 

4. จดัให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ  เหมำะสม  เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ไดรั้บอนุมติั
จำกผูมี้อ  ำนำจ  มีกำรสอบทำนและจดัท ำบญัชีท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่ำงๆ ท่ีสำมำรถป้องกนั
กำรน ำทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทำงมิชอบ 

5. กำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ ตอ้งมีกำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ  มีแนวทำงท่ี
ชดัเจน  และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมใน
กำรตดัสินใจ   และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของ
รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 

6. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนทำงกำรเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ  และ /หรือสอบทำนแลว้  และได้
ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

7. รับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั   และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุน
อยำ่งถูกตอ้งมีมำตรฐำนและโปร่งใส 

8. รับทรำบรำยงำนกำรบริหำรกิจกำรจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
9. เรียกประชุมผู ้ถือหุ้น โดยก ำหนดวนั   เวลำ  สถำนท่ี   และระเบียบวำระกำรประชุมผู ้ถือหุ้น  

ตลอดจนก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (หำกมี)   และควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเสนอต่อผูถื้อหุ้น   ในระหว่ำง  21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  บริษทัจะงดรับลง 
ทะเบียนกำรโอนหุ้นก็ได ้ โดยประกำศให้ผูถื้อหุ้นทรำบ ณ ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของ
บริษทัไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้น หรือก ำหนดวนัเพื่อก ำหนดรำยช่ือผู ้
ถือหุ้น  (Record Date : RD) ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2 เดือน  เพื่อสิทธิในกำรเขำ้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  และสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

10. จดัท ำรำยงำน “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน”  โดยเปิดเผยไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั  (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
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11. ติดตำมดูแลเอกสำรท่ีจะยื่นต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้มัน่ใจว่ำได้แสดงขอ้ควำม  
หรือลงรำยกำรเป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตำมขอ้มูลท่ีปรำกฏอยู่ในสมุดบญัชี  ทะเบียน  หรือเอกสำร
อ่ืนใดของบริษทั 

12. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรชุดอ่ืน 
13. ปฏิบติักำรอ่ืนใดท่ีเกินอ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร 
 

2. คณะกรรมการบริหาร 
       อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตั้ง  ถอดถอน   โยกยำ้ย  พิจำรณำควำมดีควำมชอบ  ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนและ   
 สวสัดิกำร  แก่พนกังำนระดบัต่ำงๆ 

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท ำงำนอ่ืนใดเพื่อด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ  ในกำรบริหำรงำนของบริษทั 
3. ออกระเบียบ  ประกำศวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำน  และสำมำรถมอบอ ำนำจใหแ้ก่กรรรมกำรบริหำร   

 และ/หรือพนกังำนผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร  เป็นผูล้งนำมอนุมติัเบิกจ่ำยสินทรัพยข์องบริษทัได ้
4. อนุมติักำรใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัในฐำนะผูถื้อหุน้  หรือบริษทั  

 ท่ีมีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท 
5. อนุมติักำรเขำ้ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัในฐำนะ 

  ผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมีกำรประกอบธุรกิจทำงกำรคำ้ต่อกนั  หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินแห่งละ 
 ไม่เกินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท  

6. อนุมติักำรเขำ้ท ำนิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทำงกำรเงิน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท  
7. อนุมติักำรไดรั้บ หรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท 
8. อนุมติักำรลงทุน ขำยเงินลงทุนในหุน้สำมญั และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ในวงเงินแต่ละคร้ัง 
        ไม่เกินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท  
9. อนุมติักำรจดัหำและลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร  ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท 
10. อนุมติักำรจ ำหน่ำย จ่ำยโอนในสินทรัพยถ์ำวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท 
11. อนุมติักำรปรับสภำพ  ท ำลำย  ตดับญัชี   ซ่ึงสินทรัพยถ์ำวร  และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ท่ีเลิกใช ้ 

ช ำรุด  สูญหำย  ถูกท ำลำย  เส่ือมสภำพ หรือล้ำสมยัไม่สำมำรถใช้งำนได้  มีมูลค่ำทำงบญัชีรวม     
ไม่เกินคร้ังละ 30 ลำ้นบำท 

12. อนุมติักำรปรับสภำพ รำคำ กำรท ำลำย  ซ่ึงวตัถุดิบ  และ /หรือสินคำ้คงเหลือท่ีเส่ือมสภำพ  หรือ
ลำ้สมยัซ่ึงจะท ำใหมี้มูลค่ำทำงบญัชีลดลง ไม่เกินคร้ังละ 30 ลำ้นบำท 

13. อนุมติักำรประนีประนอม  กำรระงบัขอ้พิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร  กำรร้องทุกข ์  กำรฟ้องร้องคดี 
และ/หรือกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีใดๆ ในนำมบริษทั ส ำหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัย
ทำงกำรคำ้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน 2 ลำ้นบำท   และ/หรือท่ีเป็นปกติวิสัยทำงกำรคำ้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน
จ ำนวน 30 ลำ้นบำท 

14. มอบอ ำนำจใหแ้ก่พนกังำนระดบับริหำรของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท ำกำรแทนได ้
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15. มีอ ำนำจเชิญ  ผูบ้ริหำร  หรือพนกังำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมำช้ีแจง  ใหค้วำมเห็น ร่วมประชุม หรือ
ส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งจ ำเป็น 

16. ปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญ  หรือท่ีปรึกษำของบริษทั (ถำ้มี) หรือจำ้งท่ีปรึกษำ  หรือผูเ้ช่ียวชำญภำยนอก  ใน
กรณีจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั  

17. ออกระเบียบปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีเห็นสมควร 
 

       หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. เสนอเป้ำหมำย  นโยบำย  แผนงำน  และงบประมำณประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
2. รับผดิชอบในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมทิศทำง  เป้ำหมำย นโยบำยทำงธุรกิจของ

บริษทั 
3. รับผิดชอบในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษัท  และส่งเสริมให้มีกำรคิดค้น

นวตักรรมอยำ่งต่อเน่ือง 
4. รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย   วตัถุประสงค์   ขอ้บงัคบัของบริษทั 

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. กรรมกำรบริหำรอำจแบ่งงำนกนัรับผดิชอบได ้ โดยตอ้งรำยงำนควำมเป็นไปของกิจกำรท่ีตนดูแล

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรใหท้รำบ 
6. ดูแลให้มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  เพื่อให้ผูส้อบบญัชีท ำกำรตรวจสอบ   และ /หรือสอบทำน 

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั ตำมล ำดบั 
7. พิจำรณำเร่ืองท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบหรืออนุมติัต่อไป  
8. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำ

อนุมติั 
9. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

 

3.    คณะกรรมการตรวจสอบ 
 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ก ำหนดใหมี้กำรประสำนควำมเขำ้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทำงเดียวกนัระหวำ่งผูส้อบบญัชี    คณะกรรมกำร
บริษทั และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

2. มีอ ำนำจเชิญ  ผูบ้ริหำร   ฝ่ำยจดักำร   ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน   หรือพนกังำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมำ
ช้ีแจงใหค้วำมเห็นร่วมประชุม   หรือส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งจ ำเป็น   ตลอดจนเขำ้ถึงขอ้มูล
ไดทุ้กระดบัขององคก์ร 

3. มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง   ภำยในขอบเขตของอ ำนำจและหนำ้ท่ี
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. ปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญ  หรือท่ีปรึกษำของบริษทั  (ถำ้มี)  หรือจำ้งท่ีปรึกษำ  หรือผูเ้ช่ียวชำญภำยนอก     
ในกรณีจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั  
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 หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำยทำง

บญัชีท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(internal audit)    ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล   
3. สอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัของบริษทั 
4. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ

แต่งตั้ง  โยกยำ้ย  เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
5. พิจำรณำอนุมติัแผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบติัตำมแผนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
6. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของ         

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
7. พิจำรณำ  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระ  เพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว เพื่อขอรับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งเขำ้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย  และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

9. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซ่ึง
รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่ง
นอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
  (ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
  (ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 (ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำม

กฎบตัร  (charter) 
 (ซ)   รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำม

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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10. ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   หำกพบหรือมีขอ้สงสัยวำ่มีรำยกำร  หรือกำร
กระท ำดงัต่อไปน้ี  ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั  เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข
ภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ข) กำรทุจริตคอร์รัปชนั หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
(ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
 หำกคณะกรรมกำรบริษทั  หรือผูบ้ริหำร ไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีก ำหนด  

กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงักล่ำวต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ หรือตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. สนบัสนุนและติดตำมใหบ้ริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
12. ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบกำรบริหำรงำนดว้ยหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
14. จดัใหมี้กำรประเมินตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
15. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย   ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบโดยอำศยัอ ำนำจตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  และตำมกฎหมำย 
 

4.   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 

1. มีอ ำนำจเรียกพนกังำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมำช้ีแจง  ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม   หรือส่งเอกสำร 
 ตำมท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งจ ำเป็น 
2. ปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญ หรือท่ีปรึกษำของบริษทั (ถ้ำมี) หรือ จำ้งท่ีปรึกษำ หรือผูเ้ช่ียวชำญภำยนอก      

ในกรณีจ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 
3. มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อด ำเนินกำรดำ้นต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัและประเมินควำมเส่ียงทัว่ทั้ง

องคก์ร ตลอดจนแต่งตั้งคณะท ำงำนอ่ืนตำมท่ีเห็นจ ำเป็น 
 

 หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปชัน 

4.1  ด้านบริหารความเส่ียง 
1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วำงแผน และจดัระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัใหเ้กิดควำม

ชดัเจนและมีประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีส ำคญั และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร 
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3. ก ำหนดมำตรกำรหรือวำงหลกัปฏิบติัในกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน  
4. รวบรวม วเิครำะห์ และประเมินควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ อนัมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ

ของบริษทัท่ีอำจเกิดข้ึนในแต่ละไตรมำส  
5. ดูแลใหบ้ริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ โดยใหค้วำมส ำคญักบั

สัญญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และรำยกำรผดิปกติทั้งหลำย 
6. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั เพื่อ

น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติั  
7. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั  และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 

4.2   ด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน 
1. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  

พร้อมทั้งติดตำมดูแลและประเมินผลกำรปฏิบติังำน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั  
คณะกรรมกำรบริหำร  และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีกำรปฏิบติัตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรและนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  

3. รวบรวม วเิครำะห์ และประเมินควำมเส่ียงดำ้นต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั อนัมีผลกระทบต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีอำจเกิดข้ึนในแต่ละไตรมำส 

4. ดูแลใหบ้ริษทัมีช่องทำงกำรรับแจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียนต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัป
ชนั  โดยมีกระบวนกำรป้องกนัและรักษำควำมลบัของผูแ้จง้เบำะแส  รวมทั้งมีกระบวนกำร
สอบสวนท่ีเป็นอิสระ  และมีกำรด ำเนินกำรในกำรติดตำมท่ีเหมำะสม 

5. ปรับปรุง แกไ้ข กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั นโยบำย
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั รวมถึงขอ้ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบักำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย ธุรกิจ สภำพแวดลอ้ม  และควำมเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติั 

6. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั  และ/หรือ คณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย 
 

กรรมการผู้อ านวยการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้อ านวยการ 

1. มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั
ของบริษทั  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีอ ำนำจในกำรสั่งกำร ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีจ  ำเป็นและสมควร เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1. ส ำเร็จ
ลุล่วงไป  และหำกเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัใหร้ำยงำน  และ/หรือแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบริษทั  และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบ 
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3. มีอ ำนำจบงัคบับญัชำ บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนยำ้ย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ มำตรกำรทำงวนิยั 
ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำน  ทั้งน้ีกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้
กบัอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำร 

4. มีอ ำนำจออกระเบียบวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบำย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ขอ้ก ำหนด  ค ำสั่ง  และมติใดๆ ของคณะกรรมกำรบริษทั  และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร 

