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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

บริษัท  สหพฒันพบูิล  จ ากดั (มหาชน) 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

สหพฒันพิบูล เร่ิมตน้องคก์รจากฐานของความอุตสาห วิริยะ ของอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชควฒันา
และไดพ้ฒันาองค์กรให้กา้วหนา้อย่างไม่หยุดย ั้ง  มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างเสริมสังคมส่วนรวม  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 
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ปี  2533- 2537 เรียกช าระทุนเพิ่ม 75.87 ลา้นบาท มีทุนช าระแลว้ 275.87 ลา้นบาท 
ปี 2537                เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2537 ไดจ้ดัสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวน 6,896,883 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 10  บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 3 หุน้เดิม มีสิทธิจองซ้ือหุ้นใหม่ได ้1 หุ้น ใน
ราคาหุน้ละ 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 ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน จ านวน 45,979,220 หุ้น โดยการ

จดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 6 หุ้นสามญัเดิม ต่อหุ้นสามญัใหม่ 1 หุ้น ในราคา
เสนอขายหุน้ละ 15 บาท    ท าใหมี้ทุนช าระแลว้จ านวน  318.42  ลา้นบาท 

ปี  2556               ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ลา้นบาท เหลือ 318.42  ลา้นบาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 
330 ล้านบาท  โดย ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 11.58 ล้านบาท  เสนอขายให้แก่
ผูบ้ริหารและ พนกังานของบริษทัตามโครงการ ESOP  ในราคาหุ้นละ 15 บาท โดยมี
ระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

 วนัท่ี  11-13 กนัยายน  2556     มีผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั จองซ้ือหุ้นสามญั    
เพิ่มทุนตามโครงการ 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 จองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน

ตามโครงการ ESOP  จ  านวน 1,221,500 หุน้  
  วนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 มีทุนช าระแลว้ จ านวน 324.60 ลา้นบาท 
 วนัท่ี  13 – 15  ตุลาคม 2557   มีผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั จองซ้ือหุ้นสามัญ     

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

เจา้อยู่หัวฯ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพ่าห์”  ซ่ึงตราตั้ง
พระราชทานน้ีเป็นประดุจเอกสารรับรองว่า บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) ได้
ประกอบธุรกิจการคา้โดยซ่ือสัตยสุ์จริต ตั้งอยูใ่นศีลธรรมอนัดี 

ปี 2558 วนัท่ี 11 – 13 กุมภาพนัธ์ 2558  มีผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั จองซ้ือหุน้สามญั   
เพิ่มทุนตามโครงการ ESOP  จ  านวน 2,234,797 หุน้  
วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2558  มีทุนช าระแลว้จ านวน 330 ลา้นบาท 

 วนัที ่ 9 สิงหาคม 2558  พิธีประดิษฐานองคค์รุฑ ตราตั้งพระราชทาน ณ อาคารส านกังาน
ใหญ่ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั    
 

  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯ  มีการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย  5 บริษทั และถือหุน้ในบริษทัร่วม  
รวม 13  บริษทั   แยกตามสายธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่    - ไม่มี -    

บริษทั  สหพฒันพบูิล จ ำกดั (มหำชน) 

บอจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  (99.99%) ธุรกจิอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ 

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

บอจ.แดร่ีไทย (63.91%) 
 ธุรกจิกำรผลิต 

 บอจ. ทพิย์วารินวฒันา (49.95%) 

บอจ. โชคชยัพิบลู (99.99%)   ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์และ
บริกำร บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม 

 สำยธุรกจิกำรลงทุน 

บอจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวนเจอร์ (35.00%) 

บอจ.บญุแคปปิตอลโฮลดิง้ (32.00%) 

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

 สำยธุรกจิบริกำร และอืน่ๆ 

บอจ. เคพีซอฟท์  (18.00%) 

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  (20.00%) 

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 2558 

ช่ือบริษัท 

สดัสว่นการถือหุ้น (%) 
บริษัทฯ ถือหุ้น

บริษัทอื่น 
บริษัทอื่นถือหุ้น 

บริษัทฯ 

1   กรณกีารถือหุ้นเกนิกว่า 50%  
   บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืน เกินกวา่ 50%  บริษทัอ่ืนตอ้งไม่ ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัฯ 

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

2   กรณกีารถือหุ้นเกนิกว่า 25%  แต่ไม่เกนิ 50%  
   บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืน เกินกวา่ 25%  แต่ไม่เกินกวา่ 50%  บริษทัอ่ืนตอ้งไม่ถือ

หุน้ไขวใ้นบริษทัฯ เกินกวา่ 10% 
  1.   บ.ทิพยว์ารินวฒันา จก. 49.95 - 

2.   บ.ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซส เวนเจอร์ จก. 35.00 - 
3.   PRESIDENT FOODS (COMBODIA) 30.00 - 

3   กรณกีารถือหุ้นไม่เกนิกว่า 25%  ** 
   บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืน ไม่เกินกวา่ 25%  บริษทัอ่ีนตอ้งไม่ถือหุน้ไขว ้ในบริษทัฯ 

เกินกวา่ 25% 
  1.   บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  6.72 20.00 

2.   บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล  8.53 10.19 
3.   บ.ไอ.ดี.เอฟ จก. 19.60 4.03 
4.   บ.อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอรีส์ จก. 9.83 1.22 
5.   บมจ. นิวซิต้ี (กรุงเทพ) 0.45 0.55 
6.   บมจ. ฟาร์อีสท ์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

ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละให้บริการ  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจอาคารส านกังาน
ให้เช่า   บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักคือ ประเทศไทย  และมีบางส่วนงานเป็น
ภูมิศาสตร์ต่างประเทศ บริษทั และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายในส่วนงานภุมิศาสตร์ต่างประเทศ จ านวน 
9.8  ลา้นบาท   ส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

              (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
          รายได ้        ปี 2558      ปี 2557    ปี 2556 

ขายสินคา้อุปโภค บริโภค 29,032.7 26,444.8 26,223.9 
อาคารส านกังานให้เช่า 120.9 116.5 38.0 
อ่ืนๆ         35.7        125.6         356.1    
          รวม 29,189.3 26,686.9 26,618.0 

 
2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ      

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

2.2     การตลาดและการแข่งขนั 
(ก)    นโยบายการตลาดและการจ าหน่าย 

ในดา้นการจดัจ าหน่ายไดเ้นน้ถึงคุณภาพของสินคา้โดยถือหลกัการขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ใน
ราคาซ่ือสัตยย์ุติธรรมต่อผูบ้ริโภค และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง กลยุทธ์ทาง
การตลาด เนน้การเลือกส่วนแบ่งการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัต าแหน่งของสินคา้และบริการ   บริษทัฯ ยงัเน้น
ความพิถีพิถนัในคุณภาพของสินคา้ให้ไดม้าตรฐานควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัตลอดเวลา โดยการพฒันาระบบแบบบูรณาการ
เพื่อใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ใหเ้กิดความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือสินคา้ บริหารสตอ็กสินคา้และการไดรั้บ
สินคา้อยา่งรวดเร็วและตรงเวลา มีการพฒันาระบบ Logistics  และ Information Technology  เพื่อ 

 สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
 ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร้านคา้ปลีกเน่ืองจากการขาดสตอ๊ก 
 เป็นการสร้างโครงข่าย  Synergy Network ในการบริการลูกคา้  รับและส่งขอ้มูล            

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

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

(ข)   สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 
  

        ส าหรับปี 2558  ยอดขายของบริษทัมีการเติบโตจากปีท่ีผา่นมา  9.7 %  มีก าไรสุทธิ  1,299  ลา้น
บาท   ผลการด าเนินงานของบริษทันบัว่าประสบความส าเร็จอยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  จากการบริหารท่ีฟันฝ่า
อุปสรรค ในภาวะการแข่งขนัในตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคท่ียงัคงความรุนแรง  ปริมาณสินคา้และคู่แข่งมีเพิ่ม
มากทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ท่ีเขา้มามากข้ึน    ซ่ึงตลอดปี 2558  เศรษฐกิจไทยอ่อนแอกว่าท่ี
คาดการณ์ไว ้ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้  ท าให้การคา้และการลงทุนซบเซาไปดว้ย  สินคา้
คอนซูเมอร์ หรือสินคา้อุปโภคบริโภค  แมเ้ป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั แต่ยอดขายก็ยงัไดรั้บผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ท่ีส่งผลต่อเน่ืองท าใหก้ าลงัซ้ือลดลง  ผนวกกบัปัญหาภยัแลง้ท่ีซ ้ าเติมภาคเกษตร ซ่ึง
เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศมีปัญหา ยิง่ฉุดใหก้ าลงัซ้ือลดนอ้ยลงไปอีก  จนรัฐบาลตอ้งออกมาตรการออกมา
กระตุน้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนท่ียงัมีก าลงัซ้ือ   แต่ไม่มัน่ใจภาวะเศรษฐกิจ กลา้ออกมาจบัจ่าย  
ท าใหต้ลาดสินคา้อุปโภคบริโภค ปี 2558  สามารถปิดยอดขายดว้ยตวัเลขท่ีกลบัมาโตได ้2 -3 % 
  
 ในปี 2559  บริษทัฯ ยงัคงตั้งเป้าหมายเติบโต  จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึน และจากปัจจยั
การกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล ดว้ยงบประมาณท่ีลงไปในโครงการต่างๆ เร่ิมเห็นผลมากข้ึน  ซ่ึงบริษทัฯ  
ยงัคงเน้นการตลาดเชิงรุก  เพื่อผลกัดันให้ยอดขายเติบโตต่อเน่ือง  และยงัคงไวซ่ึ้งกลยุทธ์ทางการตลาด
พื้นฐาน โดยเนน้การสร้างนวตักรรม เพื่อความแตกต่างและความโดดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัผูบ้ริโภค  และ
มดัใจให้อยูก่บัแบรนด์  ซ่ึงถือเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั   อีกทั้งการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2559 นบัวา่เป็นโอกาส และความทา้ทายในการเขา้ไปท าตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อน
บา้นเพื่อสร้างยอดขายใหม้ากข้ึนดว้ย 
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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.  บมจ. เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ เลขท่ี 278 อาคารทีเอฟ เส้นหม่ีและก๋วยเต๋ียวก่ึงส าเร็จรูป 
 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก มาม่า , โจก๊ก่ึงส าเร็จรูปมาม่า , 
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ขา้วตม้ก่ึงส าเร็จรูปมาม่า 
 โทร. 0-2374-4730  แฟ็กซ์ 0-2374-7956  
   

4.  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% 
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ช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต 

5.  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 
 
 

6.  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 
 
 

7. 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 

8.  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 

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

ผลิตภณัฑไ์อเฮลติ-คิวเทน 
ผลิตภณัฑค์อนยคัก้ี 

10. บจ. เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
      (ประเทศไทย)  

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

ผลิตภณัฑผ์า้ออ้มเด็กกนูน์ 

 

2.4    งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ    -ไม่มี – 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง 
 บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงข้ึน เพื่อให้การบริหาร
ความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงในปี 2558 ไดมี้
การประชุมรวม 12 คร้ัง โดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อบริษทั อีกทั้งส่งเสริมและพฒันาให้พนกังานและฝ่ายจดัการทุกระดบัมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึง
ความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดยจดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งไป
ในทิศทางเดียวกบันโยบายและภารกิจของบริษทั   
 

1) ความเส่ียงจากการลงทุน 
 บริษทัฯ ร่วมลงทุนในหุน้บริษทัต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทันั้นๆ  การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง มีการถือหุ้นไขว้
กนัหรือยอ้นกลับระหว่างบริษทัในเครือ  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 ้ยอ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายและ
โอกาสทางการตลาด 
  - มาตรการป้องกัน 
 1 บริษทัผูผ้ลิตดงักล่าวเป็นบริษทัในเครือสหพฒัน์  ซ่ึงมีนโยบายสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั   และ 
เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งของกนัและกนัในการแข่งขนั  มีการท างานร่วมกนัโดยประสานแผนงานกนั
อยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง  ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกนัในการแกปั้ญหา
อยา่งทนัท่วงที 
 2. มีการท างานเป็นทีมระหวา่งผูผ้ลิต ฝ่ายผลิตภณัฑ ์และฝ่ายขาย ในรูปแบบ  One Body   ตั้งแต่
การประชุมเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ  ในการเตรียม  Supply  สินคา้  การวางแผน  และการวางเป้าหมาย  Order  
สินคา้  ท าใหมี้ความแม่นย  าในการประเมินจ านวน และระยะเวลายิง่ข้ึน  รวมทั้งการแกไ้ขสถานการณ์ร่วมกนั
ทนัทีกรณีท่ีมีปัจจยันอกเหนือการควบคุมเกิดข้ึน   
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 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  สินคา้ใหม่ท่ีมีราคาและคุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย   
   2.  บริษทัฯ มีระบบ Home Delivery ท่ีสามารถจดัส่งสินคา้ถึงมือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ 
ปริมณฑล และจงัหวดัชลบุรี โดยผูบ้ริโภคสามารถดูรายละเอียดสินคา้และรายการโปรโมชัน่ของสินคา้ในแต่
ละเดือนไดท่ี้ www. sahapatdelivery.com   และโทรสั่งซ้ือสินคา้ไดท่ี้หมายเลข 02-2949898 สินคา้จะส่งถึง
ผูบ้ริโภคโดยตรงภายใน 24 ชัว่โมง 
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 5)    ความเส่ียงด้านการบริการ 
 บริษทัฯ  มีพนักงานขายเป็นตวัแทนท่ีให้บริการแก่ร้านคา้  แต่ละช่องทางการจ าหน่าย ในเร่ืองการ
สั่งซ้ือสินคา้ การส่งสินคา้  การติดต่อประสานงานกบัขนส่ง และการจดัเก็บค่าสินคา้  หากพนักงานขายไม่
ปฏิบติัตามระเบียบและวิธีปฏิบติังานท่ีบริษทัก าหนดไว ้ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย จากการสูญเสียลูกคา้ 
และยอดขายของบริษทัได ้ 
 มาตรการป้องกนั 

1.  บริษทัฯ มีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบงานขายข้ึน เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานขาย
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและวธีิปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้

 2.  จดัอบรมการสร้างจิตส านึกการบริการ และการปฏิบติังาน ใหก้บัพนกังานขายทุก  2  เดือน 

 6)    ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 บริษทัฯ มีนโยบายการให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงั  ซ่ึงลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีการติดต่อกนัมาเป็น 
เวลานาน  จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการติดตามและเรียกเก็บหน้ี 
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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 21,710,515.01 

โกดงัและส่ิงปลูกสร้าง ซอยประดู่ 1  แขวงบางโคล่   เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 

10 3 51.6 150,492,938.49 

อาคารและโกดงั เป็นตึกแถว 5 ชั้น 
17 คูหา 

ถนนรัชดาภิเษก   แขวงบางโพงพาง    
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ    

17 3 97.5 205,064,084.21 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ถนนพระราม 4   แขวงพระโขนง               
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ    

- - 49.8 1,273,206.63 

ท่ีดินสุวนิทวงศ ์  ถนนสุวนิทวงศ ์ ต าบลศาลาแดง  อ าเภอ 
บางน ้ าเปร้ียว   จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

12 - 30 4,594,959 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลหนองหอย   อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่     

10 1 51.7 17,788,398.48 

ท่ีดินขอนแก่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลบา้นทุ่ม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น   8 - 72.10 5,036,216.45 

ท่ีดินและอาคารพระราม  3    แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ - 1 41.1 11,059,571.70 

ท่ีดินชลบุรี    ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดั
ชลบุรี    

9 2 50.4 2,310,000.00 

ท่ีดินชลบุรีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบุรี    4 3 40 5,828,379.99 

ท่ีดินนครราชสีมาพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา   12 1 46 21,758,539.66 

ท่ีดินเชียงราย    ต าบลป่าออ้ดอนชา้ง  อ าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย    

3 2 59.6 2,641,508.00 

ท่ีดินออ้มนอ้ยพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร 

15 - - 83,539,530.31 

ท่ีดินรังสิตพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    ถนนพหลโยธิน  ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี   

5 2 95 71,752,097.27 

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 1,390,000.00 
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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 - - 14,100,000.00 

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 58,545,439.61 

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 72,792,260.25 

ท่ีดินร่มเกลา้ พร้อมส่ิงปลูกสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 50 3 36 394,208,328.54 

ท่ีดินกบินทร์บุรีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

1 3 97 6,176,669.63 

ท่ีดินจนัทบุรี   ต าบลทุ่งเบญจา  อ าเภอท่าใหม่  จงัหวดั
จนัทบุรี   

172 1 55 27,600,000.00 

ท่ีดินกบินทร์บุรี พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

55 2 83 168,377,420.70 

ท่ีดิน ถนนก าแพงเพชร 7 ถนนก าแพงเพชร 7 แยกจากถนนเพชรอุทยั 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 

3 2 68 160,000,000.00 

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

1 1 14 43,918,580.00 

อาคารชุดบา้นทิวทะเล อความารีน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี   2 ยนิูต 14,037,898.52 

อาคารชุดแคทเธอรีนคอร์ท ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา   1 ยนิูต 8,452,232.19 
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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 88,400,000.00 

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

2 - - 3,760,000.00 

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

6 3 94.8 1,680,000.00 

2. บริษทั กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  จ  ากดั 

ท่ีดินและอาคารส านกังาน 19 ชั้น   ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ  เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร   

2 2 1 102,941,330.32 

3. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา  จ  ากดั 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 134 ม.4 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 4 3 5 14,716,301.50 

ท่ีดินพบพระ 55 ม.1 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 41 2 75 2,663,500.00 
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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/ โทรศพัท ์โทรสารของนิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
 

ล า ช่ือธุรกิจ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นท่ี จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 

ดบั     
   

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

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

อุปโภค-บริโภค 
ทุนจดทะเบียน 
3,100,000 ด่อง 

100.00 

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

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
และบริการ 

 
    

3 บ.กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จก. 2170 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3081000 02-3081008 อาคารส านกังาน 5,190,000     5,189,940            99.99  

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
ให้เช่า 

 
    

4 บ.แดร่ีไทย  จก. 465/1-467 ถ.ศรีอยธุยา เขตราชเทวี  กทม. 02-2461474-8 02-2460078 นมเปร้ียว 537,000        343,180        63.91  

5 บ.ทิพยว์ารินวฒันา จก. 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรี 02-3181147 02-7167107 ผลิตสินคา้ 164,400     82,115            49.95  

 
  ตดัใหม่ เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
บริโภค 

 
    

6 CANCHANA 
INTERNATIONAL CO.,LTD. 

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

- - จดัจ าหน่ายสินคา้   1,000 400 40.00 

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

 
    ซัคเซสเวนเจอร์ จก. เขตบางกะปิ กทม. 