5. มีอ ำนำจอนุมติัจดัหำ และลงทุนในสินทรัพยถ์ำวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ ำนวน 10 ลำ้นบำท  
6. มีอ ำนำจอนุมติักำรจ ำหน่ำย จ่ำยโอนในสินทรัพยถ์ำวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ ำนวน 10 ลำ้นบำท 
7. มีอ ำนำจอนุมติัเงินลงทุน ขำยเงินลงทุนในหุน้สำมญั  และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีออกโดยบริษทั

อ่ืน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกิน 10 ลำ้นบำท 
8. มีอ ำนำจอนุมติัจดัท ำนิติกรรมสัญญำใดๆ ท่ีผกูพนับริษทั และ/หรือท่ีมิใช่ปกติวสิัยของธุรกิจ ใน

วงเงิน แต่ละคร้ังไม่เกินจ ำนวน 10 ลำ้นบำท  
9. เม่ือมีกำรด ำเนินกำรใดๆ  ตำมขอ้  5 , 6 , 7, 8  ใหแ้จง้กำรด ำเนินกำรนั้นๆ  แก่คณะกรรมกำรบริษทั  
  และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรรับทรำบ  ตำมควำมเหมำะสมในกำรประชุมคร้ังต่อไป 
10. มอบอ ำนำจ  และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอยำ่งแทนได ้
11. กำรใชอ้ ำนำจของกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรขำ้งตน้ไม่สำมำรถกระท ำได ้หำกกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
  อำจมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทั 
12. ในกำรใชอ้  ำนำจดงักล่ำว หำกมีขอ้สงสัย หรือควำมไม่ชดัเจนในกำรใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีตำมท่ีก ำหนด

น้ี  ใหเ้สนอเร่ืองใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ 
13. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั  และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย  

 

(2) กรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษทั  ไดแ้ก่ 
นำยวศิน  เตยะธิติ  และนำยขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ   

 

9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
  (1)   กรรมการอสิระ   

       หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระและกระบวนกำรสรรหำ 
          คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำสรรหำคดัเลือกกรรมกำรอิสระ ตำมหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ กลต.  

 คุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท    เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
ดงัต่อไปน้ี 

1.   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นบัรวม

กำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ  ดว้ย 
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2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได ้
 เงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  บริษทั

ยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ ของผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
อิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือ
ท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต   หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดำ  มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร  
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่   ผูมี้อ  ำนำจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำร  หรือผู ้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่  หรือผู ้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท   ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้
วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น   หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั    บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ  

  ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจกำร      กำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์
หรือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับ หรือให้กู้ยืม  ค  ้ ำ
ประกนั  กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน  รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั  ซ่ึง
เป็นผลให้บริษทั หรือ คู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง     ตั้งแต่ร้อยละสำมของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยีสิ่บลำ้นบำทข้ึนไปแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  
ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน วำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กัน โดยอนุโลม  แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้ 
 รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย  ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี    ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่   เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
อิสระ 
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6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำ
กฎหมำย  หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่สองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย  ผูมี้อ  ำนำจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรอิสระ 

7   ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึน  เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่     

8   ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษทั  
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วม
บริหำรงำน ลูกจำ้ง  พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของ
บริษทั  

   ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำม 1 ถึง 9  แลว้ กรรมกำร
อิสระอำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  โดยมีกำร
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

   

  (2)  การสรรหากรรมการ  
         คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำสรรหำคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมท่ีจะเสนอเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัท่ีว่ำงลง เพื่อพิจำรณำน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่กรณีท่ีมิใช่เป็นกำร
ออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษทัก็จะร่วมกนัพิจำรณำบุคคลท่ีเหมำะสมเขำ้เป็นกรรมกำรบริษทัในต ำแหน่ง
ท่ีว่ำงลงตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และหำกเป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนก ำหนด  
 นอกจำกน้ี ยงัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษทัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด ซ่ึงสำมำรถดูไดจ้ำกเวบ็ไซด์ของ
บริษทัฯ (www.sahapat.co.th) 

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง   ตำมขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมกำร ขอ้ 18 และกฎบตัร 
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำ 5 คน และเลือกตั้ง
บุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำร
ขำดควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู ้ถือหุ้น ตำมท่ี
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศก ำหนด และกรรมกำรบริษทัไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง
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ของจ ำนวนกรรมกำรบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และมีจ ำนวนกรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
 

 วธีิเลอืกตั้งกรรมการบริษัท  ตำมขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมกำร ขอ้ 20 กรรมกำรบริษทั
นั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบั
ถดัลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้
ประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
(ก)  การออกตามวาระ  ตำมข้อบังคับบริษัท  หมวดท่ี 3 คณะกรรมกำร ข้อ 21  และกฎบัตร 

ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรบริษทัออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำม
เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรบริษทัท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรบริษทัท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทั
นั้นให้จบัฉลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรบริษทัคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็น
ผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 

(ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ 
1. ตำมขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมกำร ขอ้ 22 และกฎบตัร ก ำหนดใหก้รรมกำร

บริษทัพน้จำกต ำแหน่ง (นอกจำกกำรออกตำมวำระ) ดงัน้ี 
1.1. ถึงแก่กรรม 
1.2. ลำออก 
1.3. ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
1.4. มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจดักำร

กิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้น 
1.5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 
1.6. ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 
และเม่ือต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัว่ำงลง (นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ) ให้คณะกรรมกำร

บริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย เขำ้เป็นกรรมกำรบริษทัแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทัท่ีวำ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรบริษทัจะเหลือ
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นอ้ยกวำ่  2  เดือน และจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรบริษทัท่ีตน
แทน 

2. ตำมขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมกำร ขอ้ 25 ก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติ
ใหก้รรมกำรบริษทัคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี
ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
หุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  บริษทัฯ ไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนวำระท่ีจะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัได้นำนท่ีสุด เพรำะเช่ือว่ำ
ควำมสำมำรถทำงธุรกิจ และควำมเช่ียวชำญของกรรมกำรบริษทัแต่ละคนไม่ได้ข้ึนอยู่กับอำยุ ตรำบเท่ำท่ี
กรรมกำรบริษทัทุกคนมีควำมตั้งใจและจริงใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั ตำมท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทและผูถื้อหุ้น เพรำะอ ำนำจกำรตดัสินใจในกำรเลือกตั้งบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษทันั้นเป็นสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยแท ้ท่ีจะคดัเลือกบุคคลเขำ้ท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัแทนตน 

 

9.4    การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
        (1)   คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยมีการส่งบุคคล

เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย มีการก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูลและ
การบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ย ให้บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนด 
เวลา 

        (2)   ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
                   -ไม่มี- 

 

9.5   การดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 
 บริษทัฯ มีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. กรรมการบริษทั  และผูบ้ริหาร  ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายใน หา้มท าการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั  ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

3. ก าหนดใหก้รรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  มีหนา้ท่ี
รายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อคณะกรรมการ
บริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังต่อไป 

4. ไม่เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูล   หรือความลบัของบริษทัท่ีตนเองทราบ  หรือไดรั้บทราบต่อ
บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง  
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5. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนักงานของบริษทัท่ีมีอ านาจหน้าท่ี  อาจมีการก าหนดชั้น
ความลับของข้อมูลตามความส าคญัของข้อมูล    และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

9.6   ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  (1)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)   
          ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายใหผู้ส้อบบญัชี  ส านกัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ดงัน้ี 

   1.  บมจ. สหพฒันพิบูล  ค่าสอบบญัชี  1,840,000 บาท 
   2.  บอจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  คาสอบบญัชี    235,000 บาท 
   3.  บอจ. โชคชยัพิบูล  ค่าสอบบญัชี    405,000 บาท 
   4.  บอจ. ทิพยว์ารินวฒันา ค่าสอบบญัชี    244,000 บาท 
   5.  บอจ. ทิพยว์าริน อินเตอร์ แพค็เกจจ้ิง  ค่าสอบบญัชี 274,000 บาท 
   6.  บอจ. แดร่ีไทย ค่าสอบบญัชี    230,000 บาท 
     รวมทั้งส้ิน 3,228,000 บาท 
 

  (2)   ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายใหผู้ส้อบบญัชี 
  -  ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษทัยอ่ย  4 บริษทั   140,000 บาท 
  -  ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund  200,000 บาท 
  -  ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 220,000 บาท 
  -  ค่าบริการอ่ืนๆ  149,995 บาท 
           รวมทั้งส้ิน 709,995 บาท 
               

9.7    การน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช ้
    คณะกรรมการบริษทัมีกระบวนการในการทบทวนการน า CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

บริบททางธุรกิจ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อติดตามดูแลให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีอยา่งครบถว้น   

 

9.8    การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
         บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางท่ี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ดงัน้ี 
1. บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2561 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  ซ่ึงบริษทัฯ ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั “ดีมาก”  
2.  ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 บริษทัฯ ไดค้ะแนน 97 คะแนน 

ผลประเมินอยูใ่นระดบั “ดี”  
 



                     

                   บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 67 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1    นโยบายภาพรวม 

                   ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินธุรกิจกวำ่ 70 ปี  บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ำกดั (มหำชน)  ตระหนกั
ถึงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบต่อกำรร่วมสร้ำงสังคมส่วนรวมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชำติ  และ
ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีพึงมี เพื่อธ ำรงไวซ่ึ้งสังคมส่วนรวมท่ีดีตำมปณิธำนของ
ดร.เทียม โชควฒันำ ผูก่้อตั้งเครือสหพฒัน์  ท่ีมุ่งเน้นให้บริษทัในเครือสหพฒัน์ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม 
จริยธรรมทั้งต่อคู่คำ้ ลูกค้ำ พนักงำน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชำติ  บริษทัฯ จึงยึดถือปณิธำน
ดงักล่ำวเป็นนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยได้ก ำหนดวิสัยทศัน์ นโยบำยคุณภำพ และ
ค่ำนิยมองคก์รท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมรับผดิชอบต่อสังคมน้ีดว้ย 

วสัิยทัศน์  “ คุณภำพคู่คุณธรรม ผูน้ ำกำรจ ำหน่ำย  
  เพิ่มพนูสุขใหค้นไทย พร้อมกำ้วไกลสู่สำกล ” 

นโยบายคุณภาพ  “ ร่วมใจพฒันำ สร้ำงนวตักรรมใหม่ ขยำยช่องทำงสู่สำกล  
  เป็นองคก์รคนดี รับผิดชอบต่อสังคม ” 

 ค่านิยมองค์กร ( Core Values) 
  :    ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
  :    กำรพฒันำไปขำ้งหนำ้อยำ่งต่อเน่ือง ( Advancement) 
  :    กำรรวมพลงัดว้ยควำมสำมคัคี ( Harmony) 
  :    มีควำมมุ่งมัน่สู่ควำมเป็นเลิศ (Passion for Excellence) 
  :    องคก์รคนดีท่ีซ่ือสัตยแ์ละยติุธรรม (Truthfulness) 
 ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนของบริษทั  ไดย้ดึมัน่ตำมนโยบำยเร่ืองกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  และ

ตระหนกัถึงควำมรับผดิชอบต่อสังคมในทุกระดบั  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื จึงไดส่้งเสริมให้

บริษทัฯ ด ำเนินกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคมในมิติต่ำงๆอยำ่งเป็นรูปธรรมอยำ่ง

ต่อเน่ือง 

10.2     การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน   

      บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตระหนกั

และใหค้วามส าคญัในการปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

การเป็นตวัอยา่งท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ือสัตย ์จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีแข็งแกร่งท่ีผ่านมา

บริษัทฯ ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก และจดัให้มีการ

ถ่ายทอด ปลูกฝังนโยบายดงักล่าวใหพ้นกังานรับทราบทั้งองคก์ร โดยเร่ิมตั้งแต่ระดบักรรมการบริหาร ลงมาสู่

พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทัฯไดจ้ดัท าเอกสาร “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้พนกังานทุกระดบั

ไดรั้บทราบแนวปฏิบติั กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาลขององค์กร เพราะเช่ือวา่แนวทาง
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ดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ท่ีจะเป็น

แรงสนบัสนุนและเป็นแรงผลกัดนัในการเสริมสร้างให้บริษทั มีความเขม้แข็ง และสร้างความสามารถในการ