    
    

8 บ.บุญแคปปิตอลโฮลด้ิง จก. 530 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 บางโพงพาง 02-2930030 02-2930040 ลงทุน 27,000,000     8,639,999            32.00  

 
  ยานนาวา กทม. 

    
    

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

 
(CAMBODIA) CO.,LTD. Phnom Penh  Cambodia 

    
    

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

 
  ทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ ห้วยขวาง กทม. 

    
    

11 บ.ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จก. 2922/196  ชั้น 10อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 
ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ 

02-3082888 02-3082577 โรงแรม    900,000 225,000 25.00 

12 บจ. สยามอาราตะ จก. 54 อาคาร บี.บี.บิลด้ิง ชั้น 8 ห้องเลขท่ี 3823 
ถ.สุขมุวทิ 21  เขตวฒันา กรุงเทพ 

02-2620671 02-2620672 ตวัแทนจ าหน่าย
สินคา้ 

   200,000 50,000 25.00 
 

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

 
  จ.ชลบุรี 20280 

    
    

14 บ.สหพฒัน์ เรียล เอสเตท จก. 757/10 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ ์ 02-2930030 02-2930040 พฒันาท่ีดิน 10,000,000     2,000,000            20.00  

 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 

    
    

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

 
  เขตบางคอแหลม กทม.10120 

  
อุตสาหกรรม 

 
    

16 บจ.สห ลอวส์ัน 2170 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3080708 02-3080702 ร้านคา้ 9,370,000    1,874,000            20.00  

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
สะดวกซ้ือ 

 
    

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

 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 

    
    

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

19 บ. เคพี ซอฟท ์จก. 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 
1101,1103,11041 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพ 

02-3080608-9 02-3080607 บริการออกแบบ 
พฒันาซอฟตแ์วร์ 

16,000,000 2,880,000 18.00 

20 บ.ซันร้อยแปด จก. 729/2-3 ตรอกวดัจนัทร์ใน ถ.รัชดาภิเษก 02-2954253 02-2954256 ศูนยจ์  าหน่าย 10,000,000   1,775,350           17.75  

 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กทม. 

  
สินคา้ 
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ล า ช่ือธุรกิจ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นท่ี จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 

ดบั     
   

ออกจ าหน่าย ท่ีถือ ถือหุ้น(%) 

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

 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 

  
น ้ าผลไม ้

 
    

22 บจ.บีเอ็นซี เรียลเอสเตท 530 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 บางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ 

02-2930030 02-2930040 พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

2,400,000 400,000 16.67 

23 บ.วจิยัและพฒันา  2170 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 02-7166931-2 02-7166933 วจิยั          800,000        130,668           16.33  

 
    สหโอซูกา้ เอเชีย จก. เขตห้วยขวาง กทม.10310 

    
    

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

 
  ท่ี 124 ขั้น 12 ถ.สาทรใต ้สาทร กทม. 

  
บ ารุงสุขภาพ 

 
    

25 บ.เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จก. 11 ถ.สาธุประดิษฐ ์เขตยานนาวา  02-2930030 02-2930040 ลงทุน           400,000         57,466            14.37  

 
  กทม.10120 

    
    

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

 
  วงัทองหลาง บางกะปิ กทม.10900 

    
    

27 บ.เพรซิเดนท ์ 90/4  ถนนพฒันาการ   สวนหลวง 02-3143777 02-7194684 จ าหน่ายบะหม่ี          5,000             650           13.00  

 
   คอมเมอร์เชียล จก. กทม. 10250 02-3145848 

   
    

28 บ. 4 พีเพิลฟูดส์ จก. 2156 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3180062 02-3191676 จ าหน่ายบะหม่ี       2,000,000       260,000           13.00  

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

    
    

29 บมจ.ฟาร์อีสท ์ดี ดี บี 465/1-467 ถ.ศรีอยธุยา เขตราชเทวี  02-2480888 02-2466055-6 โฆษณา        7,500,000      922,650            12.30  

 
  กทม. 10400 

    
    

30 บ.ไลออ้น (ประเทศไทย) จก. 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 02-2940191 02-2944365 ผลิตสินคา้        3,000,000       363,900           12.13  

 
  เขตยานนาวา กทม.10120 

  
อุปโภค 

 
    

31 บ.สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จก. 999 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
20280 

038-480444 038-480505 พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

332,000 39,840 12.00 

         32 บ.เอราวณัส่ิงทอ จก. 49 ม.3 ถ.ปู่เจา้สมิงพราย ส าโรงใต ้ 02-7543604-5 02-1833916 ป่ันดา้ยและ        6,214,634      630,493           10.15  

 
  พระประแดง สมุทรปราการ 10130 

  
ทอผา้ 

 
    

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

 
  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 

    
    

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

 
  กทม.10600 

    
    

35 บ.แพนแลนด ์จก. 222 ม.7 ต.คลองก่ิว อ.บา้นบึง 038-480444 038-480505 พฒันาท่ีดิน        3,000,000      300,000           10.00  

 
  จ.ชลบุรี 20220 

    
    

36 บ.ย ูซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟ่ี 183 อาคารรีเจน้ทเ์ฮา้ส์ ชั้น 9 ถ.ราชด าริ 02-6505400-2 02-6505403 อุปโภคบริโภค         150,000       15,000            10.00  

 
   (ประเทศไทย) จก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

    
    

37 บ.เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 7/320  ม.6   ต.มาบยางพร 02-3021447 02-2621400 ผลิตผา้ออ้ม        1,135,000        113,500            10.00  

 
   (ไทยแลนด์) จก. อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 

  
ส าเร็จรูป 

 
    

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

 
    (ฮงัการี) 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 นางวไิลรัตน์   โรจน์นครินทร์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  และ/หรือ  
 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ 
 นายวสุิทธ์ิ  เพชรพาณิชกุล 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 
 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 30  ธนัวาคม 2558 
(ก)  กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก 
 

                รายช่ือ  จ านวนหุ้น 
สัดส่วน 

การถือหุน้ (%) 
  1. บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 66,000,065 20.00 
  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 PRODUCTS CO.,LTD. 16,216,666 4.91 
  6. Q.P. CORPORATION 16,072,583 4.87 
  7. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 13,289,250 4.02 
  8. นายวรีพฒัน์   พนูศกัด์ิอุดมสิน  12,625,981 3.82 
  9. นายส าเริง  มนูญผล 12,139,444 3.67 
10. LOTTE COMPANY  LIMITED. 8,200,000 2.48 
11.  อ่ืนๆ 94,949,879 28.71 
        รวม 330,000,000 100.00 

                

        การกระจายการถือหุน้ตามจ านวนรายท่ีถือ โดยแบ่งช่วงจ านวนหุน้ท่ีถือตามจ านวนรายของผูถื้อหุน้ 
ช่วงจ านวนหุน้ท่ีถือ จ านวนรายท่ีถือ  %  

1      -      50 147          10.20  
51      -     100 91             6.32  
101    -     500 195           13.53  

501     -   1,000 195           13.53  
1,001   -   3,000 165           11.45  
3,001   -   5,000 78             5.41  
5,001       ข้ึนไป 570           39.56  

รวม             1,441          100.00  
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                 ประเภทและจ านวนผูถื้อหุน้ ตามประเภทของบุคคลท่ีถือหุน้  

ประเภท จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย 61 162,414,511 49.22 
     สัญชาติต่างดา้ว 9  74,306,993 22.52 
บุคคลธรรมดา    
     สัญชาติไทย 1,364 92,836,586 28.13 
     สัญชาติต่างดา้ว    7 441,910 0.13 
     รวม 1,441 330,000,000 100.00 

 
(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย    - ไม่มี - 

 

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

 
 

7.3    การออกหลกัทรัพยอ่ื์น    
   ในปี 2558   บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
 

7.4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
   บริษทัคาดวา่จะสามารถคงไวซ่ึ้งการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท  ต่อปี  
ทั้งน้ียอ่มข้ึนกบัผลการด าเนินงานของบริษทัและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 
  

การจ่ายเงินปันผล   ** 2558 2557 2556 2555 2554 
ก าไรสุทธิต่อหุน้   (บาท) 3.94 3.75 3.23  3.00 2.82  
เงินปันผลต่อหุน้   (บาท) 1.10 1.00 1.00  1.00 0.90  
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 27.95% 27.08 % 31.21 % 33.30 % 31.92 % 

 

**  หมายเหตุ  :   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 22)  เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2559  มีมติใหน้ าเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงก าหนดใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2559  เพื่ออนุมติัการจ่าย 
เงินปันผล หุน้ละ 1.10 บาท  
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8.     โครงสร้างการจัดการ 
8.1    คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

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

2.  การถ่วงดุลของกรรมการบริษทั  
  คณะกรรมการบริษทั  มีจ านวน 15  ท่าน ประกอบดว้ย 

-    กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร         6    ท่าน 
-    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ         4    ท่าน 
-    กรรมการอิสระ    1    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 าหนดให้รายงานความกา้วหนา้ของผลการ
ด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษทัทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ทั้งน้ีคณะกรรมการ
บริษทัไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและ
ผูถื้อหุน้ 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในการด าเนินงานของบริษทั วา่มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบ
ทานและใหค้  าแนะน าอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย   เพื่อท าหนา้ท่ี
ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกนั เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการ 

ก.    บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ครบตามจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ข.   บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ท่ีมีความเป็น
อิสระ และมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ท่ีสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

ค.   มีการมอบอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการแลว้ 
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 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั  และการเขา้ร่วมประชุม 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

สามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 

  1.   นายบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา ประธานกรรมการ
กิตติมศกัด ์

12/12  1/1 

  2.   นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการ 11/12  1/1 
  3.   นายบุญปกรณ์               โชควฒันา รองประธานกรรมการ 12/12  1/1 
  4.  นางผาสุข รักษาวงศ ์ กรรมการรองผูอ้  านวยการ

อาวุโส 
12/12  1/1 

  5.  นายเวทิต โชควฒันา กรรมการรองผูอ้  านวยการ 12/12  1/1 
  6.   นายสมศกัด์ิ ธนสารศิลป์ กรรมการ 9/12  1/1 
(ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558)     
  7.   นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี กรรมการ 12/12  1/1 
  8.  นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการ 12/12  1/1 
  9.  นายเพชร พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 10/12  1/1 
10.  นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ   - 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 17 ธ.ค. 58)     
11.  นางชยัลดา ตนัติเวชกุล กรรมการ   - 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 17 ธ.ค. 58)     
12.  นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ กรรมการอิสระ/ ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 
12/12 7/7 1/1 

13.  นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ 

12/12 5/7 1/1  

14.  นายวศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ 

11/12 7/7 1/1 

15.  พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ 

12/12 7/7 1/1 

16.  นายวนัชยั อ ่าพึ่งอาตม ์ กรรมการอิสระ 11/12  1/1 

17.  นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษทั 12/12 7/7 1/1 
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 กรรมกำรบริษัททีม่ีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท   
 กรรมการบริษทัสองในเกา้คนน้ี  ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

1.  นายบุญปกรณ์     โชควฒันา     2.  นายบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันา    
 3.  นายบุญชยั     โชควฒันา    4.  นายบุญฤทธ์ิ    มหามนตรี 
 5.  นายเวทิต  โชควฒันา    6.  นางผาสุข           รักษาวงศ ์   
 7.  นายเพชร  พะเนียงเวทย ์ 8.  นางสาวศิริลกัษณ์    ธนสารศิลป์ 
 9.  นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล  

  คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษทั 

 

8.2   ผูบ้ริหาร  
    ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน  13  ท่าน ดงัน้ี   
 

รายช่ือ  ต าแหน่ง 
1. นายบุณยสิทธ์ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทักิตติมศกัด์ิ  และ 

ประธานกรรมการบริหารกิตติมศกัด์ิ 
2. นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริหาร  และ 

กรรมการผูอ้  านวยการ 
3. นางผาสุข รักษาวงศ ์ กรรมการรองผูอ้  านวยการอาวโุส และกรรมการบริหาร  
4. นายเวทิต โชควฒันา กรรมการรองผูอ้  านวยการ และกรรมการบริหาร 
5. นางชยัลดา ตนัติเวชกุล กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
6. นางศิริพร เลขยะวจิิตร เลขานุการบริษทั และกรรมการบริหาร 
7. นายพิพฒัน์ โควศุภมงคล กรรมการบริหาร  
8. นายเฉลิมพล ก าเนิดศิริกุล กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
9. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ ์ กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
10. นายวระ พนัธ์กมล กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่าย ขาย 1 
11. นายปุณวณ์ี สุขเยน็ กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่าย ขาย 2 
12. นายปริญญา สิทธิด ารง ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ ์1 
13. นายสุรพงษ ์ โศภนกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3     เลขานุการบริษทั   
บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคุณศิริพร  เลขยะวจิิตร  กรรมการบริหาร ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม  เพื่อให้การบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 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 
 5. สนบัสนุนให้การก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยให้ค  าแนะน า
เบ้ืองตน้แก่กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 

ฝ่ายบญัชี 
 และ 
การเงิน 

ฝ่ายบริหาร 
การขาย 

 

ฝ่าย 
ทรัพยากร 
  บุคคล 

ฝ่าย 
เทคโนโลยี 
สารสน 
เทศ 

ฝ่าย 
ส านกังาน 

ฝ่าย 
ส านกั
ประธาน
กรรมการ 
บริหาร 

 

  ฝ่ายขาย 
1 

ฝ่าย 
 ผลิตภณัฑ ์

1 

 

ฝ่ายวจิยั 
ฝ่ายธุรกิจ  
 ต่าง 

ประเทศ 

 ฝ่ายบริหาร
การเงิน 
และ 

การลงทุน 

 

ฝ่ายขาย  
2 

ฝ่าย 
 ผลิตภณัฑ ์

2 

ฝ่าย 
 ผลิตภณัฑ ์

3 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส านกัตรวจสอบภายใน 
  รองผูอ้  านวยการอาวโุส 

รองผูอ้  านวยการ 
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 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ 
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 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 านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั  และค่าตอบแทนประจ าปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน  กรรมการท่ีเป็นสมาชิก
ของคณะอนุกรรมการก็จะไดค้่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการดว้ย  โดยไดรั้บเป็นเบ้ีย
ประชุมเม่ือเขา้ร่วมประชุม  ทั้งน้ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 64  เม่ือวนัท่ี  27  เมษายน 2558  ไดอ้นุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ลา้นบาทต่อปี 
     ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทั ผลการด าเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในกล่มธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอ านาจ 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ  และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณา และน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั  
 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในปี  2558 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  64  เม่ือวนัท่ี 27  เมษายน 2558 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัวงเงินรวมไม่เกิน 12 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 าหนา้ท่ีกรรมการบริหารความเส่ียง  จ่ายเป็น 
 ค่าเบ้ียประชุม  (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

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

  ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ี
จ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ค่าตอบแทนกรรมการ   ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุมและบ าเหน็จกรรมการ  
 

 
รายช่ือกรรมการ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท) 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