แข่งขนั และความส าเร็จในระยะยาวให้กบับริษทั  นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท า “รายงานการเปิดเผยข้อมูล”  

ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ  ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดก้ าหนดหลกัการ

ไว ้8 ขอ้ ดงัน้ี 

1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม   
       บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัทางการคา้ท่ี
เป็นธรรม และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  มีการปฏิบติัต่อคู่คา้บนพื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั  

 มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย 
ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบติัต่อคู่คา้บน
พื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซ่ึงกนัและกนั 

 สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั แลกเปล่ียนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคุณค่า
ใหแ้ก่สินคา้และบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลง
ทางการคา้ 

 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 
 เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผูอ่ื้นไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ส่วนตน  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต หรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
 2     การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   

        คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัการลงนามใน ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)  เม่ือว ันท่ี  16 
มกราคม 2557    และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 21)  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558  ไดมี้
มติอนุมติันโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  ให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  มีนำคม 2558  โดยก ำหนดแนวทำง
ปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

1.  บริษทัฯ ไม่กระท ำ และ/หรือ ไม่สนบัสนุนกำรให้สินบน หำกมีกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล  กำร
บริจำคให้แก่   พรรคกำรเมือง  รวมถึงกำรให้ของขวญัทำงธุรกิจ  บริษทัฯ จะด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส 
ช้ีแจงและตรวจสอบได ้  

2.  ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึก  และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้แก่กรรมกำรบริษัท  
ผูบ้ริหำร และพนกังำนให้ปฏิบติัตำมกฎหมำย   ประกำศ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัท ำเอกสำรเพื่อเป็น
แนวทำงปฏิบติั 
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3.  ห้ำมกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน กระท ำกำรใด หรือเป็นตวักลำงในกำรเรียก รับ
ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์ใดจำก หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท ำกำรผิด
กฎหมำย รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีและ/หรือ น ำขอ้มูลของบริษทัไปแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้น 

4.  จดัให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง  มีระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใชอ้  ำนำจให้เหมำะสม  เพื่อป้องกนั
มิใหเ้กิดกำรทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริต กำรคอร์รัปชนั   

5.  ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ตลอดจนกำรทบทวน       แนวทำงกำรปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมำย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  จดัใหมี้ช่องทำงในกำรส่ือสำรเพื่อใหผู้แ้จง้เบำะแสสำมำรถท่ีจะแจง้เบำะแสอนัควรสงสัย 
โดยใหค้วำมมัน่ใจวำ่ผูแ้จง้เบำะแสจะไดรั้บกำรคุม้ครอง 
 

 บริษทัฯ  มุ่งมัน่ในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัเสมอมา  โดยไดส่ื้อสารให้พนกังานทุกระดบัรับทราบ
นโยบาย  และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน  รวมถึงการแจง้ให้บริษทัย่อย บริษทัร่วม คู่คา้  
และลูกคา้ ได้ทราบนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันอย่างชัดเจน   ทั้ งน้ีในปี 2559  บริษทัฯ ได้จดัส่งข้อมูล
เก่ียวกบัแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง  ซ่ึงบริษทัฯ ได้รับประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559   
 ในปี 2560  บริษทัฯ ไม่พบประเด็นปัญหาขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั 
และการด าเนินงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจแต่อยา่งใด 

3     การเคารพสิทธิมนุษยชน 
      บริษทัฯ  เคารพต่อชีวติและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคน โดยก าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบติัเพื่อการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดงัน้ี 
1. ไม่กระท าการใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน เพื่อน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ

ปฏิบติังาน 
3. ไม่จ  ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ือง

อ่ืนใด  ทั้งน้ีพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 
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4.  จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหพ้นกังานหรือผูท่ี้เช่ือวา่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และ
ด าเนินการอยา่งเป็นธรรม 
  

ในปี 2561  บริษทั ไม่ไดรั้บการร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

4     การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั ปฏิบติัต่อ

พนกังานโดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน  ตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนั
ในการจา้งแรงงาน  ไม่เลือกปฏิบติั ไม่กีดกนัดว้ยเหตุทางเพศ สีผวิ เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะ
อ่ืนใดท่ีไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบติังาน   และไม่มีการใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย  ให้ผลตอบแทน       
ดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ  และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน   และจดั
ให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมให้กบัพนกังาน  จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มการท างานโดยค านึงถึงหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เพื่อเป็น
การส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวติของพนกังาน โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั  ดงัน้ี  
  1.  ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย   กฎระเบียบ   และนโยบายดา้นความปลอดภยั             
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน    โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นและผล 
กระทบต่อสุขภาพของพนกังาน  คู่คา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดา้นความ
ปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.  สนบัสนุนใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน    โดยก าหนดระเบียบ   วธีิปฏิบติั  และ
มาตรฐานการท างานท่ีปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคลอ้งตามความเส่ียง  ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการ
ท างาน  สภาพแวดลอ้ม  วธีิการท างานท่ีปลอดภยั  รวมถึงการจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ใหก้บัพนกังาน 
  3.  มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน    โดยจดัท า   ฝึกซอ้มและปรับปรุง
แผนฉุกเฉินอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัและลดความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบริษทั  พนกังาน     
คู่คา้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  4.  สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทั้งองคก์ร     ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัในการ
ท างานไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

   ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัราการเจบ็ป่วยจากการท างานของพนกังาน 
 

        นอกจากน้ี บริษทัฯ  ให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรท่ีถือเป็นหัวใจส าคญัท าให้บริษทัด าเนิน
ธุรกิจประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  จึงไดมุ้่งพฒันา ส่งเสริมการเพิ่มพูนทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ของ
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง   เพื่อให้พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง และการเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยืน  บริษทัฯ 
จึงมีการอบรมใหก้บัพนกังานทุกระดบั ทั้งการจดัอบรมภายใน และการเขา้รับการอบรมจากภายนอก   
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 5     ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค    
   บริษทั ฯ  ตระหนกัวา่ความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของลูกคา้เป็นกุญแจส าคญั อนัจะน าไปสู่
ความส าเร็จของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื จึงด าเนินธุรกิจดา้นผลิต จดัจ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ   ปลอดภยั
ต่อชีวิตและสุขอนามยัของผูบ้ริโภค ในราคาท่ีสมเหตุสมผล   ไม่มีการผกูขาดราคาสินคา้  ยดึถือความซ่ือสัตย ์
สุจริตเป็นธรรม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกคา้ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่พฒันา
สินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการ อีกทั้งไม่มีการโฆษณาท่ีเกินจริง 
โดยใหข้อ้มูลผูบ้ริโภคอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม    
 ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของบริษทั ผา่นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลาย  
โดยมีขนาดบรรจุภณัฑท่ี์หลากหลาย และเหมาะสมตามช่องทางการจ าหน่าย  มีการพฒันาสินคา้เฉพาะกลุ่ม
และช่องทางการจ าหน่าย  เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
   นอกจากน้ี  บริษทัฯ จดัใหมี้ศูนยป์ระสานงานผูบ้ริโภค เพื่อเป็นช่องทางใหลู้กคา้ และผูบ้ริโภคใชใ้น
การติดต่อ  ใหค้วามคิดเห็น ขอ้ติชม และขอ้ร้องเรียน  ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อทุกขอ้ร้องเรียน  และมี
การตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    
  กรณีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ มีการแจง้ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าการปรับปรุง แกไ้ข 
และอบรมวธีิการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง  เพื่อลดความผดิพลาดจากการบริการเหล่านั้น 
 บริษทัฯ มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลผูร้้องเรียนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตวั  มีการจดัเก็บขอ้มูลร้องเรียน 
วธีิด าเนินการ และการติดตามผล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกขอ้ร้องเรียนไดรั้บการแกไ้ขและด าเนินการอยา่งเป็นธรรม    

6     การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม   โดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2.     สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานทุกระดบั   เกิดความร่วมมือและความ
รับผดิชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

3. ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
4.    ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบ าบดั

และฟ้ืนฟู   การทดแทน   การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื 

5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)  ท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
6. ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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7     การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม   

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ารงรักษาไวซ่ึ้งสังคมและส่วนรวมท่ีดี   โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ไม่ด าเนินธุรกิจท่ีท าใหส้ังคมเส่ือมลง   และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมในชุมชนและ
สังคม 

2. ปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  ให้เกิดข้ึนในบริษทัและ
พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

3. ก าหนดใหมี้มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม  อนัเน่ืองมาจาก
การด าเนินงานของบริษทั 

4. ส่งเสริมการอนุรักษว์ฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ในการพฒันาชุมชน  
6. ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์  
7. สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลิตภณัฑชุ์มชน 
8. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ

ถูกตอ้ง  โปร่งใส  เป็นธรรม 
 

8     นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม    
        บริษทัฯ  ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รและผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม   ในปี  2561  บริษัทฯ  ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในเร่ือง “ New Thinking ”   เพื่อให้ทุก
หน่วยงานระดมความคิดสร้างสรรค์  คิดนวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุง พฒันากระบวนการท างานในทุกมิติ  
ใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ  และตอ้งค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้ง
ภายในและภายนอก  โดยมีการน าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ “ New Thinking Group  ”   ซ่ึงทุกโครงการ
มีการก าหนดช่ือโครงการ  หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค ์ เป้าหมายของโครงการ  วธีิด าเนินการ  ผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ และการประเมินผลโครงการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง   

10.3   การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
          ในปี  2561  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งไม่มีผลกระทบดา้นลบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี

กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือถูกกล่าวหาวา่มีผลกระทบดา้นลบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตาม
หลกัการทั้ง 8 ขอ้ 
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10.4   กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
   บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรพฒันำท่ี
ย ัง่ยนื จึงไดด้ ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
 

สนับสนุนด้านการศึกษา  

 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดาของพนักงาน  ประจ าปี 2561 

จำกเจตนำรมณ์ท่ีมุ่งเนน้กำรส่งเสริมใหเ้ยำวชนไดรั้บกำรศึกษำท่ีดีอยำ่งทัว่ถึง และไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญั
ของกำรศึกษำท่ีเป็นหวัใจส ำคญัในกำรสร้ำง, พฒันำเด็กและเยำวชนใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะเป็นก ำลงั
หลกัในกำรพฒันำประเทศต่อไป  อีกทั้งเพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำครองชีพ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรศึกษำของ
บุตรธิดำ จึงก ำหนดพิธีมอบทุนข้ึนในวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯ ไดม้อบทุนกำรศึกษำเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน  
220 ทุน   โดยแบ่งทุนกำรศึกษำออกเป็น  3  ระดบัคือ 
        ระดบัอนุบำล – ประถมศึกษำปีท่ี 6  (ทุนละ 5,000 บำท)             จ  ำนวน   115 ทุน 
                    ระดบัมธัยมศึกษำ                             (ทุนละ 8,000 บำท)              จ  ำนวน    85 ทุน 
        ระดบัอุดมศึกษำ                      (ทุนละ 10,000 บำท) จ ำนวน   20 ทุน 

 โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวทิยาลยักบัสหพฒัน์ คร้ังที ่21 

ตลอดระยะเวลำ 21 ปีท่ีผำ่นมำ  บริษทัฯ เล็งเห็นวำ่กำรศึกษำมีส่วนส ำคญัในกำรพฒันำคนใหมี้คุณภำพ  
จึงต่อยอดควำมส ำเร็จจำกคร้ังท่ีผำ่นมำ   เพื่อเตรียมควำมพร้อมใหแ้ก่นกัเรียนท่ีก ำลงัเตรียมตวัเขำ้สู่
มหำวทิยำลยั  และท่ีส ำคญัเพื่อเปิดโอกำสใหเ้กิดควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำในทุกภำคส่วนของประเทศ โดย
อำจำรยช่ื์อดงัจำกสถำบนัชั้นน ำในประเทศไทย พร้อมทั้งถ่ำยทอดสัญญำณบรอดแบนดก์ำรติวสดไปยงั
โรงเรียนต่ำงๆ กวำ่ 1,000 โรงเรียนทัว่ประเทศ นอกจำกน้ียงัมี FaceBook Live ผำ่นทำง FaceBook Sahapat 
Admission และ FaceBook Nation TV เพื่อเป็นอีกหน่ึงช่องทำงใหน้อ้งๆเขำ้ร่วมติว ส่วนนอ้งๆท่ีไม่ไดม้ำร่วม
ติวสด สำมำรถเขำ้ไปดูติวยอ้นหลงัและดำวน์โหลดต ำรำเรียนไดท่ี้ www.sahapatadmission.com 