รวม 
 

1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา 1,044,000   1,044,000 
2. นายบุญชยั โชควฒันา 1,132,000   1,132,000 
3. นายบุญปกรณ์ โชควฒันา 570,000   570,000 
4. นางผาสุข รักษาวงศ ์ 720,000  48,000 768,000 
5. นายเวทิต โชควฒันา 720,000   720,000 
6. นายสมศกัด์ิ ธนสารศิลป์ 540,000   540,000 
         (ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 12 พ.ย. 58)     
7. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี 570,000   570,000 
8. นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์ 570,000   570,000 
9. นายเพชร พะเนียงเวทย ์ 550,000   550,000 
10. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ -   - 

 (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 17 ธ.ค. 58)     
11. นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ -  33,000 33,000 

 (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 17 ธ.ค. 58)     
12. นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ 570,000 180,000  750,000 
13. นายขจรศกัด์ิ วนัรัตนเ์ศรษฐ 570,000 120,000  690,000 
14. นายวศิน เตยะธิติ 560,000 120,000  680,000 
15. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 570,000 180,000  750,000 
16. นายวนัชยั อ ่าพ่ึงอาตม ์ 560,000   560,000 

 รวม  9,246,000 600,000 81,000 9,927,000 
 

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปี  2558  เป็นเงินทั้งส้ิน   9,927,000   บาท 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
      ในปี  2558  บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสัใหก้บัผูบ้ริหาร จ านวน 13 ราย   
รวมทั้งส้ิน    56,218,040  บาท 
 (2)    ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
       ในปี 2558  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร  จ านวน 13 ราย รวม

ทั้งส้ิน   2,459,720  บาท   
 โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั (ESOP) 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทั (ESOP)  ซ่ึงไดรั้บมติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  62  เม่ือวนัท่ี  22  เมษายน 2556   เพื่อเป็น
แรงจูงใจ และตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองของพนกังาน โดยมีระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558   จ  านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 11,578,097 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 15 บาท  ทั้งน้ีไม่มีผูบ้ริหารและพนกังานรายใดไดรั้บการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ≥  5 % ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขาย โดยมีขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษทักบั
พนกังานท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จะถูกห้ามขาย
หุ้นท่ีไดรั้บจดัสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 2 ปี  ( Lock-up Period) นบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 

ในปี 2556  มีผูบ้ริหารและพนักงานใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 208 ราย  จ  านวนหุ้น 
4,957,900 หุน้ คงเหลือหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 6,620,197 หุน้  

ในปี 2557  มีผูบ้ริหารและพนกังานใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน รวมจ านวน 173 ราย  จ  านวนหุ้นท่ี
จองซ้ือรวม  4,385,400 หุน้  คงเหลือหุน้สามญัเพิ่มุทนจ านวน 2,234,797  หุน้ 

ในปี 2558  บริษทัฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูบ้ริหารและพนักงานโครงการ ESOP  
ตามจ านวนหุ้นท่ีคงเหลืออยู ่ 2,234,797  หุ้น โดยเสนอขายในระหวา่งวนัท่ี  11 - 13  กุมภาพนัธ์ 2558  ซ่ึงมี
ผูบ้ริหารและพนกังานใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน รวม    110   ราย  จ  านวนหุ้นท่ีจองซ้ือรวม 2,234,797  หุ้น 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพิ่มเติม เรียบร้อยแลว้เม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 

8.5     บุคลากร   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯ มีพนกังาน  ทั้งส้ิน  1,552 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 
 

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน 
  ฝ่ายขาย 784 
  ฝ่ายส านกังาน 768 
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ในปี 2558  บริษทัฯ  ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ    เป็นจ านวนเงิน  535,768,106.79  บาท 

 

9.    การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1    นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  

   คณะกรรมการบริษทัมีความเช่ือมัน่ว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได ้
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจและระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม   ขณะเดียวกนัได้
เสริมสร้างให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมีคุณธรรม  ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนั อดทน มีการแบ่งปัน และใช้
สติปัญญาในการด าเนินงาน  พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และสังคม
ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย   จะเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างใหอ้งคก์รมีภูมิคุม้กนัท่ีดีและสร้างความเจริญเติบโตอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 เพื่อให้เป็นไปตาม “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555”  และสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ์ของ  ASEAN Corporate Governance Scorecard  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 )  ซ่ึงไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9 (ชุดท่ี 20)   เม่ือวนัท่ี 16 
มกราคม 2557 และใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป  เพื่อใชบ้งัคบัแทนฉบบัเดิมท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7 (ชุดท่ี 9) เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2545  และไดมี้การเผยแพร่
ผา่นเวปไซดข์องบริษทั  www.sahapat.co.th  หวัข้อ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ   
2. หลกัการก ากบัดูแลกิจการ  5 หมวด 
3. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

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   การคอร์รัปชัน่  ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา    เคารพต่อกฎหมายและ 
สิทธิมนุษยชน 
 11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยดึถือ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง 

 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการ  5 หมวด 
 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1.1   บริษทัฯ   ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้น  ไม่มีการกระท าใดๆ 

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

1.2 คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและการส่งค าถามล่วงหนา้บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.3 คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี  และวาระการประชุม   โดยมี
ค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือนดัประชุม   รวมทั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวก
ต่อการเดินทาง 

1.4 คณะกรรมการบริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี  
1.5 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้  เพื่อใหเ้กิดความ

ถูกตอ้ง  รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละวาระ   ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  และมี
การใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทั้งมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  
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1.6 คณะกรรมการบริษทัเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  พร้อมผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.7 คณะกรรมการบริษทัจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น   โดยบนัทึกการช้ีแจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหารท่ีมาประชุมและลาประชุม  ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค าถามค าตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระท่ีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือนดัประชุม และเปิดเผย
ต่อสาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริษทัยงัค านึงถึงสิทธิ ของผูถื้อหุน้ทั้งตามกฎหมาย และ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้   ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
ในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล     ผูถื้อหุ้นมีสิทธิรับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ ได้
เผยแพร่ขอ้มูล ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       และผา่น
ทางเวบ็ไซด ์  www.sahapat.co.th   เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ มีช่องทางท่ีจะไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัไดม้ากข้ึน  เช่น 
ผลการด าเนินงาน ขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การซ้ือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญั รายช่ือผูถื้อหุ้น  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 2558  บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  64  ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558  ณ โรงแรมมณเฑียร   
ริเวอร์ไซด์   เลขท่ี  372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่   เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ   ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี
บริษทัจดัการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปีเพื่อไม่ให้ผูถื้อหุ้นสับสน  พร้อมแนบแผนท่ีสถานท่ีประชุมไป
กบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558    
โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  บนเวป็ไซตข์องบริษทั   ตั้งแต่วนัท่ี 1  ธันวาคม  2557  ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2557  ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

 บริษทัฯ ไดแ้จง้มติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12 (ชุดท่ี 21)  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2558  ซ่ึง
ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 64 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2558  พร้อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทย

http://www.sahapat.co.th/
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และภาษาองักฤษ  ผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเวบ็ไซด์ของ
บริษทั  www. sahapat.co.th    เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบล่วงหนา้ถึง 5 สัปดาห์ก่อนวนัประชุม   

 บริษทัฯ ให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม  ในหนังสือบอกกล่าวนดัประชุม 
โดยมีขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในทุกวาระ  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่
หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม  ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2558  ผา่นเวบ็ไซต์
ของบริษทัทั้งภาษาไทยและองักฤษเป็นการล่วงหนา้  32 วนั โดยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีบริษทัฯ ส่งให้ผูถื้อหุ้น
ในรูปแบบเอกสาร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาเป็นการล่วงหนา้ก่อนจดัส่งเอกสารดงักล่าว 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม  เช่นรายงาน
ประจ าปี  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ขอ้มูล
กรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม  ค าอธิบายเอกสาร 
และหลกัฐานท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุม  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชุมผูถื้อหุ้นและขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม  โดยมอบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  20 วนั รวมทั้งได้
ลงประกาศโฆษณาหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกนั 3  วนั และก่อนวนัประชุม  19  วนั  คือในวนัท่ี  8 - 10  
เมษายน 2558 
 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  2558 มีผูถื้อหุ้นต่างชาติท่ีมอบฉันทะให้คนของตนเข้าร่วมประชุม 2 ราย และนักลงทุน
สถาบนัมอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ประชุมแทน 1 ราย 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ  ไดน้ าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง รวดเร็ว และ
อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มท่ี โดยวนั 
เวลา  และสถานท่ีประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุม   

  การลงทะเบียนเขา้ประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกวา่  2 ชัว่โมง 
และยงัคงใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม ภายหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมแลว้  มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ียงัไม่มีการพิจารณาและใหน้บัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีใชสิ้ทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป    

  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอในการลงทะเบียนเขา้ประชุมและการ
นบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใชร้ะบบ Barcode  เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  รวมทั้งมี
บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน 

http://www.sahapat.co.th/
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 กรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  
หรือกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมแทน   เพื่อเป็นตวัแทน
รักษาสิทธิของตนได ้  
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการประชุมผูถื้อหุ้น โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุม
ยกเวน้ป่วยหรือติดภารกิจส าคญั  ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  64  เม่ือวนัท่ี  27  เมษายน 2558  มี
กรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม จ านวน  14  ท่าน  กรรมการบริษทัท่ีลาประชุมจ านวน  1  ท่าน  นอกจากน้ี 
กรรมการบริหาร  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  ผูส้อบบญัชีของบริษทั และตวัแทนจากบริษทัสอบบญัชีของ
บริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย   เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้  รายช่ือคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารท่ีเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ดูไดจ้าก
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั www.sahapat.co.th 
 การจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผูถื้อหุ้นได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงาน  อตัราการจ่ายเงินปันผล   ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี    และ
เลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล  รวมถึงการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองต่างๆ  ตามท่ี
กฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัก าหนด    
 เม่ือถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษทัไดแ้จง้จ านวน / สัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุม    หลงัจากนั้น 
ประธานกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมและไดช้ี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และเป็นผูด้  าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัวาระการ
ประชุม  ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า  มีการ
จดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ   โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ีในแต่ละวาระ   หากผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษทัจะตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนตรงประเด็น  มีการสรุปผลการลงมติจากการนบั
คะแนนเสียงในแต่ละวาระดว้ยระบบ Barcode  และมีตวัแทนจากบริษทัสอบบญัชีของบริษทัเป็นสักขีพยาน
ในการนบัคะแนน 
  

 ส าหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทีส่ าคัญ  ได้แก่ 
1.   การเลือกตั้งกรรมการบริษัท   :    บริษทัฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอ  และในการเลือกตั้งกรรมการ  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยมีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอให้เลือกตั้ง ช่ือ ประวติัการศึกษา  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน โดย
ระบุไวช้ดัเจนหากเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทั  ประเภทของกรรมการบริษทัท่ีเสนอ ในกรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการบริษทัท่านเดิมกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่ มีขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมาและจ านวนวาระ /ปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษทั  โดยไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทั   
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2.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :  บริษทัฯ  ไดมี้การเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษทัให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจ 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 านกังานสอบบญัชี   ความเป็นอิสระ  จ านวนปีท่ีท าหนา้ท่ีให้บริษทัฯ  เหตุผลท่ี
เปล่ียนตวัผูส้อบบญัชี  มีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีระหวา่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา และค่าบริการอ่ืนท่ีมี
การรับบริการจากส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ซ่ึงการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบญัชีไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

4.  การจ่ายเงินปันผล     :   บริษทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล   อตัราเงินปันผล
ท่ีเสนอจ่ายเทียบกบันโยบาย   และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา 
 

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 เม่ือเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้  พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผา่นเวปไซด์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th  และ
เผยแพร่ผา่นเวป็ไซตบ์ริษทั www.sahapat.co.th  ในวนัท าการถดัไป 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้อยา่งละเอียด 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 ์
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั www.sahapat.co.th  ภายใน 14 วนั  นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  เพื่อเป็นช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้
ถึงการประชุมคร้ังต่อไป พร้อมทั้งน าส่งกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 

หมวดที ่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษทัฯ ใหค้วามเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย

อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั   ดงัน้ี  
2.1   ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทยีมกัน โดยหุน้ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียม

กนั  เท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  ซ่ึงบริษทัฯ มีหุน้ประเภทเดียว คือ หุน้สามญั 

http://www.set.or.th/
http://www.sahapat.co.th/
http://www.sahapat.co.th/
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2.2    การประชุมผู้ถือหุ้น  
(1)    กรณีเป็นผูถื้อหุ้นต่างชาติ บริษทัฯ ไดแ้ปลหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม รวมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุมและรายงานการประชุม  เป็นภาษาองักฤษและจดัส่งไปพร้อมกบัชุดภาษาไทย และ
เผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องบริษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ก่อนการประชุม 32 วนั 

 (2)    บริษทัฯ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ  ของบริษทัตามระเบียบวาระการประชุม   หากผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง  สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  หรือกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของ
บริษทัคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมแทนเพื่อเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน  ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้ช่ือ ท่ีอยู ่ และการมี
ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม  เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ไดใ้ชข้อ้มูลดงักล่าว  ในกรณีท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  หรือสามารถ
ดูขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทั้ง  4  คนไดใ้นรายงานประจ าปีท่ีไดส่้งไปพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดั
ประชุม    

(3)   บริษทัฯ อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โดยได้
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสาร/ หลกัฐาน และค าแนะน าขั้นตอนในการมอบฉนัทะ  ไป
พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม เพื่อสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีสามารถก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้  หรือสามารถ  Download  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท า และปฏิบติัตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยจ์ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   ซ่ึงมี 3 แบบ  คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ
ฉนัทะโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย   ซ่ึงในปี  2558   บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 64 ในวนัจนัทร์ท่ี  
27  เมษายน  2558  

(4)    บริษทัฯ ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระการประชุม  ไม่เพิ่มวาระการประชุม  
หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

(5)    การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย    มีบตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทุก
วาระ ซ่ึงการนบัคะแนนจะนบัเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย  และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น  และจะน ามาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ดงันั้นหากในแต่ละวาระมีผู ้
ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะชูป้ายคะแนนท่ีไดรั้บเม่ือลงทะเบียนข้ึน   ซ่ึงป้ายคะแนนนั้น
จะมีช่ือของผูเ้ขา้ประชุม  จ านวนหุ้นท่ีถือหรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะและแถบ  Barcode จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะน า
บตัรลงคะแนนเสียงไปใหผู้ถื้อหุน้ท่านนั้นลงนามเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้  

(6)   บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode  มาช่วยในการนบัคะแนนและแสดงผลบนหนา้จอท่ีอยูใ่น
หอ้งประชุมทนัที   นอกจากตวัแทนจากบริษทัสอบบญัชีของบริษทัท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนแลว้  ผู้
ถือหุน้ทุกท่านยงัสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระวา่มีผูเ้ห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปพร้อมกนั
ทนัที 
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2.3    การก าหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ    บริษทัฯ  ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือ  เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558  ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2557  ถึงวนัท่ี 30 
ธันวาคม 2557  เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนด  โดยผูถื้อหุ้น
สามารถจดัส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ีลงนามเป็นลายลักษณ์อกัษร  เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษทั โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ีเลขานุการบริษทั 

2.4    การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน   บริษทัฯ ก าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน และ
มาตรการป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ      โดยก าหนด
ไวใ้นจรรยาบรรณกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ความรับผิดชอบ  มีวินยัและมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  รักษาผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของ
บริษทั โดยไม่น าขอ้มูลและทรัพยสิ์นของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น และห้าม
กระท าการอนัเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดให้ท าธุรกิจแข่งขนักับบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯ ได้เผยแพร่
จรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.sahapat.co.th  ภายใต้
หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนในการด าเนินธุรกิจ   และเป็นหลกัยึดถือในการ
ท างาน  

     นอกจากน้ีในระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัก็มีการก าหนดในเร่ืองดงักล่าว โดย
ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวสู้งสุด คือ การเลิกจา้ง ซ่ึงกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน ไดป้ฎิบติั
ตามท่ีก าหนด  

2.5    การดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  และการรายงานการมีส่วนได้เสีย    
         (1)     การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท    บริษทัฯ ไดก้ าหนดห้ามกรรมการบริษทั  

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

            ในระหว่างปี  2558   กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั   ไดป้ฏิบติัตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงเวลาท่ีหา้ม   
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         (2)     การรายงานการมีส่วนได้เสีย   บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร โดยก าหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของบริษทั   ดงัน้ี 

(ก)   เม่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง ให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนได้เสีย
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 2558  กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
2.6    การด าเนินการกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์   บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบ      

มีเหตุมีผล ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั  และการก าหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ท่ีเป็นธรรม
เสมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก   ดว้ยการจดัวางระบบการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวดว้ยความโปร่งใส 
และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยก าหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี   และมีการเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของบริษทั www.sahapat.co.th  ในหัวขอ้ความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์  ภายใตห้วัขอ้จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ    มีการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัใน
การรับทราบขอ้มูล  

        การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ก าหนดให้กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น  เพื่อให้
กรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ีและมีอิสระในการลงมติ โดย
เลขานุการบริษทัจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในวาระดงักล่าวกรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียมีใครบา้งท่ีจะตอ้ง
ออกจากห้องประชุม  เม่ือเสร็จส้ินการประชุมไดเ้ปิดเผย ช่ือ ความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง การก าหนด
ราคามูลค่าของรายการ  และกรรมการบริษทัท่ีมีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  (หากมี)  
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามเวลาท่ีก าหนด  และเปิดเผยในเวบ็ไซด์ของบริษทั อีกทางหน่ึง 
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได ้  

       นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการอนุมติัหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไข
การคา้ทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เป็น
ประจ าทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1 หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เพื่อให้
กรรมการบริษทัชุดใหม่ไดท้ราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และให้สรุปรายการดงักล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงาน
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบ 
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หมวดที ่ 3   การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
   บริษทัฯ  ตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  โดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย 

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

 

ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้ถือหุ้น   
บริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ี ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต  เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดี

ใหก้บัผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์  สุจริต  และโปร่งใส  ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั  เสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพยสิ์นของตนเอง  รายงานผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริงอยา่งสม ่าเสมอ ขจดัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น อีกทั้งมุ่งมัน่ใน
อนัท่ีจะพฒันากิจการของบริษทัให้เจริญกา้วหน้ามีความมัน่คง และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นได้
อยา่งเหมาะสม  และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยมีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ี
แน่นอน  

ในปี  2558   บริษทัฯ  ไดมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี  2557  ในอตัรา  1  บาทต่อหุ้น  
คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 27.08  ของก าไรสุทธิ  โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 26  พฤษภาคม 2558  ซ่ึง
เป็นอตัราท่ีสูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้คือ ขั้นต ่า  0.15 บาทต่อหุ้น  เป็นการจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง ถือเป็นการสร้างความมัน่คงในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง    
 

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 
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 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตจากลูกคา้ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 

 ค าร้องเรียนของลูกคา้ไดรั้บการเอาใจใส่   และด าเนินการอยา่งเป็นธรรม   เพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว   

 พฒันาสินคา้และบริการให้เป็นเลิศ  ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  คิดคน้นวตักรรมใหม่  ๆ  
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง 
 

คู่ค้า 
บริษทัฯ   ปฏิบติัต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยก าหนดเป็น

แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี  
  มีระบบการคดัเลือกคูค้า้ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย 

ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการปฏิบติัต่อคู่คา้บน
พื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซ่ึงกนัและกนั 

 รักษาความลับหรือขอ้มูลทางสารสนเทศของคูค้้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 สร้างสัมพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั แลกเปล่ียนความรู้  ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคุณค่า
ใหแ้ก่สินคา้และบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกนั 

 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงทางการคา้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ให้รีบ
เจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 ไม่เรียก รับ หรือยนิยอมท่ีจะรับ ทรัยพสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลง
ทางการคา้ 

 

คู่แข่งทางการค้า  
บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจ ภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย  โดยปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็น

ธรรมทางการคา้  โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขนัทางการคา้  และถือวา่คู่แข่ง
เป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กร ให้มีความมัน่คงและแข็งแรงยิ่งข้ึน อีกทั้งไม่ท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 

 

เจ้าหนี ้ 
บริษทัฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั  เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัเจา้หน้ี 

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

เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
     ในปี 2558  บริษทัฯ ช าระเงินใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ตรงตาม Credit term ท่ีไดต้กลงไวล่้วงหนา้  โดยไม่

มีการผดินดัช าระแต่อยา่งใด 
   

พนักงาน 
บริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อพนกังานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ
มนุษยชน จริยธรรม  และเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงศกัยภาพของตน เพื่อความก้าวหน้าและสร้างความ
มัน่คงในอาชีพ  บริษทัฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถึง 
รวมถึงให้พนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพฒันาบริษทั  ให้ผลตอบแทนดว้ย
ความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละ
คน   ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิต  สุขภาพ และ
ทรัพยสิ์นของพนกังาน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  บริษทัฯ มี พนกังาน  รวมทั้งส้ิน  1,552 คน โดยแบ่งตามสายงานหลกั
ไดด้งัน้ี 

 

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน 
  ฝ่ายขาย 784 
  ฝ่ายส านกังาน 768 

 

ในปี 2558 บริษทัฯ  ไดจ่้ายค่าตอบแทนให้พนกังานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ    เป็นจ านวนเงิน  535,768,106.79  บาท   

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

 ห้องพยาบาล   บริษทัฯ   จดัให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาล
เบ้ืองตน้แก่พนกังานเม่ือเจ็บป่วย ซ่ึงพนกังานจะไดรั้บการบริการดา้นการรักษาพยาบาลตาม
หลกัการแพทยโ์ดยแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ  รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อเป็นการ
ดูแลสุขภาพของพนกังาน 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เพื่อเป็นการออมเงินในอนาคต พนกังานทุกคนมีสิทธิในสมาชิกภาพ 
นบัตั้งแต่วนัท่ีได้รับการบรรจุเขา้งานกบับริษทั โดยเร่ิมนับอายุสมาชิกตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมสมคัร



  40 

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 ให้กบัพนกังานทุกคนเม่ือเกษียณอายุการท างาน  บริษทัฯ จดัให้มีเงินตอบ

แทนเกษียณอายสุ าหรับพนกังานทุกคนท่ีท างานกบับริษทัจนเกษียณอายุ เพื่อให้พนกังานไดใ้ช้
ด าเนินชีวติอยา่งมีความสุขหลงัเกษียณ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อพนักงานเครือสหพฒัน์ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จกัการออม
ทรัพย ์และการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตามหลกัสหกรณ์ออมทรัพย ์

 เคร่ืองแบบพนักงาน  เพื่อความเป็นระเบียบ 
 

นโยบายการพฒันาพนักงาน 
 บริษทัฯ ก าหนดใหก้ารพฒันาทรัพยากรบุคคล เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัท่ีมุ่งพฒันาพนกังานสู่

กระบวน การเรียนรู้ การเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ และทศันคติ ใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายหลกั ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อนัจะส่งผลต่อความกา้วหนา้ของพนกังานและองคก์ร เพราะ
บริษทัฯ ถือวา่ พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะน าพาบริษทัสู่ความส าเร็จ 

 บริษทัฯ มุ่งส่งเสริมให้มีการพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งทัว่ถึง เพื่อสร้างความมัน่คงในอาชีพ เพื่อ
เปิดโอกาสให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ตามเส้นทางสายอาชีพตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ  และมีส่วนร่วมคิดร่วมท าเพื่อร่วมพฒันาบริษทั   
โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีสามารถประเมินความส าเร็จไดจ้ากการติดตามผลหลงัการฝึกอบรมและ
สัมมนา ซ่ึงตอ้งสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานให้เกิดการพฒันา และสามารถเห็น
ผลการพฒันาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความส าคญักบัการสัมมนากลยุทธ์ระดบัองค์กรท่ีก าหนดจดัสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ใน
เดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และตวัแทนจากโรงงาน ร่วมกนัคิด ร่วมกนั
พฒันา เพื่อน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการระดมสมอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค ์มาก าหนดเป็นกลยุทธ์
ขององค์กร ก าหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ความส าเร็จตามล าดบั   อีกทั้งส่งเสริมพนกังานทุกระดบั
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ให้ไดเ้ขา้รับการอบรมทั้งการจดัอบรมภายใน และการเขา้รับการอบรมจากภายนอก  ซึ่งในปี 2558 มีจ านวน
ชัว่โมงเฉล่ียของการเขา้รับการฝึกอบรมของพนกังาน ดงัน้ี 

 ผูบ้ริหารระดบัสูง          จ  านวนผกึอบรมเฉล่ีย  24.59  ชัว่โมง 
 ผูบ้ริหารระดบักลาง      จ  านวนผกึอบรมเฉล่ีย  43.56  ชัว่โมง 
 ผูบ้ริหารระดบัตน้         จ  านวนผกึอบรมเฉล่ีย  26.98  ชัว่โมง 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการ  จ  านวนผกึอบรมเฉล่ีย    6.68  ชัว่โมง 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างคนดี สร้างองค์กรคนดี และสนับสนุนให้เกิด
สังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงานยึดมัน่อยู่บนพื้นฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต รู้จกัแบ่งปันความสุข และการ
เสียสละใหส่้วนรวม   

 

ชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการปลูกฝัง

จิตส านึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดข้ึนในบริษทัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการ
สนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบติั ไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ท่ีตอ้งปฏิบติัต่อชุมชน สังคม  ในปี 2558  บริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วม
สนบัสนุนและท าคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ ความรับผดิชอบต่อสังคม    

 

ส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดย

ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม   สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้
พนกังานทุกระดบั  ในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื   

 

ภาครัฐ 
บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎระเบียบของภาครัฐ  มีการศึกษาท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานและไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย   
 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยก าหนดไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ

ก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมาย  ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
2. ดูแลรักษางานอนัเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั และไม่น าทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวไป

ใชห้รือใหบุ้คคลอ่ืนใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู ้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผู ้อ่ืนไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต หรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
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4. ผลงานท่ีพนกังานไดส้ร้างสรรคห์รือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีใหถื้อเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา
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 เพื่อให้พนกังานหรือผูท่ี้เช่ือวา่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บการ

ปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการ
อยา่งเป็นธรรม 

 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียมีประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวข้องกับความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระท าผดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ ผูถื้อหุ้น และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารผา่นเลขานุการบริษทั   ท่ีโทรศพัท ์   0-2318-0062   ต่อ  1200   โทรสาร   
0-2318-1152  และผา่นทางอีเมล์ :  invest@sahapat.co.th  หรือส านกังานตรวจสอบภายในซ่ึงรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีโทรศพัท์ 0-2318-0062  ต่อ 1440   และผลการสอบสวนจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีผูแ้จง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนดงักล่าวจะถูกรักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทั  ซ่ึงใน
ปี 2558  บริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจากผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

หมวดที ่4    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ  ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัเวลา ตาม

กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง   ทั้งสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ี
รายงานตามเหตุการณ์  ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริษทั    โดยเปิดเผยสารสนเทศ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.sahapat.co.th  เวป็ไซตข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  www.set.or.th ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษและช่องทางอ่ืนๆ  ท่ีสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมกนั 

ในการน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปสามารถซกัถามขอ้สงสัย ต่าง ๆ ได ้ 
โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คุณศิริพร  เลขยะวิจิตร  เป็นผูพ้ร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลและข่าวสารตามท่ีนกัลงทุน

http://www.sahapat.co.th/
http://www.set.or.th/
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และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2318-0062 ต่อ 1200  โทรสาร 
0-2318-1152  E-Mail  :  invest@sahapat.co.th 

ทุกคร้ังท่ีบริษทัมีนโยบายเขา้ท ารายการท่ีอาจเขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อ
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 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 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกั และมีความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลทางการเงิน เพื่อให้นกัลงทุนใช้ประกอบในการตดัสินใจ  จึงไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน ประจ าปี  
และแบบ  56-1  โดยประธานกรรมการบริษทัเป็นผูล้งนามในรายงานดงักล่าว 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั และผูบ้ริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยใน

ส่วนของกรรมการบริษทัมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 แลว้ 
 

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
 บริษท ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของ

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

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

ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มสหพฒัน์ รวม 15 บริษทัจดทะเบียน ไดร่้วมกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดังาน “นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน พบกลุ่มสหพฒัน์” ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ ในวนัศุกร์ท่ี  26 มิถุนายน 2558  เพื่อเปิดโอกาสให้นกัลงทุน และส่ือมวลชน ไดพ้บกบักรรมการบริษทั
และผูบ้ริหาร 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 ก็มีบุคคลท่ีสามารถใหข้อ้มูลและข่าวสารตามท่ีนกัลงทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งตอ้งการ โดยสามารถติดต่อไดท่ี้ 

 

   คุณศิริพร     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  มีวสิัยทศัน์    มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการบริษทั

ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย  1 คน  ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู่   และมี

กรรมการอิสระตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  กรรมการ

บริษทัทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทัตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการ

บริษทัและผูถื้อหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่าง ๆ 

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 

 

 

http://www.sahapat.co.th/
mailto:invest@sahapat.co.th
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         การถ่วงดุลของกรรมการบริษทั  

  คณะกรรมการบริษทั  มีจ านวน  15  ท่าน ประกอบดว้ย 

-   กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร         6    ท่าน 

-   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4    ท่าน 

-   กรรมการอิสระ            1    ท่าน 

-   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                                4    ท่าน 

               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 และค่านิยมองคก์รของบริษทัไว้
อย่างชดัเจน   เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั     มีการบริหารงานโดยการ
ก าหนดภารกิจ  เป้าหมาย  กลยทุธ์  แผนปฎิบติังานและงบประมาณประจ าปีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
โดยน าหลกับรรษทัภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่กิจการและผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทั  มีการติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ  โดยก าหนดให้รายงาน
ความกา้วหน้าของผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษทัทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั   และในกรณีท่ีกรรมการท่านใดมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั จะตอ้งส่งส าเนา
รายงานการถือหลกัทรัพยท่ี์ไดส่้งใหก้บัส 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  

 



  46 

5.4   การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกนั แต่บริษทัฯ ก็ไดมี้กฎ

บตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ  มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  มี
กรรมการอิสระจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นอิสระเขา้มาช่วย
ตรวจสอบถ่วงดุลดว้ย และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการสามารถท าหนา้ท่ีอยา่งอิสระได ้เช่น
ในกรณีมีการพิจารณาเร่ืองท่ีประธานมีส่วนไดเ้สียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุมใน
เร่ืองนั้นๆ และใหก้รรมการรายอ่ืนท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมแทนชัว่คราว 

5.5    วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
กรรมการบริษทั  มีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บ

การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก 
บริษทัฯ  ไม่ไดก้  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  มีกรรมการบริษทัจ านวน  1  ท่าน  ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนมากกวา่  5  
บริษทั  แต่บริษทัฯ มัน่ใจวา่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแต่อยา่งใด  เน่ืองจากกรรมการไดอุ้ทิศเวลาใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบับริษทัอยา่งเต็มท่ี  โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอทุกคร้ัง  และท าคุณประโยชน์
แก่บริษทัมาโดยตลอด 

5.7    คณะกรรมการชุดยอ่ย 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในการด าเนินงานของบริษทั วา่มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบ

ทานและใหค้  าแนะน าอยา่งรอบคอบ   คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย   เพื่อท าหนา้ท่ี
ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบนัประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกนั เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั 

 บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา  โดยคณะกรรมการบริษทัคดัเลือกกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒิท่ี
มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทศัน์  เป็นผูมี้คุณธรรม และมีประวติัการท างานท่ีไม่ด่าง
พร้อย โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไวอ้ย่างชดัเจน 
และมีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหวัหนา้คณะฝ่ายจดัการ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั
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ให้มีหน้าท่ีดูแลการด าเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษทัและการปฏิบติังานของบริษทัให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  และสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

เลขานุการบริษทั 
บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคุณศิริพร  เลขยะวิจิตร  กรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ี

เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษทั  เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 
2. 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 ท่ีเก่ียวขอ้ง 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 าหนดการประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั้งปี  โดยจดัข้ึนทุกเดือน  
เลขานุการบริษทัจะส่งจดหมายเชิญประชุม  พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุมคร้ังก่อน  
และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัทราบเร่ือง เพื่อพิจารณาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  5 วนัท า
การ คณะกรรมการบริษทัสามารถเสนอเร่ืองเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้
โดยเปิดเผย  เลขานุการบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทั   พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
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ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั  ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้
กรรมการและผูบ้ริหารแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

เม่ือส้ินสุดการประชุม  เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุม  และจดัส่งให้
ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งโดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุมคร้ังถดัไป ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้

รายงานการประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้ จะถูกจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ ณ ส านกังานบริษทั และ
จดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ  เพื่อสะดวกใน
การสืบคน้อา้งอิง 
 5.9   การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
  การประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั   บริษทัฯ ได้ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงเป็นความเห็นของกรรมการบริษทัแต่ละคนต่อ
ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะโดยรวม  เพื่อใช้เป็นกรอบในการแกไ้ขปรับปรุงการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  ในปี 2558  ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ 

5.10   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทน  และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมติัโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั  และค่าตอบแทนประจ าปีจะเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน  กรรมการท่ีเป็นสมาชิก
ของคณะอนุกรรมการก็จะไดค้่าตอบแทนในการท าหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการดว้ย  โดยไดรั้บเป็นเบ้ีย
ประชุมเม่ือเขา้ร่วมประชุม  ทั้งน้ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 64 เม่ือวนัท่ี 27  เมษายน 2558  ไดอ้นุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ลา้นบาทต่อปี และไดจ่้ายไปเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  9,927,000  
บาท  โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
            เป็นไปตามหลกัการและนโยบายของบริษทั  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั และ

ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคน 
 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนมีโอกาสพฒันาความรู้โดยคณะกรรมการ
บริษทัให้ความส าคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ โดยเขา้
ร่วมอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ่ึงจดั
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลอดจนการจดัสัมมนาหลกัสูตรสั้นๆ อนัเป็น
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ประโยชน์แก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั  และรวมถึงหลกัสูตรต่างๆ ท่ี IOD  จะจดัข้ึนอีกต่อไป
ในอนาคต   

บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท าคู่มือกรรมการใหก้บักรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ไดศึ้กษาขอ้มูลส าคญั
ของบริษทั  นโยบายในการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนกังาน และกฎระเบียบต่างๆ ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งเขา้
ร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัมีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รอ่ืนๆ อยูเ่สมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในปี 2558  นายเวทิต  โชควฒันา   กรรมการรองผูอ้  านวยการ ไดเ้ขา้รับการผึกอบรมหลกัสูตร
ผูบ้ริหารระดบัสูง จากสถาบนัวทิยาลยัตลาดทุน 
 

5.11   การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมในดา้นการด าเนินงาน การเงิน  การ

ปฏิบติังาน และการก ากบัดูแล มีการก าหนดอ านาจการอนุมติัตามระดบัต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของระบบดงักล่าว  
ตลอดจนให้ค  าแนะน าเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิผล  มี
ความเป็นอิสระ  สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   และประธานกรรมการบริหาร   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทาน
ให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและ
ก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยั
ล่วงหนา้และความผดิปกติท่ีมีนยัส าคญั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  11 (ชุดท่ี 22) เม่ือวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมี

กรรมการตรวจสอบจ านวน  4  คน  เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและประเมินระบบการ

ควบคุมภายในโดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่ายจดัการ และฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการ

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษทัในดา้นต่างๆ  5 ดา้น  คือ  การควบคุมภายในองค์กร , การ

ประเมินความเส่ียง, การควบคุมการปฏิบติังาน, ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  และระบบการ

ติดตาม  คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี

บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ 
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ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบ

งบการเงินประจ าปี  2558 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชีวา่ ในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตา มมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปเพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใดนั้น  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั ไดศึ้กษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทั  ตามท่ีเห็นจ าเป็น

เพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตของการปฏิบติังานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม  ซ่ึงไม่พบ

ขอ้บกพร่อง ท่ีเป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัใน

การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าบริษทัมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานระบบ
การควบคุมภายในดา้นบญัชีของผูส้อบบญัชี  ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี    และแบบ 56-1  แลว้ 

 
9.2   คณะกรรมการชุดยอ่ย 

  (1)     โครงสร้างกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558  ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด

จ านวน  4  ชุด  คือ  คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยมีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของ

กรรมการผูอ้  านวยการ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการผูอ้  านวยการ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8 (ชุดท่ี 15)  เม่ือวนัท่ี 18 

ธนัวาคม 2551   มีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   
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รายช่ือกรรมการในแต่ละคณะ และรายช่ือผู้บริหาร 

รายช่ือ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

บริษทั บริหาร ตรวจสอบ บริหารความเส่ียง 
 1. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา     

 2. นายบุญชยั  โชควฒันา     

 3. นายบุญปกรณ์  โชควฒันา     

 4. นางผาสุข รักษาวงศ ์     

 5. นายเวทิต โชควฒันา      

 6. นายสมศกัด์ิ  ธนสารศิลป์     

    (ถึงแก่กรรม เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558)     

 7. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี     

 8. นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์     

 9. นายเพชร พะเนียงเวทย ์     

10. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์     

     (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  17 ธนัวาคม 2558)     

11. นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ  
  

 

    (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  17 ธนัวาคม 2558)     

12. นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์     

13. นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ        

14. นายวศิน   เตยะธิติ                  

15. พลต ารวจตรีภาณุรัตน ์ มีเพียร     

16. นายวนัชยั อ ่าพ่ึงอาตม ์     

17. นางศิริพร  เลขยะวจิิตร     

18. นายพิพฒัน ์ โควศุภมงคล  
  

 

19. นายเฉลิมพล ก าเนิดศิริกลุ  
  

 

20. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ ์  
  

 

21. นายวระ พนัธ์กมล  
  

 

22. นายปุณวณ์ี สุขเยน็  
  

 

23. นายปริญญา สิทธิด ารง    
 

24. นายธาตรี พรไพศาลสกลุ    
 

25. นายพีระพล จนัทรวจิิตร    
 

 

       หมายเหตุ       ประธานกิตติมศกัด์ิ    ประธาน      รองประธาน       กรรมการ      เลขานุการ    
                  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 



  52 

อ ำนำจด ำเนินกำร  หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุด 
1.   คณะกรรมกำรบริษัท   
      อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ี ใหแ้ก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
 และ/หรือบุคคลอ่ืนใดไปปฏิบติั 

2.   อนุมติัการใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ี    
         มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการ      
         บริหาร 

        3. อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อ
หุน้ หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั  หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจ
คณะกรรมการบริหาร 

4. อนุมติัการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมติัการไดรั้บ หรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  
6. อนุมติัการลงทุน  ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจ

คณะกรรมการบริหาร 
7. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
8. อนุมติัการปรับสภาพ   ท าลาย   ตดับญัชี  ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ 

ช ารุด สูญหาย   ถูกท าลาย  เส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้ มีมูลค่าทางบญัชีรวม ใน
วงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

9. อนุมติัการปรับสภาพ  ราคา  การท าลาย  ซ่ึงวตัถุดิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ  หรือ
ลา้สมยัซ่ึงจะท าใหมี้มลูค่าทางบญัชีลดลง ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  

10. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข ์  การฟ้องร้องคดี 
และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษทั  ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวสิัย
ทางการคา้ และ/หรือท่ีเป็นปกติวสิัยทางการคา้   ท่ีมีทุนทรัพยเ์กินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

11. เสนอการเพิ่มทุน  หรือลดทุน  หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  ขอ้บงัคบั  และ/หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 

12. อนุมติัการก่อตั้ง   ควบรวม   หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
13. มอบอ านาจใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษทั  หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได ้ 
14. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  ใหค้วามเห็น ร่วม

ประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
15. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกใน

กรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
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หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
1. ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
2. อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  นโยบาย  และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัในการด าเนิน
ธุรกิจและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 

4. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  เหมาะสม  เพื่อให้มัน่ใจวา่การท ารายการต่างๆ ไดรั้บอนุมติั
จากผูมี้อ  านาจ  มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนั
การน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ 

5. การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ  มีแนวทางท่ี
ชดัเจน  และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้  โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ   และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ  และ /หรือสอบทานแลว้  และได้
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

7. รับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั   และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุน
อยา่งถูกตอ้งมีมาตรฐานและโปร่งใส 

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
9. เรียกประชุมผูถื้อหุ้น โดยก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  

ตลอดจนก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี)   และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีเสนอต่อผูถื้อหุ้น   ในระหวา่ง  21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  บริษทัจะงดรับลง 
ทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้ โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของ
บริษทัไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือก าหนดวนัเพื่อก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้น  (Record Date : RD) ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2 เดือน  และก าหนดวนัปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 1 วนั  ในวนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น เพื่อรวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อสิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้  และสิทธิในการรับเงินปันผล 

10. จดัท ารายงาน “ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน”  โดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษทั  (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้มัน่ใจว่าไดแ้สดงขอ้ความ  
หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบญัชี  ทะเบียน  หรือเอกสาร
อ่ืนใดของบริษทั 
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12. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 
13. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
 

2. คณะกรรมกำรบริหำร 
       อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. แต่งตั้ง  ถอดถอน   โยกยา้ย  พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและ   
 สวสัดิการ  แก่พนกังานระดบัต่างๆ 

2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอ่ืนใดเพื่อด าเนินกิจการต่างๆ  ในการบริหารงานของบริษทั 
3. ออกระเบียบ  ประกาศวา่ดว้ยการปฏิบติังาน  และสามารถมอบอ านาจใหแ้ก่กรรรมการบริหาร   

 และ/หรือพนกังานผูด้  ารงต าแหน่งทางการบริหาร  เป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายสินทรัพยข์องบริษทัได ้
4. อนุมติัการใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้  หรือบริษทั  

 ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท 
5. อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะ 

  ผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั  หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินแห่งละ 
 ไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท  

6. อนุมติัการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท  
7. อนุมติัการไดรั้บ หรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท 
8. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ในวงเงินแต่ละคร้ัง 
        ไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท  
9. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท 
10. อนุมติัการปรับสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี   ซ่ึงสินทรัพยถ์าวร  และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ท่ีเลิกใช ้ 

ช ารุด  สูญหาย  ถูกท าลาย  เส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้  มีมูลค่าทางบญัชีรวม     
ไม่เกินคร้ังละ 20 ลา้นบาท 

11. อนุมติัการปรับสภาพ ราคา การท าลาย  ซ่ึงวตัถุดิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือ
ลา้สมยัซ่ึงจะท าใหมี้มูลค่าทางบญัชีลดลง ไม่เกินคร้ังละ 20 ลา้นบาท 

12. อนุมติัการประนีประนอม  การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การร้องทุกข ์  การฟ้องร้องคดี 
และ/หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัย
ทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน 2 ลา้นบาท   และ/หรือท่ีเป็นปกติวิสัยทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกิน
จ านวน 20 ลา้นบาท 

13. มอบอ านาจใหแ้ก่พนกังานระดบับริหารของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได ้
14. มีอ านาจเชิญ  ผูบ้ริหาร  หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ

ส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
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15. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  ใน
กรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  

16. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 

       หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1. เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. รับผดิชอบในการบริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามทิศทาง  เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของ

บริษทั 
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท  และส่งเสริมให้มีการคิดค้น

นวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค์   ขอ้บงัคบัของบริษทั 

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผดิชอบได ้ โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแล

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารใหท้ราบ 
6. ดูแลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน  เพื่อให้ผูส้อบบญัชีท าการตรวจสอบ   และ /หรือสอบทาน 

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามล าดบั 
7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัต่อไป  
8. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา

อนุมติั 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

3.    คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ก าหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี    คณะกรรมการ
บริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2. มีอ านาจเชิญ  ผูบ้ริหาร   ฝ่ายจดัการ   ฝ่ายตรวจสอบภายใน   หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมา
ช้ีแจงใหค้วามเห็นร่วมประชุม   หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น   ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มูล
ไดทุ้กระดบัขององคก์ร 

3. มีอ านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง   ภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  หรือท่ีปรึกษาของบริษทั  (ถา้มี)  หรือจา้งท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก     
ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  
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 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit)    ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้งหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของ         
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ  เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   ทั้ งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง
นอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
 (ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร  (charter) 
 (ซ)   รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ  หรือการ

กระท าดงัต่อไปน้ี  ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
 หากคณะกรรมการบริษทั  หรือผูบ้ริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด  

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

พิจารณาอนุมติั 
10. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยอาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และตามกฎหมาย 
 

4.   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 อ ำนำจด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. มีอ านาจเชิญพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  ใหค้วามเห็น ร่วมประชุม   หรือส่งเอกสาร 
 ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
2. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือ จา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก      

ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานประเมินและติดตามความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

 

 หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจดัระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหเ้กิดความ
ชดัเจน ต่อเน่ือง เพื่อการบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคญั และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

2. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร 
3. ดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหค้วามส าคญักบั

สัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติทั้งหลาย 
4. พฒันาระบบการบริหารจดัการความเส่ียงทั้งองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
5. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อพิจารณาอนุมติั  
6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

 อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

1. มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั
ของบริษทั  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีอ านาจในการสั่งการ ด าเนินการใดๆ ท่ีจ  าเป็นและสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการตามขอ้ 1. ส าเร็จ
ลุล่วงไป  และหากเป็นเร่ืองท่ีส าคญัใหร้ายงาน  และ/หรือแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั  และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

3. มีอ านาจบงัคบับญัชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนยา้ย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวนิยั 
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน  ทั้งน้ีการด าเนินการต่างๆ ตอ้งไม่ขดัแยง้
กบัอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

4. มีอ านาจออกระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด  ค าสั่ง  และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

5. มีอ านาจอนุมติัจดัหา และลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท  
6. มีอ านาจอนุมติัเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั  และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีออกโดยบริษทั

อ่ืน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
7. มีอ านาจอนุมติัจดัท านิติกรรมสัญญาใดๆ ท่ีผกูพนับริษทั และ/หรือท่ีมิใช่ปกติวสิัยของธุรกิจ ใน

วงเงิน แต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท  
8. เม่ือมีการด าเนินการใดๆ  ตามขอ้  5 , 6 , 7  ใหแ้จง้การด าเนินการนั้นๆ  แก่คณะกรรมการบริษทั  
  และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบ  ตามความเหมาะสมในการประชุมคร้ังต่อไป 
9. มอบอ านาจ  และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้
10. การใชอ้ านาจของกรรมการผูอ้  านวยการขา้งตน้ไม่สามารถกระท าได ้หากกรรมการผูอ้  านวยการ 
  อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทั 
11. ในการใชอ้  านาจดงักล่าว หากมีขอ้สงสัย หรือความไม่ชดัเจนในการใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนด

น้ี  ใหเ้สนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
12. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  

 
(2) กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  ไดแ้ก่ 

นายวศิน  เตยะธิติ  และนายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ   
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9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
  (1)  กรรมการอสิระ   

       หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
          คณะกรรมการบริษทัพิจารณาสรรหาคดัเลือกกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ กลต.  

 คุณสมบัติกรรมกำรอสิระของบริษัท    เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ดงัต่อไปน้ี 

1.   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นบัรวม

การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ดว้ย 
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได ้
 เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  บริษทั

ยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือ
ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต   หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่   ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร  หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั   ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น   หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั    บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ      การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม  ค  ้ า
ประกนั  การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน  รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั  ซ่ึง
เป็นผลใหบ้ริษทั หรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง     ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง
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กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กัน โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้ 
 รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย  ผูมี้อ  านาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี    ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่   เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ 

6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย  หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

7   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน  เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่     

8   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั  
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง  พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั  

   ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9  แลว้ 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

   

  (2)  การสรรหากรรมการ  
         คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีวา่งลง เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่กรณีท่ีมิใช่เป็นการ
ออกตามวาระ คณะกรรมการบริษทัก็จะร่วมกนัพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริษทัในต าแหน่ง
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ท่ีว่างลงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และหากเป็นกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนด  
 นอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซด์ของ
บริษทัฯ (www.sahapat.co.th) 

องค์ประกอบและกำรเลือกตั้ง   ตามขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 18 และกฎบตัร 
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษทั แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้ง
บุคคลท่ีไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู ้ถือหุ้น ตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด และกรรมการบริษทัไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 

 วธีิเลอืกตั้งกรรมกำรบริษัท  ตามขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 20 กรรมการบริษทั
นั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(ก)  กำรออกตำมวำระ  ตามข้อบงัคับบริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 21  และกฎบตัร 

ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม กรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั
นั้นใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการบริษทัคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น
ผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 

(ข) กำรออกทีม่ิใช่กำรออกตำมวำระ 
1. ตามขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 22 และกฎบตัร ก าหนดใหก้รรมการ

บริษทัพน้จากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงัน้ี 
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1.1. ถึงแก่กรรม 
1.2. ลาออก 
1.3. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
1.4. มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น 
1.5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 
1.6. ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริษทัว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการ

บริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนต าแหน่ง
กรรมการบริษทัท่ีวา่งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทัจะเหลือ
นอ้ยกวา่  2  เดือน และจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการบริษทัไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัท่ีตน
แทน 

2. ตามขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 25 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติ
ใหก้รรมการบริษทัคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี
ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
หุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  บริษทัฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได้นานท่ีสุด เพราะเช่ือว่า
ความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษทัแต่ละคนไม่ได้ข้ึนอยู่กบัอายุ ตราบเท่าท่ี
กรรมการบริษทัทุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทั ตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจ
จากคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น เพราะอ านาจการตดัสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทันั้นเป็นสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยแท ้ท่ีจะคดัเลือกบุคคลเขา้ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษทัแทนตน 

 

9.4    การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
        (1)   คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย โดยมีการส่งบุคคล

เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย มีการก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูลและ
การบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ย ให้บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนด 
เวลา 

        (2)   ขอ้ตกลงระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
                   -ไม่มี- 
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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  

5. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนักงานของบริษทัท่ีมีอ านาจหน้าท่ี  อาจมีการก าหนดชั้น
ความลบัของข้อมูลตามความส าคญัของข้อมูล    และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

9.6   ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  (1)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)   
          ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายใหผู้ส้อบบญัชี  ส านกัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ดงัน้ี 

   1.  บมจ. สหพฒันพิบูล  ค่าสอบบญัชี  1,325,000 บาท 
   2.  บอจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  คาสอบบญัชี    186,000 บาท 
   3.  บอจ. โชคชยัพิบูล  ค่าสอบบญัชี    225,000 บาท 
   4.  บอจ. ทิพยว์ารินวฒันา ค่าสอบบญัชี    110,000 บาท 
   5.  บอจ. แดร่ีไทย ค่าสอบบญัชี    180,000 บาท 
     รวมทั้งส้ิน 2,026,000 บาท 
  (2)   ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
          บริษทัฯ  จ่ายค่าบริการตรวจสอบสต็อกสินคา้ ในปี 2558  จ  านวน   22,583      บาท 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1    นโยบายภาพรวม 

                   ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจกวา่ 70 ปี  บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน)  ตระหนกั
ถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างสังคมส่วนรวมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ  และ
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมี เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งสังคมส่วนรวมท่ีดีตามปณิธานของ
ดร.เทียม โชควฒันา ผูก่้อตั้งเครือสหพฒัน์  ท่ีมุ่งเน้นให้บริษทัในเครือสหพฒัน์ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมทั้งต่อคู่คา้ ลูกคา้ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ  บริษทัฯ จึงยึดถือปณิธาน
ดงักล่าวเป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้ก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบายคุณภาพ และ
ค่านิยมองคก์รท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่อสังคมดงัน้ี 

วสัิยทัศน์  “ คุณภาพคู่คุณธรรม ผูน้ าการจ าหน่าย  
  เพิ่มพนูสุขใหค้นไทย พร้อมกา้วไกลสู่สากล ” 

นโยบำยคุณภำพ  “ ร่วมใจพฒันา สร้างนวตักรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล  
  เป็นองคก์รคนดี รับผิดชอบต่อสังคม ” 

 ค่ำนิยมองค์กร ( Core Values) 
  :   ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
  :   การพฒันาไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง ( Advancement) 
  :   การรวมพลงัดว้ยความสามคัคี ( Harmony) 
  :   มีความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence) 
  :   องคก์รคนดีท่ีซ่ือสัตยแ์ละยติุธรรม (Truthfulness) 
 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษทั  ไดย้ดึมัน่ตามนโยบายเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และ

ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมในทุกระดบั  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จึงไดส่้งเสริมให้

บริษทัฯ ด าเนินกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคมในมิติต่างๆอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่ง

ต่อเน่ือง 

10.2     การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน   

      บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตระหนกั

และใหค้วามส าคญัในการปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

การเป็นตวัอย่างท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ือสัตย ์จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งท่ีผ่านมา

บริษทัฯ ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก และจดัให้มีการ

ถ่ายทอด ปลูกฝังนโยบายดงักล่าวใหพ้นกังานรับทราบทั้งองคก์ร โดยเร่ิมตั้งแต่ระดบักรรมการบริหาร ลงมาสู่

พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทัฯไดจ้ดัท าเอกสาร “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้พนกังานทุกระดบั

ไดรั้บทราบแนวปฏิบติั กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาลขององคก์ร เพราะเช่ือวา่แนวทาง
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ดงักล่าวจะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ท่ีจะเป็น

แรงสนบัสนุนและเป็นแรงผลกัดนัในการเสริมสร้างให้บริษทั มีความเขม้แข็ง และสร้างความสามารถในการ

แข่งขนั และความส าเร็จในระยะยาวให้กบับริษทัฯ  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     การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   

        คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัการลงนามใน ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ แนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)  เม่ือวนัท่ี 16 
มกราคม 2557    และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 21)  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558  ไดมี้
มติอนุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  มีนาคม 2558  โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

1.  บริษทัฯ ไม่กระท า และ/หรือ ไม่สนบัสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล  การ
บริจาคให้แก่   พรรคการเมือง  รวมถึงการให้ของขวญัทางธุรกิจ  บริษทัฯ จะด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 
ช้ีแจงและตรวจสอบได ้  

2.  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก  และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่กรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหาร และพนกังานให้ปฏิบติัตามกฎหมาย   ประกาศ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัท าเอกสารเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบติั 
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3.  ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน กระท าการใด หรือเป็นตวักลางในการเรียก รับ
ทรัพยสิ์น  หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระท าการผิด
กฎหมาย รวมถึงการใช้ต าแหน่งหนา้ท่ีและ/หรือ น าขอ้มูลของบริษทัไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้น 

4.  จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง  มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจให้เหมาะสม  เพื่อป้องกนั
มิใหเ้กิดการทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การคอร์รัปชัน่   

5.  ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนการทบทวน       แนวทางการปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.  จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารเพื่อใหผู้แ้จง้เบาะแสสามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย 
โดยใหค้วามมัน่ใจวา่ผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครอง 
             ประธานกรรมการบริหาร มีการประกาศ ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ไดท้ราบถึงนโยบายและ
แนวทางการปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์ร  ส่งเสริมใหมี้การสร้างจิตส านึกแก่พนกังานในเร่ือง
ความซ่ือสัตย ์สุจริต   อีกทั้งมีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบงานขายเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของพนกังานขายอยา่งสม ่าเสมอ 

3     การเคารพสิทธิมนุษยชน 
            บริษทัฯ  เคารพต่อชีวิตและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคน โดยก าหนดนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัเพื่อการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดงัน้ี 
1. ไม่กระท าการใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนกังาน เพื่อน าไปเป็นส่วนหน่ึงในการ

ปฏิบติังาน 
3. ไม่จ  ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ือง

อ่ืนใด  ทั้งน้ีพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 
4.  จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพื่อใหพ้นกังานหรือผูท่ี้เช่ือวา่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บการ

ปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษทั และค าร้องเรียนพึงไดรั้บการเอาใจใส่และ
ด าเนินการอยา่งเป็นธรรม 
  

ในปี 2558 บริษทั ไม่ไดรั้บการร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
4     การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษทั ปฏิบติัต่อ
พนกังานโดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน  ตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนั
ในการจา้งแรงงาน  ไม่เลือกปฏิบติั ไม่กีดกนัดว้ยเหตุทางเพศ สีผิว เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะ
อ่ืนใดท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน   และไม่มีการใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย  ให้ผลตอบแทน       
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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 2558 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   

 

 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  
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   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 

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  
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6. ใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชน์  
7. สร้างรายไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนบัสนุนการจา้งงานและผลิตภณัฑชุ์มชน 
8. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนระหวา่งบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ

ถูกตอ้ง  โปร่งใส  เป็นธรรม 
 

8     นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม    
        บริษทัฯ  ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รและผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม   ในปี  2558  บริษทัฯ  ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในเร่ือง “ New Thinking ”   เพื่อให้ทุก
หน่วยงานระดมความคิดสร้างสรรค ์ 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  2558  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งไม่มีผลกระทบดา้นลบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี

กรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือถูกกล่าวหาวา่มีผลกระทบดา้นลบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตาม
หลกัการทั้ง 8 ขอ้ 

10.4   กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
    บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื จึงไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ืองในหลายดา้น  ดงัน้ี 

กจิกรรมควำมรับผดิชอบต่อสังคมภำยในองค์กร 
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงำน 

 พธีิประดิษฐานองค์ครุฑตราตั้งพระราชทาน  

        ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558  บริษทัฯ ไดจ้ดัพิธีประดิษฐานองคค์รุฑตราตั้งพระราชทาน ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษทั  ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ท่ีไดท้รง
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานตราตั้ง “ครุฑพา่ห์” แก่บริษทั  เพื่อแสดงวา่บริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจการคา้โดย
ซ่ือสัตย ์สุจริต ตั้งอยูใ่นศีลธรรม มีหลกัฐานมัน่คง และไดติ้ดต่อคา้ขายกบัราชส านกัดว้ยความจงรักภกัดีใน
องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนถือเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจอยา่งหา
ท่ีสุดมิได ้และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้ 
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 ในปีท่ีผา่นมาผูบ้ริหารและพนกังาน ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและ 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ดว้ยส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีมีต่อพระองค ์ณ อาคารส านกังานใหญ่ บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน)   

 ในปี 2558 ตลอดทั้งปีบริษทัฯ ยงัคงส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผูบ้ริหารและ
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอดว้ยกิจกรรมตกับาตรในทุกวนัศุกร์ โดยการนิมนตพ์ระจากวดัละแวกใกลเ้คียง
หมุนเวยีนมารับบาตรภายในบริเวณบริษทั  ซ่ึงเป็นการสานสัมพนัธ์กบัวดัในชุมชนดว้ย 

 นอกจากน้ีบริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังาน “ให้” ผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการจดักิจกรรมบริจาค
โลหิตใหส้ภากาชาดไทยเป็นประจ าปีละ 4 คร้ัง ซ่ึงในปีน้ีมีพนกังานเขา้ร่วมบริจาคโลหิตมากกวา่ 300 คน 

 ในปี 2558 บริษทัฯ และพนกังานร่วมเป็นเจา้ภาพงานกฐินสามคัคี ณ ท่ีพกัสงฆเ์ขาวงก ์ ต าบล
แสนตุง้ อ าเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

ด้ำนกำรศึกษำ 

 โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตร-ธิดำของพนักงำน 
       จากเจตนารมณ์ท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดรั้บการศึกษาท่ีดีอยา่งทัว่ถึง บริษทัฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะสนบัสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร-ธิดาของพนกังาน เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การศึกษาแก่พนกังาน  เพื่อใหเ้ยาวชนของชาติไดรั้บโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ในปี 2558 บริษทัฯ ไดม้อบ
ทุนการศึกษาเป็นจ านวนทั้งส้ิน 200 ทุน โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1.  ระดบัอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6   จ  านวน 120  ทุน  ทุนละ   5,000  บาท 
2.  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6    จ  านวน   66  ทุน  ทุนละ   8,000  บาท 
3.  ระดบัอุดมศึกษา     จ  านวน   14  ทุน  ทุนละ 10,000  บาท 

ด้ำนกจิกรรมสันทนำกำร 

 งำนเลีย้งสังสรรค์ประจ ำปี 
        พนกังานทุกคนมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัองคก์รให้ประสบความส าเร็จ ดงันั้นเพื่อเป็นการ

ตอบแทนพนกังานท่ีมุ่งมัน่ท างานอยา่งหนกัมาตลอดทั้งปี  และเพื่อเป็นการเช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานทุก
ฝ่าย บริษทัฯ ไดจ้ดัเล้ียงสังสรรค์ประจ าปีในวนัท่ี 29 มกราคม 2559  โดยมีกิจกรรมการแสดงของพนกังาน  
การประกวดการแต่งกาย  การประกวดร้องเพลง การแสดงดนตรี และความบนัเทิงมากมาย มีการจบัฉลาก
มอบรางวลัแก่พนกังาน ซ่ึงบรรยากาศภายในงานเป็นไปอยา่งสนุกสนาน  เตม็ไปดว้ยรอยยิม้และเสียงหวัเราะ 
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กจิกรรมอืน่ๆ เพือ่สร้ำงจิตส ำนึกรักองค์กร       

 โครงการ สหพฒัน์ “ร่มเย็นเป็นสุข”    

       นโยบายโครงการ สหพฒัน์ “ร่มเยน็เป็นสุข” เป็นนโยบายท่ีสืบเน่ืองมาจากแนวคิดมาจากปรัชญา 
ดร. เทียม โชควฒันา ท่ีวา่ “เป็นร่มเงาใหป้ระโยชน์สุข” ซ่ึงหมายถึง ตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา และอุดมดว้ยดอกผล
อนัเอ้ือประโยชน์แก่ผูป้ลูกท านุบ ารุงและคนทัว่ไปฉันใด องค์กรท่ีเจริญมัน่คงยอ่มควรจะเอ้ือประโยชน์และ
เก้ือกลูแก่บุคลากรและสังคมฉนันั้น  โครงการน้ีจึงจดัข้ึนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพพนกังานท่ีมีรายไดน้อ้ย 
ในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี  และเป็นช่วงท่ีลูกๆของพนกังานก าลงัเปิดเทอม เป็นการร่วมร าลึกถึง ดร.เทียม โชค
วฒันา      ผูเ้ป็นผูว้างรากฐานอนัส าคญัของ “เครือสหพฒัน์” ในโอกาสครบรอบ 100 ปี อีกทั้งยงัเป็นการฉลอง
ท่ีบริษทัฯ ได้รับพระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์” โดยพนักงานท่ีคุณสมบติัผ่านการพิจารณา จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ คนละ3,000 บาท เพื่อน าไปใชใ้นการซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพ 

 
กจิกรรมควำมรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 ร่วมสนับสนุนงำน “วนัแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2558”  
        บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนการจดังานวนัแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเน่ืองมา
เป็นระยะเวลายาวนาน      ซ่ึงงานวนัแม่แห่งชาติน้ีจดัข้ึนเพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จ       
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อให้ลูกไดส้ านึกถึงพระคุณของแม่และตระหนกัในหน้าท่ีของลูกท่ีมีต่อพ่อแม่  รวมถึงเพื่อ
รักษาวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชาติไทยใหค้งอยูต่่อไป 

 ร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) 

       บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงในการรวมพลงัป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในประเทศไทย ซ่ึงทวคีวามรุนแรงอยา่ง
ต่อเน่ืองในช่วงท่ีผา่นมา ซ่ึงบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศอยา่งร้ายแรง 

 ร่วมสนับสนุนกำรจัดกจิกรรม “รำชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” 

ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ร่วมสนบัสนุนทุนการจดัสร้างอุทยานราชภกัด์ิ  ซ่ึงจดัสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จบูรพกษตัริยแ์ห่งสยามท่ีทรงมอบไวแ้ก่แผน่ดินไทย  อีกทั้งร่วม “ปลูกตน้ไมใ้ห้
แผน่ดิน” ณ บริเวณอุทยานราชภกัด์ิ 
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ด้ำนกำรศึกษำ 
 การศึกษาเป็นหวัใจของการพฒันาและการแข่งขนัของทุกประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุปัจจุบนั 
การแข่งขนัของประเทศข้ึนอยูก่บัความรู้ ความสามารถของคน มากกวา่จ านวนคนและทรัพยากรธรรมชาติ 
การศึกษาจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในฐานะท่ีเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีบทบาทโดยตรงต่อการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ บริษทัฯไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในเร่ืองของการศึกษาและมีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งเนน้การ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดรั้บการศึกษาท่ีดีอยา่งทัว่ถึง จึงไดด้ าเนินโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวทิยาลยัข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองมาอยา่งยาวนาน 

 โครงกำร “ทบทวนควำมรู้สู่มหำวทิยำลัยกบัสหพฒัน์” คร้ัง ที1่8 

         ตลอดระยะเวลา 17 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของเยาวชน จึงไดจ้ดัโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวทิยาลยัมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
ท่ีเท่าเทียมกนัใหก้บัเยาวชนไทยทัว่ทุกภาคของประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมปลายท่ีก าลงัเตรียม
ตวัสอบคดัเลือกเขา้เรียนต่อในระดบัอุดมศึกษา  โดยเชิญอาจารยช่ื์อดงักวา่ 40 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดความรู้และ
ในปี 2558 ได้เพิ่มเ ติมการ“ติวทอล์ก”  เจาะเทคนิคการท าข้อสอบภาษาอังกฤษจากอาจารย์ของ
สถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศ ในปีน้ีได้จัดข้ึนในวนัท่ี 5-11 ตุลาคม 2558 พร้อมกันทั้ง 4 ภาค ท่ี
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
และดว้ยความร่วมมือจากบริษทัเนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่  ท าให้สามารถเพิ่มช่องทางการเรียนผ่าน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ถ่ายทอดสดไปยงัโรงเรียนอีก 700 แห่งใน 77 จงัหวดั ท าให้นกัเรียนท่ีอยู่
ห่างไกลรวมถึงนกัเรียนท่ีพลาดโอกาสสมคัรไม่ทนั มีโอกาสไดเ้รียนเช่นเดียวกนั 

 โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำวทิยำลยัเทคโนโลยจิีตรลดำ 

        บริษทัฯ สนบัสนุนการศึกษาผา่นมูลนิธิ ดร.เทียม โชควฒันา ใหว้ทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา เป็น
โรงเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบใหก้บั
นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยส์าขาการตลาดและธุรกิจอาหารจ านวน 4 ทุน และสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ทุน 
ตลอดหลกัสูตร 4 ปี  

 โครงกำร “ คิดสร้ำงชำติ” 