 โครงการสหพฒัน์ให้น้องปีที ่3  

         บริษทัฯ  ร่วมกบัผลิตภณัฑ ์“ซ่ือสัตย”์ จดักิจกรรมเสริมทกัษะ ส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมี
ควำมประพฤติดี  เรียนดี  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกำรตอบแทนสังคม และทำงบริษทัไดจ้ดักิจกรรมพิเศษใหก้บั
ทำงโรงเรียนโดยจดัใหมี้โครงกำร “ธนำคำรขยะออมทรัพย”์ เพื่อเป็นกำรรณรงคใ์ห้นอ้งๆไดมี้จิตส ำนึกท่ีได้
ในกำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรแยกประเภทขยะ และยงัสำมำรถน ำขยะมำสร้ำงเป็นรำยไดใ้หก้บันอ้งๆ
นกัเรียนอีกดว้ย นอกจำกน้ียงัสร้ำงสรรคเ์มนูอำหำรกลำงวนัท่ีมีประโยชน์  เน่ืองจำกบริษทัใหค้วำมส ำคญักบั
อำหำรกลำงวนัท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบถว้น พร้อมเสริมสร้ำงพฒันำกำรทำงร่ำงกำยและสมองของเด็ก
ในวยัเรียนอยำ่งเตม็ท่ี  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬำใหแ้ก่โรงเรียนจ ำนวน  26 โรงเรียน ทั้งในเขตกรุงเทพและ
ต่ำงจงัหวดั  เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กไดอ้อกก ำลงักำยใหมี้สุขภำพท่ีแขง็แรง ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำง
พฒันำกำรใหแ้ก่เด็กๆท่ีเป็นอนำคตของชำติ 



                     

                   บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 74 

 

สนับสนุนงาน  “วนัแม่แห่งชาติ” ประจ าปี 2561 
บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนกำรจดังำนวนัแม่แห่งชำติ ของสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทยอยำ่ง

ต่อเน่ือง มำเป็นระยะเวลำยำวนำน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  และเพื่อเผยแพร่พระคุณและ
บทบำทของแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชำติ  เพื่อใหลู้กไดส้ ำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนกั
ในหนำ้ท่ีของลูกท่ีมีต่อแม่ และยกยอ่งแม่ดีเด่นและลูกท่ีมีควำมกตญัญูกตเวที  รวมทั้งเพื่อรักษำวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงำมของชำติไทยใหสื้บต่อไป 
 

โครงการประชารัฐการจ้างงานคนพกิาร ตามมาตรา 33, 34, 35 

 โครงการ เดอะ ไกด์ไลท์ ศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาพกิาร 
โครงกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยนกัศึกษำบกพร่องทำงกำรมองเห็นไดเ้รียนรู้ คน้ควำ้หำขอ้มูล

ดำ้นกำรเรียน โดยบริษทัฯ สนบัสนุนกำรปฎิบติังำนของศูนยน์กัศึกษำท่ีพิกำรบกพร่องทำงกำรมองเห็น โดย
ด ำเนินกำร 4 ดำ้น คือ  
 1. สร้ำง Material Hub รวบรวมส่ือกำรเรียน 
 2. จดัท ำ Toolkits  
 3. จดั Workshop พฒันำทกัษะและศกัยภำพ  
 4. Training Buddy เพื่อนช่วยเรียนใหน้กัศึกษำบกพร่องทำงกำรมองเห็น 
  
 โครงการจ้างงานคนพกิารในชุมชน 

 บริษทัฯ จำ้งงำนคนพิกำรท่ีมีควำมสำมำรถในดำ้นต่ำงๆ อำทิเช่น คนพิกำรท่ีมีควำมรู้ดำ้นไฟฟ้ำ ดำ้น
บรรณำรักษ ์ดำ้นบริกำร ดำ้นภูมิทศัน์ หรืองำนอ่ืนๆ ตำมท่ีคนพิกำรเหล่ำน้ีจะสำมำรถท ำได ้โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหค้นพิกำรสำมำรถท ำงำนไดต้ำมภูมิล ำเนำและอยูก่บัครอบครัว ไม่ตอ้งออกไปท ำงำนท่ีอ่ืน 
เพื่อใหมี้รำยไดท่ี้สำมำรถน ำไปดูแลตนเองและเล้ียงดูครอบครัวได ้ 
 

 โครงการร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน 
 บริษทัฯ ในฐำนะภำคเอกชน ท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐ ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดั
กำญจนบุรี  จงัหวดัสระบุรี และภำคสังคมคือมูลนิธินวตักรรมทำงสังคม ในกำรใหค้วำมช่วยเหลือคนพิกำร 
โดยบริษทัฯ ใหก้ำรสนบัสนุนเงินกบัคนพิกำรหรือผูดู้แลคนพิกำรท่ีตอ้งกำรมีรำยไดแ้ละเป็นเจำ้ของร้ำนคำ้ใน
ชุมชนใหส้ำมำรถมีร้ำนคำ้ของตนเอง เพื่อสร้ำงรำยไดใ้หส้ำมำรถน ำไปเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ใหเ้กิด
คุณภำพชีวติท่ีดีข้ึนอยำ่งย ัง่ยนื 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  11.1     ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

            คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมในดา้นการด าเนินงาน การเงิน  การ
ปฏิบติังาน และการก ากบัดูแล  มีการก าหนดอ านาจการอนุมติัตามระดบัต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของระบบดงักล่าว  ตลอดจนใหค้ าแนะน าเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอยา่งมี
ประสิทธิผล  มีความเป็นอิสระ  สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี  ตลอดจนได้มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

           คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   และประธานกรรมการบริหาร   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี
สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   และบริษทัฯ ไดมี้การทบทวน
และก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยั
ล่วงหนา้และความผดิปกติท่ีมีนยัส าคญั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 25) เม่ือวนัท่ี  21 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมี
กรรมการตรวจสอบจ านวน  3  คน  เขา้ร่วมประชุมด้วย  คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในโดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่ายจดัการ และผลจากการตรวจสอบภายใน  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกนัวา่บริษทัฯมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการด าเนินงานปัจจุบนั  โดยมีบุคลากรอย่างเพียง
พอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ 

องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  ในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 ดา้นตามแนวทางของ COSO 
(The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

  การควบคุมภายในองค์กร 
บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และไดมี้การติดตามการ

ปฏิบติัตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยู่เสมอ  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในขณะนั้น  ทั้งน้ี
บริษทัฯ ได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีลกัษณะการกระจายอ านาจ เพื่อให้การปฏิบติังานมีความคล่องตวั 
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกนั  และจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้  านวยการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อแบ่งแยกหน้าท่ีให้ชัดเจน
ตลอดจนมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงการก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชนั ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งส่ือสารใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
ระดบัได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรงไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั  ซ่ึงรวมถึงการไม่ทุจริตคอร์รัปชันอนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรด้วย  โดย
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บริษทัฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบติังานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบ
วิธีปฏิบติัในการท างานดงักล่าว ซ่ึงหากพบการไม่ปฏิบติัตาม บริษทัฯ มีกระบวนการท่ีสามารถลงโทษหรือ
จดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอนัควร และเป็นไปตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การประเมินความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั ท า

หน้าท่ีดูแลการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร  มีการติดตามผล
การจดัการความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทั้งผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเส่ียงและไดมี้การส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบ และถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิด
การทุจริต และมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังานกระท าในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม  
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการท่ีบริษทัฯ ด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต โดยบริษทัฯ ไดส่ื้อสารให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน และ
ห้ามรับหรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามท่ีบริษัทได้ก าหนดไว้ รวมทั้ งได้ส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัของบริษทั ไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษทัฯ ได้ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน

และเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกนั เพื่อ
เป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งไดจ้ดัให้มีระเบียบวิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัการท าธุรกรรมดา้นการเงิน 
การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไปไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   ตลอดจนมีมาตรการท่ีจะติดตามให้การด าเนินงาน
ของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการเก่ียวโยง บริษทัฯ ได้ปฎิบติัตามขั้นตอนของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั  
และมีนโยบายก าหนดให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมต่างๆ ตอ้งกระท าโดยผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย เพื่อป้องกนัการ
หาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 
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 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทัฯ  จดัให้มีการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ   มีการจดัท างบ

การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)  รวมถึงมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีไว้
อยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ในสถานท่ีท่ีปลอดภยัตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด   และมีช่องทางการส่ือสาร
ท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามท่ีก าหนดไว ้   อีกทั้งบริษทัจดัให้มี
ช่องทางการส่ือสารเพื่อรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั โดยขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส
และขอ้ร้องเรียนจะถูกรักษาไวเ้ป็นความลบั 

 ระบบการติดตาม 
บริษทัฯ ก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง

สม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการควบคุมภายในได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม  โดยมีส านักงาน
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ 
และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  กรณีท่ีตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามควาบคืบหน้าในการปรับปรุง
ขอ้บกพร่องอยา่งสม ่าเสมอ 

 

  11.2     ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

     คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่บริษทัมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ    ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานระบบการ
ควบคุมภายในดา้นบญัชีของผูส้อบบญัชี  ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี    และแบบ 56-1  แลว้ 

 

  11.3     หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
      คณะกรรมการบริษทัมีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหน่ึงภายในบริษทั 
ช่ือ ส านกัตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสุนนัทา มงคลกิจทวผีล   ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการส่วนส านกัตรวจสอบ
ภายใน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบญัชี  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  ผ่านการอบรมหลกัสูตรการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ของสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย  และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและ
การด าเนินงานของบริษัท   มีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเสนอ แต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายในได ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยประวติัของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในไวใ้นเอกสารแนบ 3  ในแบบ 56-1  
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12. รายการระหว่างกัน 
 

การอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงกนั  บริษทัฯ ไดน้ าเสนอรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสมส าหรับการท ารายการดงักล่าว  ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ี
มีส่วนไดเ้สียในวาระใดไดอ้อกจากหอ้งประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงในวาระนั้น  และเม่ือเสร็จส้ินการประชุม
บริษทั ไดแ้จง้มติและไดด้ าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาอนุมติัหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถท าธุรกรรมท่ีเป็น
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  ท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะ
พึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ี
ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  โดยมีการขออนุมติัหลกัการทุกปีและสรุป
รายการระหวา่งกนัทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ในปี  2561  บริษทัฯ มีรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีมีควำมเก่ียวโยง  และไดมี้กำรแจง้มติผำ่นระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้   ดงัน้ี 
       1.  การให้ความช่วยเหลอืทางการเงินตามสัดส่วนการลงทุน 

 1.1    บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10 (ชุดท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561  อนุมติั 

การค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน 

30.91 ลา้นบาท ต่อธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่   ซ่ึงเป็นการต่ออายุวงเงินสินเช่ือออกไปอีก 

2 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ถึง 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

  โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัคือบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทั ไอ.ซี.

ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั   และนายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา  ,         

นายเวทิต   โชควฒันา  และ นายธรรมรัตน์  โชควฒันา  เป็นกรรมการทั้งสองบริษทั 
 

 1.2    บริษทั ทรำนสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั 

   ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10 (ชุดท่ี 24) เม่ือวนัท่ี  22 กุมภำพนัธ์ 2561 อนุมติั

กำร      ต่ออำยสุัญญำค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่ บริษทั ทรำนสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั  ภำยในวงเงิน 

9 ลำ้นบำท ต่อ transcosmos inc. ออกไปอีก 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนำคม 2561 – 15 มีนำคม 2562          

  โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัคือบริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั ไอ.ซี.

ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ร่วมกนั  และ นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ  เป็น

กรรมกำรทั้งสองบริษทั 
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  1.3   บริษทั ทรำนคอสมอส (ไทยแลนด)์  จ ำกดั 

          ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 12 (ชุดท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน  2561  อนุมติั

กำรค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั ทรำนคอสมอส (ไทยแลนด)์  จ ำกดั  ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในวงเงิน 
1,890,000 บำท ต่อ transcosmos inc. ระยะเวลำกำรค ้ำประกนั 5 ปี (เร่ิมตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2561 ถึง 21 

มีนำคม 2566) 

  โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัคือบริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั ไอ.ซี.

ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ร่วมกนั และ นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ  เป็น

กรรมกำรทั้งสองบริษทั 

1.4    บริษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 
  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2 (ชุดท่ี 25)  เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 อนุมติักำร       
ต่ออำยุสัญญำค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 100,000,000 บำทให้แก่บริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 
ต่อ TOKYO CORPORATION (ญ่ีปุ่น) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ซ่ึงเป็นกำรต่ออำยุวงเงินสินเช่ือออกไปอีก 1 ปี 
โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนำยน 2561  ถึง 31 พฤษภำคม 2562   

       โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั ไอ.
ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั   และนำยบุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ  เป็น
กรรมกำรทั้งสองบริษทั 

 2. การลงทุน  

 2.1 ซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงอ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุรี  

        ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 12 (ชุดท่ี 24)  เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561  มีมติอนุมติั 

ใหซ้ื้อท่ีดินโฉนดเลขท่ี 81012 อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุรี พร้อมส่ิงปลูกสร้ำงแบบ 5 หอ้งนอน “โครงกำร 

บำบำบีชคลบั เรสซิเดนท ์หวัหิน”   เน้ือท่ี 197 ตำรำงวำ ในรำคำ  69,000,000 บำท จำกบริษทั ร่วมอิสสระ จ ำกดั 

   โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ   บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูถื้อหุน้      

รำยใหญ่ร่วมกนั   และ นำยบุญชยั  โชควฒันำ เป็นประธำนกรรมกำร บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ำกดั (มหำชน)  

  และกรรมกำร บริษทั ร่วมอิสสระ จ ำกดั 
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 2.2  ซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง จงัหวดัล ำพนู 

         ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 12 (ชุดท่ี 24)  เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2561  มีมติ

อนุมติัใหซ้ื้อท่ีดินจ ำนวน  5  แปลงโฉนดเลขท่ี 57994, 88208, 88980, 89073 และ 89076 พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

เป็นอำคำรคลงัสินคำ้ 1 ชั้น จ  ำนวน 1 หลงั  เน้ือท่ี 1,440 ตำรำงเมตร ในรำคำ 44,750,000 บำท  จำกบริษทั   

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

          โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัคือ บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  เป็นผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ร่วมกนั   และนำยธรรมรัตน์ โชควฒันำ  เป็นกรรมกำรทั้งสองบริษทั 
 

  2.3  ขำยหุน้ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน) 

                ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5 (ชุดท่ี 25)  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2561  มีมติ

อนุมติัใหบ้ริษทัขำยหุน้สำมญั บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ำกดั (มหำชน) (PB) ใหแ้ก่ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์

ฟูดส์ จ  ำกดั (มหำชน) (TFMAMA) จ ำนวน 1,000,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 61.16 บำท  เป็นเงิน  61,160,000 บำท   

        โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  เป็นผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ร่วมกนั และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียคือ นำยบุญชยั  โชควฒันำ   และนำยเวทิต   โชควฒันำ   เป็น
กรรมกำรทั้งสองบริษทั 

  2.4  ซ้ือหุน้ บริษทั อเมริกนั ฟู้ ด  จ  ำกดั  

         ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7 (ชุดท่ี 25)  เม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกำยน 2561  มี

มติอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือหุน้ บริษทั อเมริกนั ฟู้ ด จ  ำกดั จำก บริษทั ฟำร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จ  ำกดั (มหำชน) 

จ ำนวน 420,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ  10.11  บำท   เป็นเงิน 4,246,200  บำท  

              โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัคือบริษทั สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ำกดั (มหำชน)  และ บริษทั 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั  และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียคือ    
นายบุญชยั  โชควฒันา, นายวศิน  เตยะธิติ,  นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล,  นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ   และนาย
วชิิต  ตนัติอนุนานนท์  เป็นกรรมกำรทั้งสองบริษทั 
 

3.    รายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกติ      
     บริษทัฯ  มีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ  หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  กบักิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ้ 35 
 

     แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนั    

     การด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทั  เป็นไปตามธุรกิจปกติทางการคา้  โดยมีเง่ือนไขการคา้
โดยทัว่ไป   ในกรณีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการเก่ียวโยง  บริษทัฯ  ถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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ส่วนที ่ 3 
                 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน ในการเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบ
การเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบญัชี
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบระมดัระวงั และประมาณ
การท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท า มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ตลอดจนแสดงค าอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทัว่ไป ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ  
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมให้บริษทัฯ ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ตลอดจนจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นของบริษทั และบริษทัย่อย รวมถึงป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั  
 ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระท าหน้าท่ีสอบ
ทานเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน  ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี  และแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1) แลว้  

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม  สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลได้
ว่างบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้จดัท าและเปิดเผยโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
                   บุญชยั  โชควฒันา  
                                   (นายบุญชยั   โชควฒันา) 
                     ประธานกรรมการ 
 

วนัท่ี  21  กุมภาพนัธ์  2562 
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13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ  
        (1)    ตำรำงสรุปงบกำรเงิน 
                งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินรวม 

 

 

  
 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ตามงบการเงินรวม 2561 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 2559

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
                สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,022,905,230.99 7.57 1,831,365,331.49 7.11 3,057,658,025.55 13.26
     เงินลงทุนชัว่คราว 1,880,923,239.64 7.04 2,009,223,765.96 7.80 1,589,245,482.29 6.89
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 4,645,873,288.02 17.39 4,600,865,388.10 17.87 4,367,239,326.50 18.94
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีครบ
          ก  าหนดช าระใน 1 ปี 2,269,071.54 0.01 2,421,759.86 0.01 1,222,360.38 0.01
     ตัว๋เงินรับการคา้ 644,896,788.63 2.41 600,186,206.92 2.33 607,045,967.33 2.63
     ค่าส่งเสริมการขายคา้งรับ 1,809,613,886.35 6.77 1,925,450,928.97 7.48 2,339,637,532.26 10.15
     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000,000.00 0.22 60,000,000.00 0.23 75,000,000.00 0.33
     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200,000.00 0.03
     สินคา้คงเหลือ 939,807,249.25 3.52 820,873,797.56 3.19 768,388,047.52 3.33
     สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 12,437,770.40 0.05 2,098,795.69 0.01 4,089,662.39 0.02
     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 148,879.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 12,018,875,404.79 44.99 11,852,485,974.55 46.03 12,816,726,404.22 55.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 10,185,395.02 0.04 13,653,966.00 0.05 9,756,880.74 0.04
     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการ
          ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 34,700,000.00 0.15
     เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค ้าประกนั 2,235,447.88 0.01 2,218,935.00 0.01 0.00 0.00
     เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 0.00 0.00 508,965,000.00 1.98 0.00 0.00
     เงินลงทุนเผ่ือขาย 9,055,587,686.88 33.90 8,152,764,584.57 31.66 5,340,584,704.69 23.16
     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 774,220,286.55 2.90 719,119,522.87 2.79 639,179,773.85 2.77
     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,038,534,422.57 3.89 973,937,022.57 3.78 833,733,978.57 3.62
     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,652,543,318.99 9.93 2,401,178,796.52 9.32 2,297,497,448.46 9.97
     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,029,045,949.38 3.85 994,604,888.00 3.86 967,544,881.44 4.20
     ค่าความนิยม 19,223,353.94 0.07 19,223,353.94 0.07 19,223,353.94 0.08
     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 19,481,748.67 0.07 17,289,755.14 0.07 17,322,886.72 0.08
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,079,862.64 0.06 15,300,007.13 0.06 13,848,887.28 0.06

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 76,878,364.41 0.29 80,347,141.62 0.31 65,500,502.08 0.28
             รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,695,015,836.93 55.01 13,898,602,973.36 53.97 10,238,893,297.77 44.41
     รวมสินทรัพย์ 26,713,891,241.72 100.00 25,751,088,947.91 100.00 23,055,619,701.99 100.00
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   งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม   (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ตามงบการเงินรวม 2561 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 2559

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 5,715,841,920.45 21.40 5,488,540,837.70 21.31 5,520,446,423.15 23.94

     ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 2,288,752,676.94 8.57 2,578,779,258.06 10.01 2,948,067,977.83 12.79

     ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนส าหรับ

          ผลประโยชนพ์นกังาน 19,215,532.00 0.07 28,226,505.00 0.11 19,426,325.00 0.08

     เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 22,000,000.00 0.08 15,550,000.00 0.06 8,900,000.00 0.04

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 112,189,535.79 0.42 93,072,822.48 0.36 78,841,703.73 0.34

               รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 8,157,999,665.18 30.54 8,204,169,423.24 31.86 8,575,682,429.71 37.20

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     เงินรับฝากจากพนกังาน 7,152,795.57 0.03 6,922,927.53 0.03 6,664,128.99 0.03
  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 960,178,505.25 3.59 1,005,799,866.69 3.91 557,725,152.16 2.42

     ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 179,332,412.12 0.67 182,138,459.56 0.71 160,542,857.47 0.70

     หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 45,243,589.61 0.17 42,508,966.20 0.17 35,281,926.13 0.15

               รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,191,907,302.55 4.46 1,237,370,219.98 4.81 760,214,064.75 3.30

รวมหนีสิ้น 9,349,906,967.73 35.00 9,441,539,643.22 36.66 9,335,896,494.46 40.49
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   งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม    (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ตามงบการเงินรวม 2561 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 2559

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูถื้อหุน้

     ทุนจดทะเบียน

         หุน้สามญั 330,000,000 หุน้ 

               หุน้ละ 1 บาท 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00

     ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

         หุน้สามญั 330,000,000 หุน้ 

               หุน้ละ 1 บาท 330,000,000.00 1.24 330,000,000.00 1.28 330,000,000.00 1.43

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,743,441,255.39 6.53 1,743,441,255.39 6.77 1,743,441,255.39 7.56

     ก  าไร(ขาดทุน)สะสม

          จดัสรรแลว้

               ส ารองตามกฎหมาย 60,000,000.00 0.22 60,000,000.00 0.23 60,000,000.00 0.26

           ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 10,596,697,689.75 39.67 9,348,320,568.42 36.30 8,481,653,710.88 36.79

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุน้ 4,472,431,797.32 16.74 4,672,626,004.65 18.15 2,985,205,095.75 12.95

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 17,202,570,742.46 64.40 16,154,387,828.46 62.73 13,600,300,062.02 58.99

        ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 161,413,531.53 0.60 155,161,476.23 0.60 119,423,145.51 0.52

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,363,984,273.99 65.00 16,309,549,304.69 63.34 13,719,723,207.53 59.51

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 26,713,891,241.72 100.00 25,751,088,947.91 100.00 23,055,619,701.99 100.00
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         งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม 

 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
รายการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 2559

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
การด าเนินงานต่อเน่ือง
รายได้
     รายไดจ้ากการขาย 32,715,370,672.95 100.00 31,497,625,001.37 100.00 32,852,279,031.52 100.00
     รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 163,065,861.41 0.50 114,331,990.43 0.36 115,915,419.83 0.35
     รายไดเ้งินปันผล 250,917,988.79 0.77 204,551,842.71 0.65 194,408,665.61 0.59
     รายไดอ่ื้น 118,172,835.61 0.36 121,747,550.62 0.39 140,067,538.78 0.43
     ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2,154,372.35 0.01 1,286,770.48 0.00 3,781,395.04 0.01
     ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 49,136,632.29 0.15 2,406,371.33 0.01 831,932.58 0.00
     รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการ

ดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 3,700,000.00 0.01 0.00 0.00 2,525,489.52 0.01
     รายการกลบับญัชีคา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้ 22,043,396.11 0.07 17,956,603.89 0.06 0.00
     รายการกลบับญัชีคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 0.00 50,217,201.15 0.16 1,630,000.00 0.00
     รายการกลบับญัชีคา่เผ่ือการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทนุ 12,807,066.50 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมรายได้ 33,337,368,826.01 101.90 32,010,123,331.98 101.63 33,311,439,472.88 101.40
คา่ใช้จ่าย
     ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 27,018,921,500.30 82.59 26,057,791,641.92 82.73 27,321,770,754.42 83.17
     ตน้ทนุการให้เช่าและบริการ 87,360,255.81 0.27 73,521,742.81 0.23 65,286,274.31 0.20
     คา่ใช้จ่ายในการขาย 3,388,637,171.05 10.36 3,254,488,951.52 10.33 3,541,333,529.49 10.78
     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 697,515,167.41 2.13 575,516,969.78 1.83 645,306,389.37 1.96
     ขาดทนุจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700,000.00 0.02
     ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1,421,904.82 0.00 35,355,763.69 0.11 0.00 0.00
     ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้ 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.12
     ขาดทนุจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 0.00 0.00 0.00 0.00 2,449,584.02 0.01
     ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ 31,602,700.00 0.10 38,240,000.00 0.12 92,173,642.20 0.28
     ตน้ทนุทางการเงิน 395,518.51 0.00 287,970.09 0.00 248,636.43 0.00
รวมคา่ใช้จ่าย 31,225,854,217.90 95.45 30,035,203,039.81 95.36 31,716,268,810.24 96.54
ก าไรก่อนส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุใน
     บริษทัร่วม 2,111,514,608.11 6.45 1,974,920,292.17 6.27 1,595,170,662.64 4.86
ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ-
     ในบริษทัร่วม 41,407,621.90 0.13 (67,339,451.01) (0.21) 52,038,403.73 0.16
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,152,922,230.01 6.58 1,907,580,841.16 6.06 1,647,209,066.37 5.01
    คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 371,923,971.74 1.14 376,323,307.94 1.19 260,614,263.71 0.79
ก าไรสุทธิส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,780,998,258.27 5.44 1,531,257,533.22 4.86 1,386,594,802.66 4.22
ก าไร (ขาดทนุ)สุทธิส าหรับปีจากการด าเนินงาน

ท่ียกเลิก (2,426,572.98) (0.01) (4,224,839.37) (0.01) 0.00 0.00
ก าไรส าหรับปี 1,778,571,685.29 5.44 1,527,032,693.85 4.85 1,386,594,802.66 4.22
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม  (ต่อ)   
 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
รายการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 2559

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
  ในก าไรหรือขาดทุน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (326,156.17) (0.00) (3,735,568.25) (0.01) (450,967.58) (0.00)
ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (247,707,315.72) (0.76) 2,115,597,219.22 6.72 438,172,718.27 1.33
(คา่ใช้จ่าย) รายได ้ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลก าไรขาดทนุ
      จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 47,839,264.56 0.15 (423,869,726.86) (1.35) (82,768,105.29) (0.25)
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้
  ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากประมาณการตามหลกั  
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 0.00 (35,912,463.50) (0.11) 2,135,007.86 0.01
(คา่ใช้จ่าย) รายได ้ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลประโยชน์
     พนักงาน 0.00 0.00 7,182,492.70 0.02 (427,001.57) (0.00)
ก าไร(ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (200,194,207.33) (0.61) 1,659,261,953.31 5.27 356,661,651.69 1.09
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,578,377,477.96 4.82 3,186,294,647.16 10.12 1,743,256,454.35 5.31

การแบง่ปันก าไร
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,743,377,121.33 5.33 1,489,396,828.34 4.73 1,363,092,682.68 4.15
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 35,194,563.96 0.11 37,635,865.51 0.12 23,502,119.98 0.07
การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม
     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,545,609,486.98 4.72 3,152,312,605.81 10.01 1,719,862,650.45 5.24
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 35,194,563.96 14.03 38,206,880.72 18.68 23,393,803.90 12.03
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น
     ก  าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 5.28 4.51 4.13
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งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
รายการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 2559

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
     ก  าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้

การด าเนินงานต่อเน่ือง 2,152,922,230.01 1,907,580,841.16 1,647,209,066.37
การด าเนินงานท่ียกเลิก (2,426,572.98) (4,224,839.37) 0.00

     ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,150,495,657.03 1,903,356,001.79 1,647,209,066.37
     รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ
          เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน:-
          คา่เส่ือมราคาและตดัจ่าย 155,854,159.35 143,947,718.75 129,697,733.78

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 16,409,484.56 14,818,281.09 0.00
          ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้(กลบัรายการ) (22,043,396.11) (17,956,603.89) 40,000,000.00
          หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 21,857,061.27 (50,217,201.15) 47,432,504.28
          ดอกเบ้ียจ่าย 395,518.51 287,970.09 248,636.43
          ส่วนแบง่(ก าไร)ขาดทนุ จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (41,407,621.90) 67,339,451.01 (52,038,403.73)
          รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ (3,700,000.00) 0.00 (2,525,489.52)
          รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (12,807,066.50) 0.00 0.00
          (ก าไร)ขาดทนุ จากการขายเงินลงทนุ - เผ่ือขาย (56,714,946.37) 0.00 0.00
          (ก าไร)ขาดทนุ จากการขายเงินลงทนุ - บริษทัร่วม 0.00 (2,406,371.33) 0.00
          (ก าไร)ขาดทนุ จากการขายเงินลงทนุ - ทัว่ไป 0.00 0.00 (831,932.58)
          ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 7,578,314.08 0.00 0.00
          ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 31,602,700.00 38,240,000.00 92,173,642.20
          ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่-สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 1,421,904.82 35,355,763.69 0.00
          ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 8,550,000.00 0.00 7,700,000.00
          (ก าไร)ขาดทนุจากการขายสินทรัพย์ (2,176,111.17) (1,276,772.48) (3,625,121.36)
          (ก าไร)จากการขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 0.00 (9,998.00) (5,998.00)
          (ก าไร)จากการขายอสงัหารมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 21,738.82 0.00 (150,275.68)
          (ก าไร)จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุ (151,108.66) 0.00 0.00
          (ก าไร)ขาดทนุ จากการแปลงคา่งบการเงิน 0.00 0.00 (450,967.58)
          ขาดทนุจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 0.00 0.00 2,449,584.02
          เงินปันผลรับ (250,917,988.79) (204,551,842.71) (194,408,665.61)
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 2,004,268,298.94 1,926,926,396.86 1,712,874,313.02
          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (58,582,212.28) (188,869,170.73) 37,717,849.85
          ตัว๋เงินรับการคา้ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (47,431,630.76) 17,435,938.99 (45,767,156.38)
          คา่ส่งเสริมการขายคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 115,837,042.62 414,186,603.29 (6,383,526.20)
          สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (96,890,055.58) (34,529,146.15) (39,796,311.51)
          สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (10,452,768.81) 1,990,866.70 395,899.38
          ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 3,621,259.30 (5,096,484.74) 1,278,779.70
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        งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม  (ต่อ)    

 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
รายการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 2559

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน
          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 9,490,303.50 (20,691,604.87) 2,617,863.60
          เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 218,426,523.74 (31,961,097.19) 634,611,378.07
          คา่ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (290,026,581.12) (369,288,719.77) 529,731,439.24
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (28,226,505.00) (20,334,962.50) 3,882,447.49
          หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2,734,623.41 7,227,040.07 (689,805.52)
          เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 1,822,768,297.96 1,696,995,659.96 2,830,473,170.74
          จ่ายดอกเบ้ีย (338,321.16) (232,458.35) (272,911.16)
          จ่ายภาษีเงินได้ (352,369,210.82) (332,155,828.68) (326,747,132.64)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 1,470,060,765.98 1,364,607,372.93 2,503,453,126.94
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
          เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 33,300,526.32 (419,978,283.67) (135,810,474.00)
          เงินฝากประจ าท่ีมีภาระผกูพนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (16,512.88) 0.00 0.00
          เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บคุคลหรือกิจการ
              ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.00 15,000,000.00 (45,000,000.00)
          เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
              (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0.00 0.00 (16,400,000.00)
          รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 311,214.96 4,500,000.00
          ซ้ือเงินลงทนุในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 0.00 (508,965,000.00) 0.00
          ซ้ือเงินลงทนุเผ่ือขาย (547,987,603.46) (693,471,245.58) (186,271,703.13)
          ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัร่วม (81,730,250.00) (196,992,000.00) (46,875,000.00)
          ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (25,500,000.00) 0.00 0.00
          ซ้ือเงินลงทนุ - ทัว่ไป (104,106,300.00) (179,115,044.00) (61,075,000.00)
          ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (273,083,368.50) (118,585,053.25) (17,554,076.00)
          ซ้ือทรัพยสิ์น (163,511,592.68) (151,831,484.26) (125,571,563.13)
          ซ้ือทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน (6,586,776.27) (1,451,756.05) (8,854,149.78)
          เงินสดรับจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ 15.00 0.00 0.00
          เงินสดรับจากขายเงินลงทนุ-เผ่ือขาย 63,849,854.37 640,000.00 23,271,995.75
          เงินสดรับจากขายเงินลงทนุ-ในบริษทัร่วม 0.00 5,760,000.00 0.00
          เงินสดรับจากขายเงินลงทนุ-ทัว่ไป 4,027,885.92 672,000.00 2,355,989.52
          เงินสดรับจากขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 20,000.00 0.00 157,000.00
          เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 59,232,350.00 37,382,350.00 12,375,350.00
          เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 4,299,534.75 2,721,143.61 5,058,287.17
          เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน 0.00 10,000.00 6,000.00
          เงินสดรับจากเงินสนับสนุนโครงการเพ่ืออนุรักษพ์ลงังาน 0.00 2,001,000.00 0.00
          เงินปันผลรับ 250,917,988.79 204,551,842.71 194,408,665.61
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (786,874,248.64) (2,001,340,315.53) (401,278,677.99)
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       งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม   (ต่อ) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2561 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 2559

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

          เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บคุคลหรือกิจการ

               ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.00 0.00 (5,000,000.00)

          เงินรับฝากจากพนักงาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 229,868.04 258,798.54 (589,099.92)

          เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 6,450,000.00 6,650,000.00 (200,000.00)

          จ่ายเงินปันผล (498,291,400.00) (596,468,550.00) (364,645,700.00)

   เงินสดรับจากการรับช าระคา่หุ้นเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 400,000.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน (491,611,531.96) (589,559,751.46) (370,034,799.92)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดสุทธิเพิม่ขึน้ 191,574,985.38 (1,226,292,694.06) 1,732,139,649.03

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 1,831,365,331.49 3,057,658,025.55 1,325,518,376.52

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณวันส้ินปี 2,022,940,316.87 1,831,365,331.49 3,057,658,025.55

หัก เงินสดท่ีถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (35,085.88) 0.00 0.00

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณวันส้ินปี 2,022,905,230.99 1,831,365,331.49 3,057,658,025.55
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(2)    อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษทั 
 

      งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ     
    2561 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559 2561 2560 2559 

     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
 

            
     

  อตัรำส่วนสภำพคล่อง ( เท่ำ ) 1.47  1.44  1.50  1.41  1.39  1.46  
     

  อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ( เท่ำ ) 0.85  0.82  0.90  0.83  0.81  0.90  
     

  อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด ( เท่ำ ) 0.18  0.16  0.31  0.15  0.14  0.30  
     

  อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ ( เท่ำ ) 6.57  6.45  6.86  6.56  6.44  6.84  
     

  ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย ( วนั ) 55  56  52  55  56  53  
     

  อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ ( เท่ำ ) 34.93  37.43  37.80  35.38  38.14  41.21  
     

  ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย ( วนั ) 10  10  10  10  9  9  
     

  อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี ( เท่ำ ) 5.42  5.25  5.82  5.41  5.24  5.82  
     

  ระยะเวลำช ำระหน้ี ( วนั ) 66  69  62  67  69  62  
     

  CASH CYCLE ( วนั ) (1) (3) 0  (2) (4) 0  
     

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร(PROFITABILITY RATIO)           
     

  อตัรำก ำไรขั้นตน้ ( % ) 17.41  17.27  16.83  16.77  16.66  16.41  
     

  อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ( % ) 6.93  6.73  5.25  6.39  5.85  4.53  
     

  อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร ( % ) 64.82  64.39  145.12  58.57  65.47  161.56  
     

  อตัรำก ำไรสุทธิ ( % ) 5.34  4.77  4.20  4.92  4.50  3.49  
     

  อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( % ) 10.56  10.17  10.72  10.13  9.97  9.17  
     