       บริษทัฯ สนบัสนุนสถาบนัออกแบบอนาคตประเทศไทย  ในการจดัโครงการ “คิดสร้างชาติ” เพื่อ
เฟ้นหาสุดยอดแนวคิดปฏิรูปประเทศไทยของคนรุ่นใหม่ ผา่นรูปแบบการแข่งขนัท่ีเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกนั
แสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิด วิเคราะห์ ตลอดจนน าเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ของประเทศไทย
อย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ดา้นของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ท่ีสามารถ
น าไปปฏิบติัและปรับใชไ้ดจ้ริงและย ัง่ยนื 

 



  73 

 โครงกำร “ห้องสมุดเสียง ส่องทำงฝันให้น้องในโลกมืด” 

       ในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ร่วมสนบัสนุนโครงการของเนชัน่ร่วมกบัมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ ในการด าเนินโครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางฝันให้น้องในโลกมืด เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูพ้ิการทางสายตา เขา้ถึงบริการหนงัสือเสียงไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูพ้ิการทางสายตา
อยา่งสูงสุด เพราะปัจจุบนัประเทศไทยมีจ านวนของผูพ้ิการทางสายตาหรือสายตาเลือนรางกวา่ 600,000 คน 
แต่คนเหล่าน้ี มีจ  านวนท่ีไดรั้บการศึกษาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  

 โครงกำรสร้ำงอำคำรเรียนส ำหรับเด็กบกพร่องทำงสติปัญญำ 

       ในปี 2558 บริษทัฯ สนบัสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา  ท่ี
มูลนิธิแสงสวา่งในพระอุปถมัภพ์ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เป็นผูด้  าเนิน
โครงการเพื่อจดัตั้งเป็นศูนยก์ระตุน้และส่งเสริมพฒันาการของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม  ใหเ้ด็กท่ีมีความพิเศษไดมี้ทกัษะการเรียนรู้และช่วยเหลือตนเองให้ด ารงชีวติอยูใ่นครอบครัวและสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 

ด้ำนสำธำรณสุข  
 ผลจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยา่งรวดเร็ว ท าใหค้นเราตอ้งปรับตวั
เพื่อความอยูร่อด   การปรับตวัน้ีเองท าใหมี้ผลต่อสุขภาพไม่รู้ตวั การเจบ็ป่วยแต่ละคร้ังตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่สุขอนามยัของประชาชนเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ จึงไดด้ าเนิน
โครงการท่ีจะช่วยเหลือสังคมในดา้นสาธารณสุขดงัน้ี 

 ร่วมสนับสนุนกำรสร้ำงห้องปฏิบัติกำรตรวจสวนหัวใจ โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทว ีณ     
ศรีรำชำ  สภำกำชำดไทย 

     ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ร่วมสนบัสนุนการจดัสร้างห้องปฏิบติัการตรวจสวนหวัใจ ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซ่ึงห้องปฏิบติัการดงักล่าวจะพฒันาเป็นศูนย์วินิจฉัย
โรคหัวใจเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต  การตรวจสวนหัวใจนับว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  เพราะจะท าให้แพทย์
โรคหวัใจ สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งแม่นย  าและชดัเจน ท าการรักษาไดร้วดเร็ว ท าให้ผูป่้วยมีอตัราการ
รอดชีวติและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

 ร่วมสบทบทุนซ้ืออุปกรณ์กำรแพทย์ให้กบัโรงพยำบำลกบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี 

       ในปี 2558 โรงพยาบาลกบินทร์ไดส้ร้างอาคารผูป่้วยใน 6 ชั้น 144 เตียง ซ่ึงไดรั้บงบประมาณ
ก่อสร้างเฉพาะแต่โครงสร้าง ส่วนอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยย์งัไม่ไดรั้บงบประมาณ  จึงยงัไม่
สามารถเปิดท าการตึกใหม่ๆได ้ทั้งๆท่ีโรงพยาบาลตอ้งรับรักษาผูป่้วยทั้งในและนอกพื้นท่ีมากกวา่ 300,000 
คนต่อปี  รวมถึงยงัมีผูป้ระสบอุบติัเหตุทางถนน บนเส้นทางภาคตะวนัออกเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ จึงร่วม
สนบัสนุนทุนบางส่วนเพื่อซ้ืออุปกรณ์การแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลดงักล่าว 
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ด้ำนสำธำรณประโยชน์อืน่ๆ 
 ในปี 2558 บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม อาทิ 
 สนบัสนุนการจดังาน “55 ปี สภาสังคมสงเคราะห์” ร่วมแรง ร่วมใจ พฒันาสังคมไทย 

 บริจาคเงินภายใตโ้ครงการ “เช็ดน ้าตา หลัง่น ้าใจ ใหเ้นปาล” ของกระทรวงวฒันธรรม 

 สนบัสนุนการจดังานแสดง “เฉลิม 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 ปี โรงเรียนจิตรลดา 

 บริจาคสมทบทุนมูลนิธิเทียม โชควฒันา ครบรอบ 29 ปี เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล 

 สนบัสนุนการจดังานบ าเพญ็กุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “63 พรรษาวชิราลงกรณ” ของมูลนิธิ 

5 ธนัวามหาราช 

 สนบัสนุนงบประมาณในการจดัสร้างห้องท างานและห้องประชุมสถานีต ารวจภูธรศรีสวสัด์ิ                  

จ.กาญจนบุรี 

 ร่วมสนบัสนุนการจดัสร้างพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น วดัหาดเส้ียว จงัหวดัสุโขทยั 

 สนบัสนุนการแข่งขนักอลฟ์การกุศล สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่น 21 เพื่อน ารายไดไ้ปใชใ้นการ

สนบัสนุนกิจการเพื่อสังคม 

 ร่วมสนบัสนุนการจดังาน Thailand Industry Expo 2015 “ มหกรรมซ้ือของไทย ใชข้องดี”  ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ร่วมสนบัสนุนสินคา้เพื่อแจกใหป้ระชาชนผูม้าร่วมข่ีจกัรยานในงาน Bike for Mom 

 ร่วมสนบัสนุนคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อน ารายไดส้มทบกองทุนส่งเสริมงานวฒันธรรม กรมส่งเสริม

วฒันธรรม และเพื่ออนุรักษเ์ผยแพร่เพลงไทยสากลท่ีทรงคุณค่า 

 ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และยงัคงให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์พลังงาน โดย
รณรงคป์ลูกจิตส านึกให้พนกังานร่วมกนัประหยดัน ้ า ประหยดัไฟ  รวมถึงชุมชนท่ีอยูร่อบๆ ให้ใชท้รัพยากร
อย่างรู้คุณค่ามีประสิทธิภาพอย่างย ัง่ยืน  เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดล้อม 
นอกจากน้ียงัส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
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11.       การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
     คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมในดา้นการด าเนินงาน การเงิน  การ

ปฏิบติังาน และการก ากบัดูแล มีการก าหนดอ านาจการอนุมติัตามระดบัต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของระบบดงักล่าว  
ตลอดจนให้ค  าแนะน าเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิผล  มี
ความเป็นอิสระ  สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

11.1     ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

    ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 22) เม่ือวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมี
กรรมการตรวจสอบจ านวน  4  คน  เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในโดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่ายจดัการ และฝ่ายตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษทัในดา้นต่างๆ  5 ดา้น  คือ  การควบคุมภายในองค์กร , การ
ประเมินความเส่ียง, การควบคุมการปฏิบติังาน, ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  และระบบการ
ติดตาม  คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี
บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบ
งบการเงินประจ าปี  2558 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชีวา่ ในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุด  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปเพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใดนั้น  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ไดศึ้กษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทั  ตามท่ีเห็นจ าเป็น
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตของการปฏิบติังานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม  ซ่ึงไม่พบ
ขอ้บกพร่อง ท่ีเป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุมภายในดา้นบญัชีท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(1) คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   และประธานกรรมการบริหาร   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทาน
ให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   และบริษทัฯ ไดมี้การทบทวนและ
ก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยให้ความส าคญักบัสัญญาณเตือนภยั
ล่วงหนา้และความผดิปกติท่ีมีนยัส าคญั 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่บริษทัมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ   
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  11.2     ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทั      

              - ไม่มี  - 

  11.3     หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
      คณะกรรมการบริษทัมีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในข้ึนเป็นหน่วยงานหน่ึงภายในบริษทั 
ช่ือ ส านกัตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสุนันทา มงคลกิจทวีผล   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนส านัก
ตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบญัชี   ผ่านการอบรมหลกัสูตรการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน ของสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย  และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของ
บริษทั   มีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเสนอ 
แต่งตั้ง โยกยา้ย และเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายในได ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยประวติัของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ไวใ้นเอกสารแนบ 3  ในแบบ 56-1  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 
 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบชุดน้ีไดรั้บการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี  13 พฤษภาคม 2558 
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน  4  ท่าน  คือ  นาย สุรินทร์  วฒันศิริพงษ ์ พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร    นายขจร
ศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ และนายวศิน   เตยะธิติ  โดยมี นายสุรินทร์  วฒันศิริพงษ ์   เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบปีท่ีผา่นมา   มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  7  คร้ัง  โดยการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบมีดงัน้ี 
  1.  นายสุรินทร์    วฒันศิริพงษ ์ เขา้ร่วมประชุม       7 คร้ัง 
  2.  นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ           เขา้ร่วมประชุม      5 คร้ัง 
  3.   นายวศิน        เตยะธิติ                    เขา้ร่วมประชุม       7 คร้ัง 
  4.   พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร        เขา้ร่วมประชุม    7 คร้ัง 
 

          ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ ผูส้อบบญัชีไม่
พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   
คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพอ้งตอ้งกนักบัการสอบทานของผูส้อบบญัชี  โดยในการประชุมสอบทาน
งบการเงินไตรมาส 1  มีผูส้อบบญัชี ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม และการประชุม
สอบทานงบการเงินไตรมาส 2 มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี  และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม  ยกเวน้การประชุม
สอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไดมี้การประชุมร่วมกบัผูช่้วยผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 
2558 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้และจากการพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพ
ธุรกิจท่ีด าเนินอยู ่ และใหค้วามเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559  ของแผนกตรวจสอบภายใน  
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด    
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการท ารายการกบับุคคลท่ี เก่ียว
โยงกนั  บริษทัฯ ก็ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ในกรณีท่ีบริษทัฯ  มีการท ารายการท่ีอาจเขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุมและไม่ไดอ้อก
เสียงในวาระนั้น ๆ   
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจ าปี 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก     
ผูส้อบบญัชีแล้ว  ได้มีการประชุมร่วมกบัผูช่้วยผูส้อบบญัชีและเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้อง  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงาน
ทางการเงินจดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร การเปิดเผยขอ้มูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ นางวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ  นาย
วสุิทธ์ิ  เพชรพาณิชกุล  แห่งบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ   อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั  เป็นผูมี้คุณสมบติัและเหมาะสม
เป็นผูส้อบบญัชี   จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  เพื่อ
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัต่อไป 
 ในการปฏิบติังานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ อนัป็น
สาระส าคญัท่ีจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั  และไดร้ายงานผลการปฏิบติังานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทราบแลว้ 
 
 
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
          นายสุรินทร์  วฒันศิริพงษ ์
                                                                                  ( นายสุรินทร์  วฒันศิริพงษ ์) 
                                                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                     วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 
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ท่ี  ADC.013/2559 
                        วนัท่ี  2  มีนาคม  2559 
 
เร่ือง   รายงานระบบการควบคุมภายในดา้นการบญัชี 
เรียน  คณะกรรมการ บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 
 
      ตามท่ีบริษทัฯ ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558  และไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบลงวนัท่ี 25  กุมภาพนัธ์  2559 ไปแลว้นั้น บริษทัฯ  
ขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดงักล่าวตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   เพื่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่เพียงใดนั้น  บริษทัฯ  ไดศึ้กษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในดา้นบญัชีของบริษทัท่าน  ตามท่ีเห็นจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตของการปฏิบติังาน
ตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม  ซ่ึงบริษทัฯ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุม
ภายในดา้นบญัชีท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558  
 ฝ่ายบริหารของบริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)  มีความรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบการ
ควบคุมภายในดา้นการบญัชีและควบคุมให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด ในการน้ีตอ้งใชก้าร
ประมาณการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ระบบการควบคุมน้ี  ระบบการควบคุมภายในดงักล่าวใหค้วามมัน่ใจแก่ฝ่ายบริหารตามสมควร 
 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ขอเรียนวา่ในการตรวจสอบบญัชี บริษทัฯ  มิไดต้รวจสอบทุกรายการ  หากแต่
ใชว้ธีิการทดสอบเท่านั้น  นอกจากนั้นการศึกษา และการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดา้น
บญัชี มีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบญัชีดงักล่าวไวข้า้งตน้ ดงันั้นจึงไม่อาจช้ีให้เห็นถึง
ขอ้บกพร่องทั้งหมดท่ีอาจมีอยูใ่นระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่านได ้
 บริษทัฯ ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่าน  ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
เป็นอยา่งดี 
 
 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                  สมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 
                            (นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์)                                                               
                                                                                      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
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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  2558  บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีมีความเก่ียวโยง  และไดมี้การแจง้มติผา่นระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้   ดงัน้ี  

 

       1.  กำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินตำมสัดส่วนกำรลงทุน 

  1.1  บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

        ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 21)  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 อนุมติั 

การค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีปรับเปล่ียนใหแ้ก่บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ต่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน)  และต่อธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นวงเงินค ้าประกนั

รวมทั้งส้ิน 35,500,000 บาท  

 โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดแ้ก่บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไอ.ซี.ซี 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั  และนายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา เป็นกรรมการ
บริษทัร่วมกนั  
 1.2   บริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2 (ชุดท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2558 อนุมติัการ

ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ต่อ Tokyu Corporation (ญ่ีปุ่น)  ตาม

สัดส่วนการถือหุน้มูลค่าค ้าประกนัรวม 84 ลา้นบาท 

          โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดแ้ก่บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั 

ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั และ นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา เป็น

กรรมการบริษทัร่วมกนั  
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 2.  กำรซ้ือหุ้นสำมัญ  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4 (ชุดท่ี 22)  เม่ือวนัท่ี 11  สิงหาคม 2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ  

ซ้ือหุน้สามญั บริษทั ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 500,000 หุน้ เป็นเงิน 25,125,000 บาท  และ หุน้บริษทั  

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 50,000 หุน้ เป็นเงิน 1,937,500 บาท จากบริษทั เอราวณั

ส่ิงทอ จ ากดั โดยซ้ือผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไอ.ซี.

ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

 3.   กำรซ้ือทีด่ิน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6 (ชุดท่ี 22)  เม่ือวนัท่ี 15  ตุลาคม 2558 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ 

ซ้ือและรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี 63108  เลขท่ีดิน 1757 และโฉนดเลขท่ี 38502 เลขท่ีดิน 1758 

ตั้งอยูท่ี่ถนนเจริญราษฎร์ ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   เน้ือท่ีรวม 1 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  จาก

นายบุญชยั โชควฒันา ในราคาซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 43,690,000 บาท   

 โดยบุคคลท่ี เก่ียวโยงกนัคือ นายบุญชยั โชควฒันา  เป็นประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริษทั  

 

4.   รายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกติ      
     บริษทัฯ  มีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ กบักิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 33 
 

     แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนั    

     การด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  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) โดยพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชี
ท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบระมดัระวงั และประมาณ
การท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท า มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ตลอดจนแสดงค าอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป ทั้งน้ีงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ  
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั ได้ส่งเสริมให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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 2558 ได้จดัท าและเปิดเผยโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
                   บุญชยั  โชควฒันา  
                                   (นายบุญชยั   โชควฒันา) 
                     ประธานกรรมการ 
 

วนัท่ี  25  กุมภาพนัธ์  2559 
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13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ  
        (1)    ตารางสรุปงบการเงิน 
                งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ตามงบการเงินรวม 2558 2557 2556 (ปรับปรุงใหม)่

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

                สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,325,518,376.52 6.47 1,296,766,404.56 6.84 1,589,084,867.60 9.68

     เงินลงทุนชัว่คราว 1,454,499,292.84 7.10 923,674,023.11 4.87 174,571,155.53 1.06

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,444,164,176.35 21.68 3,980,056,753.67 21.00 3,705,825,046.82 22.57

     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีครบ

          ก  าหนดช าระใน 1 ปี 1,278,779.70 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

     ตัว๋เงินรับการคา้ 561,364,015.66 2.74 608,567,857.37 3.21 653,213,457.03 3.98

     คา่ส่งเสริมการขายคา้งรับ 2,333,254,006.06 11.38 1,959,659,591.31 10.34 1,446,583,791.36 8.81

     เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000,000.00 0.29 85,000,000.00 0.45 10,000,000.00 0.06

     สินคา้คงเหลือ 768,591,736.01 3.75 903,119,370.60 4.76 671,243,714.48 4.09

     สินทรัพยห์มนุเวียน 4,485,561.77 0.02 2,707,930.24 0.01 4,480,661.43 0.03

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

               รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,953,155,944.91 53.43 9,759,551,930.86 51.48 8,255,002,694.25 50.27