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)           
     

  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ ( % ) 6.78  6.26  6.42  6.44  6.07  5.45  
     

  อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร ( % ) 191.18  170.32  159.98  242.73  213.33  167.93  
     

  อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ ( เท่ำ ) 1.27  1.31  1.53  1.31  1.35  1.56  
     

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ(FINANCIAL POLICY RATIO)           
     

  อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ( เท่ำ ) 0.54  0.58  0.68  0.55  0.59  0.70  
     

  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย ( เท่ำ ) 4,658.14  6,046.53  11,073.58  170.86  209.84  289.43  
     

  อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั ( เท่ำ ) 0.86  0.56  3.10  0.74  0.52  3.29  
     

  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ( % ) 28.02  39.06  26.09  30.12  41.13  25.97  
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14    กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 
 

 14.1   วเิคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงิน  
         ผลการด าเนินงาน 

1) ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และ 2560 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 33,.337.37 ลา้นบาท 

และ 32,010.12 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2560 เพิ่มข้ึน 1,327.25 ลา้นบาท คิดเป็น 4.15 % มีค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน 
31,225.85 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 เป็นจ านวน 1,190.65 ล้านบาท คิดเป็น 3.96 % และมีก าไรสุทธิรวม 
1,778.57 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 251.54 ลา้นบาท คิดเป็น 16.47 % ผลการด าเนินงานและรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน มา
จากองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
  รายได้จากการขาย 
 รายได้จากการขายของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2561 มีจ านวน 32,715.37 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2560 จ านวน 1,217.75 ลา้นบาท คิดเป็น 3.87 % จากการเติบโตของยอดขาย 
เน่ืองจากในปี 2561 ภาวะการแข่งขนัในตลาดของสินคา้อุปโภคบริโภคยงัคงความรุนแรง แต่บริษทัก็ยงั

สามารถรักษาฐานยอดขายจากสินคา้ท่ีมีอยูใ่ห้เติบโตได ้จากกลยุทธ์การตลาด 3 กลยุทธ์ส าคญั ไดแ้ก่ การเสริม
ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้พนัธมิตร ท่ีเป็น Strategic Partners  การเพิ่มสินคา้ใหม่ทั้งคู่คา้ใหม่และคู่คา้เดิม  และการ
จ าหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์   อีกทั้งสินคา้ในกลุ่มคอนซูเมอร์โปรดกัส์ ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้จ าเป็น ไดมี้การ
สร้างนวตักรรม โดยมี Product Differentiation ออกมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบโจทยใ์ห้ครบทุกความตอ้งการ ไม่วา่
จะเป็นการออก “Oriental Kitchen” สไตล์เกาหลี เขา้มาเป็นทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคในราคาจ าหน่ายท่ีถูกกวา่แบ
รนดเ์กาหลี ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคบะหม่ีน าเขา้ 

 

 รายได้อืน่ๆ 
 รายไดอ่ื้นๆของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2561 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ จ านวน 

163.07 ลา้นบาท รายไดจ้ากเงินปันผลรับ 250.92 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 118.17 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 
2560 รายไดอ่ื้นๆของบริษทั เพิ่มข้ึนจ านวน 109.50 ลา้นบาท คิดเป็น 21.37 %   

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
      ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยปี 2561 เพิ่มข้ึน 1,190.65 ลา้นบาท คิดเป็น 3.96% 

เม่ือเทียบกบัปี 2560 เป็นการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายตามสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มข้ึน 256.15 ลา้นบาท ในส่วนของค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายซ่ึงเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนของยอดขาย 
และมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 31.60 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาของ
บริษทัท่ีร่วมลงทุน   

ก าไรสุทธิ 
บริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2561 มีก าไรขั้นต้น 5,696.45 ล้านบาท คิดเป็น 17.41 % เม่ือเทียบกับ

ยอดขาย หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและตน้ทุนทางการเงินแลว้ มีก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้2,152.92 
ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 1,778.57 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ  านวน 251.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
16.47 %  
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2)    ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวม 
สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุดปี 2561 มีมูลค่า 26,713.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 

จ านวน 962.80 ล้านบาท คิดเป็น 3.74 % โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 166.39 ล้านบาท และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 796.41 ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 2,022.91 ล้านบาท เงิน
ลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน 1,880.92 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินฝากกบัสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพยแ์ละฝากประจ า 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 45.01 ลา้นบาท โดยลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯ ในปี 2561 มีจ านวน 
4,231.69 ลา้นบาท คิดเป็น 15.84 % ของสินทรัพยร์วม มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย 55 วนั ในจ านวนลูกหน้ี
ทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ ลดลงจากปี 2560 จ  านวน 202 ลา้นบาท 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 796.41 ลา้นบาท จากการเพิ่มข้ึนของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ
ตลาด ประกอบดว้ย เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มข้ึน จ านวน 902.82 ลา้นบาท จากการแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็น
เงินลงทุนเผื่อขาย 508.97 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน จ านวน 251.36 ล้านบาท ซ่ึงมี
รายการกลบับญัชีค่าเผือ่การดอ้ยค่าจากการประเมินราคาท่ีดินใหม่ 12.81 ลา้นบาท 

 

หนีสิ้นรวม 
บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวม ส้ินสุดปี 2561 มีจ านวน 9,349.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 

จ านวน 91.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.97 % เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 227.30 ลา้นบาท ค่า
ส่งเสริมการขายคา้งจ่ายลดลง 290.03 ลา้นบาท ตามการลดลงของยอดขายของบริษทัฯ ทั้งน้ีรายการหน้ีสินส่วน
ใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ คิดเป็น 53.95 % ของหน้ีสินรวม ซ่ึงบริษทัไดช้ าระหน้ีตามก าหนดเวลาเสมอ และเน่ืองจาก
บริษทัฯไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน จึงไม่มีภาระในการช าระดอกเบ้ีย 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย ส้ินสุดปี 2561 มีจ านวน 17,363.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2560 เป็นจ านวน 1,054.43 ล้านบาท  จากก าไรสุทธิปี 2561 จ านวน 1,778.57 ลา้นบาท  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2560 
จ านวน 251.54 ลา้นบาท  และบริษทัฯ  บนัทึกผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  จ  านวน 200.19  ลา้น
บาท  

ในปี 2561 บริษทัฯจ่ายเงินปันผลจ านวน 495 ลา้นบาท คิดเป็น 32.42 % ของก าไรสุทธิของปี 2560 และ
มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงาน งวดคร่ึงปีแรกของปี 2561 ใหก้บัผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.50 บาท 

 
14.2   ปัจจยัหรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลต่อฐำนะกำรเงินในอนำคต    - ไม่มี -  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  

 บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ  ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด  หรือไม่ขำด
ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั  นอกจำกน้ีบริษทัขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีไดแ้สดง
ขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวำ่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งของบริษทั และบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี
กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำม
ระบบดงักล่ำว   และบริษทัได้แจง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และกำร
เปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัได้รับรอง
ควำมถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมำยให้ นำงศิริพร  เลขยะวิจิตร เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไว้
ทุกหนำ้ดว้ย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำงศิริพร เลขยะวจิิตร ก ำกบัไว ้ บริษทัจะถือวำ่ไม่ใช่
ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

ช่ือ    ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ 
     

 1 นำงผำสุข รักษำวงศ ์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร ....................................... 

     

 2 นำยเวทิต โชควฒันำ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร ......................................... 
     

     

 ช่ือ       ต าแหน่ง                ลายมือช่ือ 
 

   

ผูรั้บมอบอ ำนำจ     นำงศิริพร  เลขยะวจิิตร                    เลขำนุกำรบริษทั      ....................................... 

    

ผำสุข  รักษำวงศ ์

ศิริพร  เลขยะวจิิตร 

เวทิต โชควฒันำ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 

ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัที่ไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    
1.  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา 81 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  0.84 2,3,5,9 และ10  บริษัทจดทะเบียน  

     - ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  - สาขาบริหารธุรกิจ   2557 - 11 ก.ค. 2559 กรรมการท่ีปรึกษา บมจ. ธนูลกัษณ์ 

       ปี 2504      มหาวทิยาลยับูรพา   ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ธนูลกัษณ์ 

             มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   2557 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บมจ. ไทยวาโก ้

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   2557 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ 

  - สาขาวศิวกรรมศาสตร์   2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

      มหาวทิยาลยัขอนแก่น   ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

  - สาขากฎหมาย   2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

      มหาวทิยาลยัวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น   2557 – เม.ย. 2559 รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

  - สาขาวทิยาศาสตร์ (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)   พ.ค.  – ธ.ค.2559 กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพฯ   ธ.ค. 2559 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  18 แห่ง 

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

  - Director Certification Program (DCP) 68/2005   2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

     2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สหชลผลพืช 

        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

       

เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    
2.  นายบุญชยั    โชควฒันา 71 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 0.61 1,3,5,9 และ10  บริษัทจดทะเบียน  

     - ประธานกรรมการบริษทั   - สาขานิเทศศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร   2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 

     - ประธานกรรมการบริหาร  - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

       ปี 2515  - สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์   2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

   มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  19  แห่ง 

         ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)    กจิการที่แข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

  มหาวทิยาลยัรามค าแหง   2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

  Wisconsin State University At Superior, U.S.A.   2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซนัร้อยแปด 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003      

  - Director Certification Program (DCP) 68/2005      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

3.  นายบุญปกรณ์     โชควฒันา 83 Assumption Commercial College (1956) 0.51 1,2,5,9 และ 10  บริษัทจดทะเบียน  

     - รองประธานกรรมการ  B.A. Economics  University of Nottingham      2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.นิวซิต้ี (กรุงเทพ) 

       ปี 2505  (1962)   2557 – 23 เม.ย. 2561 รองประธานกรรมการ บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   2557 – 11 เม.ย. 2561 กรรมการ บมจ. ไอที ซิต้ี 

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  4  แห่ง 

  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

  - Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

4. นางผาสุข   รักษาวงศ ์ 64 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  0.02 -  2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน  

       - รองประธานกรรมการบริหาร  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์     กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 6  แห่ง 

      - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร         สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

        ความเส่ียงและต่อตา้นการ  - Director Accreditation Program (DAP) 75/2008      

        คอร์รัปชนั  - Director Certification Program (DCP) 251/2017      

        19 มิถุนายน 2551  - Risk Management Program for Corporate      

     Leaders (RCL) 7/2017      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

5.  นายเวทิต  โชควฒันา  54 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University,  0.14 1,2 และ 3   บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการผูอ้  านวยการ   ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco   2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

     -  กรรมการบริหาร  State University, California, U.S.A    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  15  แห่ง 

        19 มิถุนายน 2551    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

          - Director Accreditation Program (DAP)  75/2008   2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

  - Director Certification Program (DCP) 251/2017   2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซนัร้อยแปด 

  - Risk Management Program for Corporate      

     Leaders (RCL) 4/2016      

    สถาบนัวทิยาลยัตลาดทุน หลกัสูตรผูบ้ริหาร      

    ระดบัสูง รุ่น 21/2558      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

6.  นายบุญฤทธ์ิ     มหามนตรี 73 วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 0.02 -  บริษัทจดทะเบียน  

     - กรรมการบริษทั     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   2557 -  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

       ปี 2531  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1  แห่ง 

  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

7.  นายเพชร  พะเนียงเวทย ์ 44 เอม็บีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล บิสซิเนส 0.09 -  บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการบริษทั   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยแีห่งซิดนีย ์   2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส านกัการลงทุนต่างประเทศ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

        26 เมษายน 2555  ประเทศออสเตรเลีย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   2 แห่ง 

            สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

         -  Director Accreditation Program (DAP) 99/2012   2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส านกัการลงทุนต่างประเทศ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

8. นางสาวศิริลกัษณ์  ธนสารศิลป์ 69 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 0.23 -  บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการบริษทั    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    2552 – 16 ธ.ค.2558 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. สหพฒันพิบูล 

        17 ธนัวาคม 2558  - Director Accreditation Program (DAP)  22/2004    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  4  แห่ง 

      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ช่ือหน่วยงาน / บริษทั  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร           

9. นางชยัลดา   ตนัติเวชกุล 42 ปริญญาโท สาขาการคา้และนโยบายระหวา่ง- 0.35 1,2 และ 3  บริษัทจดทะเบียน  

     - กรรมการบริษทั   ประเทศ  มหาวทิยาลยัจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา   2557 – 13 พ.ย.2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 

     - กรรมการบริหาร    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   13 พ.ย. 60–ปัจจุบนั                             รองกรรมการผูอ้  านวยการและ บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 

     - ประธานกรรมการบริหารความ  - Director Accreditation Program (DAP)  55/2006    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน  

       เส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั  - Risk Management Program for Corporate     กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   6  แห่ง 

     - ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 2     Leaders (RCL) 8/2017    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

       17 ธนัวาคม 2558        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

10. นายธรรมรัตน์  โชควฒันา 49 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 0.08 1,2 และ 3  บริษัทจดทะเบียน  
      - กรรมการบริษทั     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยวาโก ้
        11 พฤษภาคม 2560  - Director Accreditation Program (DAP)  3/2003   2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธาน บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
  - Director Certification Program (DCP) 68/2005    กรรมการบริหาร  
   สถาบนัวทิยาการ สวทช (NSTDA Academy)   2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ธนูลกัษณ์ 
  - อบรมหลกัสูตร CSP รุ่น 31/2009    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  40  แห่ง 
      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  
     2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เซา้ท ์
     2557- ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซนัร้อยแปด 
     2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนดดิ์สทริบิวชัน่  
     2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แคน 
     2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ซนัแอนดแ์ซนด ์
     2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. โคราชวฒันา 
การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร           
11.  นายวศิน    เตยะธิติ 70 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี   0.005 -  บริษัทจดทะเบียน  

       - กรรมการอิสระ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    2557- ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ.ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 

       - กรรมการตรวจสอบ     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  10 แห่ง 

        28 เมษายน 2540  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

12. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร 71 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) - -  บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการอิสระ   สหรัฐอเมริกา    2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 

      - ประธานกรรมการตรวจสอบ      ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)     กรรมการตรวจสอบ  

        27 เมษายน 2552  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
  -  Director Accreditation Program (DAP) 77/2009      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

13. นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ 71 ปริญญาโท M.Acc., Western Illinois University, - -  บริษัทจดทะเบียน  

     -  กรรมการอิสระ   U.S.A.   2557 – เม.ย. 2560 กรรมการอิสระและ บมจ. เอสแอนดเ์จ อินเตอร์เนชัน่แนล 

     -  กรรมการตรวจสอบ  บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี     ประธานกรรมการตรวจสอบ เอน็เตอร์ไพรส์ 

        22 เมษายน 2539  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 

  ประกาศนียบตัรชั้นสูงการสอบบญัชี,    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. ประชาอาภรณ์ 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1  แห่ง 

      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร           
14. นายแพทยว์ชิยั  เจริญวงค ์ 72 แพทยศาสตร์บณัฑิต ศิริราชพยาบาล  - - 2556 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

       - กรรมการอิสระ  มหาวทิยาลยัมหิดล    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

         25 เมษายน 2559     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

  - Director Accreditation Program (DAP) 138/2017      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

15. นายวชิิต  ตนัติอนุนานนท ์ 72 อสัสัมชญั ศรีราชา 0.01 -  บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการอิสระ         อสัสัมชญั พาณิชยการ   2557- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 

       23 เมษายน  2561  Joint Venture Management Course,     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

  Insead University   2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซมโปะประกนัภยั (ประเทศไทย) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   1  แห่ง 

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร           

16. นางศิริพร  เลขยะวจิิตร 69 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 0.07 - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
      - เลขานุการบริษทั         อบรม Corporate Secretary Development Program    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   3  แห่ง 
      - กรรมการบริหาร  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี     กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
      - กรรมการบริหารความเส่ียง  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      
        และต่อตา้นการคอร์รัปชนั    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      
       10 พฤษภาคม 2548  - อบรม Board  Reporting      
  - Risk Management Program for Corporate      
     Leaders (RCL) 7/2017      
  อบรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน      
  จากสมาคมการจดัการธุรกิจ แห่งประเทศไทย         
การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
17. นายพิพฒัน์ โควศุภมงคล 64 ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 0.04 -  2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหาร      กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหารความเส่ียง      กจิการที่แข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

        และต่อตา้นการคอร์รัปชนั        

       10 พฤษภาคม 2548        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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 ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

18.  นายวระ  พนัธ์กมล 60 มินิเอม็บีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ 0.02 - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
      - กรรมการบริหาร   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
      - กรรมการบริหารความเส่ียง  ปริญญาตรี คณะวทิยาการจดัการ    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
        และต่อตา้นการคอร์รัปชนั  สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร      

      - ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 1          
        9 พฤษภาคม 2556        
การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

19. นายปุณวณ์ี  สุขเยน็ 51 ปริญญาโท สาขาวชิาการตลาด - - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
      - กรรมการบริหาร   Thames Valley University    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหารความเส่ียง      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
        และต่อตา้นการคอร์รัปชนั        
      - ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 2            

       12 พฤษภาคม 2557        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

20. นายปริญญา  สิทธิด ารง 57 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.001 - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      -  กรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1 แห่ง 
      -  กรรมการบริหารความเส่ียง  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
         และต่อตา้นการคอร์รัปชนั  มหาวทิยาลยัรามค าแหง      
      -  ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 1       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      
         1  พฤษภาคม  2551   - Risk Management Program for Corporate       
     Leaders (RCL) 8/2017      
การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

21. นายพีระพล  จนัทร์วจิิตร 42 ปริญญาโท Telecommunication  Management 0.003 - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      -  กรรมการบริหาร  Assumption University    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
      -  กรรมการบริหารความเส่ียง  ปริญญาตรี Electronics Engineering    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
         และต่อตา้นการคอร์รัปชนั  Assumption University      
      -  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 1              
         12 พฤษภาคม 2560        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
22. นางสาวพชัราภรณ์  วฒันสุข 60 ปริญญาโท การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 0.015 - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      -  กรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัรามค าแหง    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      -  รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

         ทรัพยากรบุคคล  มหาวทิยาลยัรามค าแหง      

         12 พฤษภาคม 2560        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

23. นางศิริวรรณ  วงศอ์ริยะกวี 54 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.12 - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      -  กรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 6 แห่ง 

      -  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

         การเงินและการลงทุน (CFO)  มหาวทิยาลยัมหิดล      

        12 พฤษภาคม 2560  - อบรมหลกัสูตร CFO’s Orientation Couse      

    For New IPOs      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

24. นายสุรพงษ ์ โศภนกิจ 47 ปริญญาเอก Sustainable Energy and - - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

       -  ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลย ี  Environmental Technology    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

          สารสนเทศ  วทิยาลยัพลงังานทดแทนและส่ิงแวดลอ้ม    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

          1  พฤษภาคม  2558  ปริญญาโท MSCIS Assumption University      

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      

  - Director Accreditation Program (DAP) 79/2009      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 

25.  นางสาวจ านงค ์ ศรีอมัพรกุล 54 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง - - 2557 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

       -  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัเกริก    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

   ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ  หลกัสูตรอบรม    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

   สูงสุดในการควบคุมดูแลการท า  -กา้วทนัมาตรฐานบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต      

   บญัชี  -ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่      

  เก่ียวกบัรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (TFRS15)      

  และสัญญาเช่า (TFRS16) ท่ีมีต่อการจดัท ารายงาน      

  ทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน      

  - TFRS 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                       - ไม่มี - 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

 
 

รายช่ือกรรมการในบริษทัยอ่ย 
 

                      รายช่ือ บริษทั บจ. โชคชยัพิบูล บจ. กรุงเทพทาวเวอร์(1999) บจ. ทิพยว์ารินวฒันา บจ. แดร่ีไทย 
1. นายบุญชยั       โชควฒันา X   / X 

2.  นางผาสุข         รักษาวงศ ์ /   / / 

3.  นายเวทิต          โชควฒันา / /    

4.  นางชยัลดา        ตนัติเวชกุล / / /  / 

5.  นางศิริพร          เลขยะวจิิตร // / /   

6.  นางศิริวรรณ    วงศอ์ริยะกวี // / /  / 

7.  นายปริญญา     สิทธิด ารง // /    
 

          X          หมายถึง    ประธานกรรมการ 
   /        หมายถึง   กรรมการ 
  //        หมายถึง   กรรมการบริหาร 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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 รายช่ือกรรมการในบริษทัร่วม 
 

  บริษทัร่วม         
รายช่ือ บริษทั บจ. 

ไทย เมียนม่าร์ 
 ซคัเซสเวนเจอร์ 

บจ.  
ร่วม
อิสระ 

บจ.  
ร่วมอิสระ 

ดีเวล็อปเมนท ์

บจ.  
ศรีราชา 
ขนส่ง 

บจ.  
สหพฒัน์ 

เรียลเอสเตท 

บจ.  
สหอุบล
นคร 

บจ.  
สห  

ลอวส์ัน 

บจ. 
ซนั 

ร้อยแปด 

บจ. 
สยาม 
อาราตะ 

1.  นายบุญชยั        โชควฒันา X / / /    X X  

2.  นายเวทิต              โชควฒันา / /      / / / 

3.  นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ / /         

4. นายธรรมรัตน์       โชควฒันา /     /   /  

5.  นางศิริพร              เลขยะวจิิตร //      /    

6.  นางศิริวรรณ         วงศอ์ริยะกว ี //  / /    /    

 

    X        หมายถึง    ประธานกรรมการ 
                 /      หมายถึง   กรรมการ 
              //      หมายถึง   กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ  3 
 

          รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

 ช่ือ -สกุล                      :   นางสาวสุนนัทา   มงคลกิจทวผีล 

 คุณวุฒิทางการศึกษา     :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  : อบรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

        จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 หลกัสูตรอบรม/ สัมมนา : Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with 

 ปี 2561  Strategy and Performance โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  : ร่าง TFRS 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  

   โดย  ผศ. วภิาดา   ตนัติประภา 
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เอกสารแนบ  4 
 
 

        รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

       -ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 
 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบชุดน้ีไดรั้บการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2561  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  3  ท่าน   คือ    พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร, นายวศิน   เตยะธิติ, 
และนายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ  โดยมี พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบปีท่ีผา่นมา   มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  5  คร้ัง  โดยการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบมีดงัน้ี 
  1.   พลต ารวจตรีภาณุรัตน์   มีเพียร         เขา้ร่วมประชุม       5 คร้ัง 
  2.  นายวศิน           เตยะธิติ                 เขา้ร่วมประชุม      5 คร้ัง 
  3.  นายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ       เขา้ร่วมประชุม       5 คร้ัง 
 
          ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ ผูส้อบบญัชี
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลักการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป   คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพอ้งตอ้งกนักบัการสอบทานของผูส้อบบญัชี  โดยใน
การประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 1  และไตรมาส 2  มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี  และเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้
ร่วมประชุม  ยกเวน้การประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไดมี้การประชุมร่วมกบัผูช่้วยผูส้อบบญัชี โดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2561 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้และจากการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจท่ีด าเนินอยู ่ และใหค้วามเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562  
ของแผนกตรวจสอบภายใน  
 บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  ขอ้ก าหนดของตลาด    
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการท ารายการกบับุคคลท่ี 
เก่ียวโยงกนั  บริษทัฯ ก็ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ในกรณีท่ีบริษทัฯ  มีการท ารายการท่ีอาจเขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวาระนั้น ๆ   
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานงบการเงินประจ าปี 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก     
ผูส้อบบญัชีแล้ว  ได้มีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูช่้วยผูส้อบบญัชีและเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อให้
มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินจดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร การเปิดเผยขอ้มูลมีความเพียงพอและเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรือ  นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร และ/หรือ นายนพฤกษ ์
พิษณุวงษ ์ แห่งบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ   อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั  เป็นผูมี้คุณสมบติัและเหมาะสมเป็น
ผูส้อบบญัชี   จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  
 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัต่อไป 
 ในการปฏิบติังานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ อนัป็น
สาระส าคัญท่ีจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท  และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ 
 
 
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

             ภาณุรัตน์  มีเพียร                                                                                         
                                                                                     (พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร) 

                                                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                     วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
 