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 10,979,241.12 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00

     เงินลงทุนเผ่ือขาย 4,761,834,435.44 23.23 4,875,981,877.56 25.72 4,015,687,656.33 24.46

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 528,505,528.30 2.58 379,113,999.92 2.00 311,597,049.83 1.90

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 864,663,120.77 4.22 781,017,054.71 4.12 736,711,454.71 4.49

     เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการ

          ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.02

     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,316,455,900.62 11.30 2,192,714,795.31 11.57 1,958,278,632.83 11.93

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 941,859,999.94 4.59 831,970,488.61 4.39 985,611,251.63 6.00

     คา่ความนิยม 21,672,937.96 0.11 21,672,937.96 0.11 19,223,353.94 0.12

     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 11,149,583.06 0.05 27,005,124.52 0.14 23,808,038.78 0.14

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12,088,656.89 0.06 11,185,457.40 0.06 21,617,726.03 0.13

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 76,258,665.25 0.37 76,259,878.72 0.40 88,898,803.78 0.54

             รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,545,468,069.35 46.57 9,196,921,614.71 48.52 8,165,433,967.86 49.73

     รวมสินทรัพย์ 20,498,624,014.26 100.00 18,956,473,545.57 100.00 16,420,436,662.11 100.00
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    งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม   (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ตามงบการเงินรวม 2558 2557 2556 (ปรับปรุงใหม)่

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,681,339.97 0.02

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,885,859,319.81 23.84 4,459,955,115.14 23.53 4,116,726,417.33 25.07

     คา่ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 2,418,336,538.59 11.80 1,988,520,292.22 10.49 1,767,087,969.26 10.76

     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

          ก  าหนดช าระใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 5,889,105.51 0.04

     เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ

          ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000,000.00 0.02 24,000,000.00 0.13 24,000,000.00 0.15

     เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 9,100,000.00 0.04 8,100,000.00 0.04 7,950,000.00 0.05

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 87,519,071.84 0.43 101,981,896.78 0.54 71,473,424.20 0.44

               รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 7,405,814,930.24 36.13 6,582,557,304.14 34.72 5,996,808,256.27 36.52

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     เงินรับฝากจากพนักงาน 7,253,228.91 0.04 7,858,494.48 0.04 28,243,171.32 0.17

     หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 530,453,927.43 2.59 612,859,252.22 3.23 445,848,501.47 2.72

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 177,847,475.20 0.87 212,680,865.26 1.12 215,323,120.38 1.31

     หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 35,971,731.66 0.18 38,322,658.88 0.20 34,809,862.48 0.21

               รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 751,526,363.20 3.67 871,721,270.84 4.60 724,224,655.65 4.41

รวมหนีสิ้น 8,157,341,293.44 39.79 7,454,278,574.98 39.32 6,721,032,911.92 40.93
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   งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม    (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ตามงบการเงินรวม 2558 2557 2556 (ปรับปรุงใหม)่

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูถื้อหุ้น

     ทุนจดทะเบียน

         หุ้นสามญั 330,000,000 หุ้น 

               หุ้นละ 1 บาท 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00

     ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

         หุ้นสามญั 330,000,000 หุ้น 330,000,000.00 1.61

               หุ้นละ 1 บาท

          หุ้นสามญั 327,765,203 หุ้น 

                หุ้นละ 1 บาท 327,765,203.00 1.73

          หุ้นสามญั 323,379,803 หุ้น 

                หุ้นละ 1 บาท 323,379,803.00 1.97

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,743,441,255.39 8.51 1,638,332,271.57 8.64 1,432,074,191.91 8.72

     ก  าไรสะสม

  ส ารองส่วนทุนจากการจ่าย

   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.00 0.00 67,670,007.00 0.36 57,851,938.99 0.35

          จดัสรรแลว้

               ส ารองตามกฎหมาย 60,000,000.00 0.29 60,000,000.00 0.32 60,000,000.00 0.37

           ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,480,122,934.65 36.49 6,372,903,118.36 33.62 5,464,527,658.31 33.28

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น 2,630,143,134.27 12.83 2,990,454,606.90 15.78 2,320,831,088.29 14.13

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 12,243,707,324.31 59.73 11,457,125,206.83 60.44 9,658,664,680.50 58.82

        ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 97,575,396.51 0.48 45,069,763.76 0.24 40,739,069.69 0.25

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,341,282,720.82 60.21 11,502,194,970.59 60.68 9,699,403,750.19 59.07

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,498,624,014.26 100.00 18,956,473,545.57 100.00 16,420,436,662.11 100.00
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม 
ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2558 2557 2556 (ปรับปรุงใหม)่

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

การด าเนินงานต่อเน่ือง

รายได้

     รายไดจ้ากการขาย 29,032,704,544.08 100.00 26,444,879,771.80 100.00 26,274,199,516.11 100.00

     รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 7,090,000.00 0.02 12,993,910.00 0.05 10,190,000.00 0.04

     รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 149,514,317.10 0.51 160,023,922.39 0.61 149,678,084.13 0.57

     รายไดเ้งินปันผล 186,281,012.29 0.64 193,205,017.10 0.73 191,453,249.67 0.73

     รายไดอ่ื้น 177,612,510.46 0.61 167,809,599.20 0.63 278,677,901.27 1.06

     ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 634,127.05 0.00 12,000,142.62 0.05 13,870,092.53 0.05

     ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 301,355.39 0.00 5,602,862.16 0.02 12,959,226.18 0.05

     รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการ

          ดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 16,050,000.00 0.06 19,914,600.00 0.08 2,080,000.00 0.01

     รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการ

          ดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 0.00 0.00 76,319,671.73 0.29 17,365,114.68 0.07

รวมรายได้ 29,570,187,866.37 101.85 27,092,749,497.00 102.45 26,950,473,184.57 102.57

คา่ใช้จ่าย

     ตน้ทุนขาย 24,012,186,055.25 82.71 21,617,449,813.09 81.75 21,544,228,875.40 82.00

     ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 5,902,168.58 0.02 10,834,165.21 0.04 8,012,344.34 0.03

     ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 79,621,355.53 0.27 138,770,719.34 0.52 125,391,540.85 0.48

     คา่ใช้จ่ายในการขาย 3,201,959,336.35 11.03 2,964,968,104.23 11.21 3,028,627,228.12 11.53

     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 635,944,769.75 2.19 735,000,076.31 2.78 830,349,119.58 3.16

     คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 58,115,850.00 0.22

     คา่ตอบแทนกรรมการ 0.00 0.00 0.00 0.00 9,875,000.00 0.04

     ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 37,281,000.00 0.13 59,422,000.00 0.22 6,450,000.00 0.02

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ตน้ทุนทางการเงิน 2,903,494.42 0.01 4,181,886.98 0.02 3,036,808.23 0.01

รวมคา่ใช้จ่าย 27,975,798,179.88 96.36 25,530,626,765.16 96.54 25,614,086,766.52 97.49

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน-

     ในบริษทัร่วม 112,159,458.02 0.39 (33,007,439.91) (0.12) (21,151,088.67) (0.08)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,706,549,144.51 5.88 1,529,115,291.93 5.78 1,315,235,329.38 5.01

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 291,051,066.29 1.00 292,206,484.81 1.10 275,530,210.98 1.05

ก าไรส าหรับปี 1,415,498,078.22 4.88 1,236,908,807.12 4.68 1,039,705,118.40 3.96
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            งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม  (ต่อ)   
 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2558 2557 2556 (ปรับปรุงใหม)่

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

  ในก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 19,951.03 0.00 (187,899.91) (0.00) 0.00 0.00

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (453,702,989.92) (1.56) 837,264,273.13 3.17 (698,190,307.33) (2.66)

(คา่ใช้จ่าย) รายได ้ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลก าไรขาดทุน

      จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 93,371,566.26 0.32 (167,452,854.61) (0.63) 139,636,457.26 0.53

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

  ในก าไรหรือขาดทุน

ผลก าไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลกั  

     คณิตศาสตร์ประกนัภยั 46,593,920.00 0.16 0.00 0.00 59,365,085.02 0.23

(คา่ใช้จ่าย) รายได ้ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลประโยชน์

     พนักงาน (9,318,784.00) (0.03) 0.00 0.00 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (323,036,336.63) (1.11) 669,623,518.61 2.53 (499,188,765.05) (1.90)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,092,461,741.59 3.76 1,906,532,325.73 7.21 540,516,353.35 2.06

การแบ่งปันก าไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,399,944,680.29 4.82 1,231,755,263.06 4.66 1,035,847,504.98 3.94

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 15,553,397.93 0.05 5,153,544.07 0.02 3,857,613.42 0.01

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,076,908,343.66 3.71 1,901,378,781.67 7.19 536,658,739.93 2.04

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 15,553,397.93 0.05 5,133,544.07 0.02 3,857,613.42 0.01

ก าไรต่อหุ้น

     ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 4.25 3.79 3.23

     ก  าไรต่อหุ้นปรับลด 4.25 3.78 3.23
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         งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม 
ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2558 2557 2556

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

     ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,706,549,144.51 1,529,115,291.94 1,315,235,329.38

     รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิ

          เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน:-

          คา่เส่ือมราคาและตดัจ่าย 150,570,301.48 124,140,017.21 129,708,186.16

   ผลประโยชน์พนักงานจากการให้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนแก่ผูบ้ริหารและพนักงาน 6,151,818.82 154,680,547.67 221,625,753.90

          หน้ีสงสยัจะสูญ 36,947,768.09 (8,091,463.61) 18,792,000.00

          ดอกเบ้ียจ่าย 2,903,494.42 4,181,886.98 3,036,808.23

          ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (112,159,458.02) 33,007,439.91 21,151,088.67

          ขาดทุน(รายการกลบับญัชีผลขาดทุน)จากการดอ้ยคา่

                เงินลงทุน (16,050,000.00) (19,914,600.00) (2,080,000.00)

          ขาดดทุน(รายการกลบับญัชีผลขาดทุน)จากการดอ้ยคา่

                สินทรัพย์ 0.00 (76,319,671.73) (17,365,114.68)

          (ก าไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (301,355.59) (5,602,862.16) (12,959,226.18)

          (ก าไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (911,070.98) (12,000,142.62) (13,870,092.53)

          (ก าไร)จากการแปลงคา่งบการเงิน 19,951.03 187,899.91 0.00

          ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 37,281,000.00 59,422,000.00 6,450,000.00

          (ก าไร)จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัร่วม

               บริษทัยอ่ย (18,143,518.16) 0.00 0.00

          (ก าไร)ขาดทุนจากประมาณการ

 ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.00 0.00 (59,365,085.02)

          เงินปันผลรับ (186,281,012.29) (193,205,017.10) (191,453,249.67)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,606,577,063.31 1,589,601,326.40 1,418,906,398.26

          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (475,807,163.22) (253,798,114.65) 92,206,759.83

          ตัว๋เงินรับการคา้ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 57,205,637.00 35,558,599.66 (27,345,418.25)

          คา่ส่งเสริมการขายคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (373,594,414.75) (513,075,799.95) (92,289,879.40)

          สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 150,631,645.44 (230,862,751.77) 218,668,546.49

          สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (1,777,631.53) 1,995,235.27 2,114,209.74

          ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (12,258,020.82) 0.00 0.00
          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (7,390,341.86) 11,337,925.06 (3,169,444.36)
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        งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม  (ต่อ)    
 

    

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2558 2557 2556

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน
          เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 395,575,917.00 340,372,737.98 (324,394,367.73)
          คา่ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 429,816,246.37 221,432,322.96 31,754,099.36
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 9,026,400.07 (2,642,255.12) 79,813,119.04
          หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,350,927.22) 3,512,796.40 9,639,478.36
          เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 1,775,654,409.79 1,203,432,022.24 1,405,903,501.34
          จ่ายดอกเบ้ีย (2,896,642.36) (4,179,400.97) (3,028,431.15)
          จ่ายภาษีเงินได้ (306,007,513.01) (251,707,847.46) (290,720,863.51)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 1,466,750,254.42 947,544,773.81 1,112,154,206.68
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

          เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (530,816,460.49) (752,247,254.33) 89,304,250.16
          เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการ
              ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 25,000,000.00 (71,000,000.00) 2,000,000.00
          เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 13,275,350.00 5,770,570.00 4,665,040.00
          ซ้ือเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (355,977,265.72) (44,635,761.24) (266,582,876.97)
          ขายเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 6,556,355.59 27,191,615.00 14,585,840.42
          ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,862,006.06) 0.00 0.00
          ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (47,500,000.00) (106,294,960.00) (122,962,500.00)
          ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (108,676,201.06) (84,763,000.00) (149,359,867.51)
          ขายเงินลงทุนระยะยาวบริษทัอ่ืน 800,000.00 950,000.00 40,000,000.00
          ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (184,095,313.23) (26,950,099.31) (203,848,787.19)
          ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0.00 7,063.48 4,193,987.19
          ซ้ือทรัพยสิ์น (151,685,600.90) (114,656,110.17) (201,852,180.97)
          ซ้ือทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน (1,228,890.66) (3,883,124.22) (415,990.65)
          ขายทรัพยสิ์น 15,404,183.35 25,669,582.16 133,378,382.69
          เงินปันผลรับ 186,281,012.29 193,205,017.10 191,453,249.67
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (1,134,524,836.89) (951,636,461.53) (465,441,453.16)
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       งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม   (ต่อ) 
 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2558 2557 2556

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

               สถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0.00 (3,681,339.97) 3,681,339.97

          เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการ

               ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (24,000,000.00) 0.00 0.00

          เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,000,000.00 150,000.00 2,600,000.00

          เงินรับฝากจากพนักงาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (605,265.57) (20,384,676.84) (12,709,035.87)

          ช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู 0.00 (5,889,105.51) (968,307.88)

          จ่ายเงินปันผล (330,905,135.00) (324,202,653.00) (319,244,753.00)

   เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 17,515,000.00 0.00 0.00

   เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญั

      แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 33,521,955.00 65,781,000.00 74,368,500.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน (303,473,445.57) (288,226,775.32) (252,272,256.78)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดสุทธิเพิม่ขึน้ 28,751,971.96 (292,318,463.04) 394,440,496.74

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี 1,296,766,404.56 1,589,084,867.60 1,194,644,370.86

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณวันส้ินปี 1,325,518,376.52 1,296,766,404.56 1,589,084,867.60

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  91 

(2)    อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษทั 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

2558 2557 2556 2558 2557 2556

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง ( เท่า ) 1.48 1.48 1.38 1.44 1.48 1.38

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว ( เท่า ) 0.81 0.85 0.95 0.80 0.85 0.96

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ( เท่า ) 0.21 0.15 0.18 0.20 0.14 0.17

อตัราส่วนสภาพคล่องลูกหน้ีการคา้ ( เท่า ) 6.34 6.16 6.22 6.33 6.17 6.22

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย ( วนั ) 57 58 58 57 58 58

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ ( เท่า ) 30.40 30.39 30.82 32.18 30.55 30.87

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ( วนั ) 12 12 12 11 12 12

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี ( เท่า ) 5.69 5.54 5.53 5.71 5.56 5.52

ระยะเวลาช าระหน้ี ( วนั ) 63 65 65 63 65 65

CASH CYCLE ( วนั ) 6 5 4 5 5 4

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร(PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขั้นตน้ ( % ) 17.29 18.25 18.00 17.04 18.16 18.01

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ( % ) 6.02 4.53 3.30 5.84 4.48 3.32

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ( % ) 83.92 79.08 128.13 83.41 75.42 122.67

อตัราก าไรสุทธิ ( % ) 4.79 4.57 3.86 4.40 4.53 3.88

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ( % ) 11.87 11.67 10.92 11.03 11.56 11.03

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( % ) 7.18 6.99 6.34 6.67 6.96 6.39

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ( % ) 176.57 147.26 121.14 198.04 166.62 133.50

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ ( เท่า ) 1.50 1.53 1.64 1.52 1.54 1.65

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ( เท่า ) 0.66 0.65 0.68 0.67 0.64 0.68

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย ( เท่า ) 606.41 287.97 464.30 171.80 118.75 536.95

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั ( เท่า ) 1.22 1.49 1.40 1.03 1.42 1.43

อตัราการจ่ายเงินปันผล ( % ) 23.38 26.21 30.71 25.41 26.53 30.73
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14    การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 14.1   วเิคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงิน  

         ผลการด าเนินงาน 
          ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 และ 2557 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 29,570.19  ลา้นบาท 
และ 27,092.75 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2557 เพิ่มข้ึน 2,477.44 ลา้นบาท คิดเป็น 9.14 %   มีค่าใชจ่้ายรวม
ทั้งส้ิน 27,975.80  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2557 เป็นจ านวน 2,445.17. ลา้นบาท คิดเป็น 9.58 % และมีก าไร
สุทธิรวม 1,415.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557  จ  านวน 178.60 ลา้นบาท คิดเป็น 14.44 % 
          ผลการด าเนินงานและรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน  มาจากองคป์ระกอบหลกั ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

 รายได้จากการขาย 
          รายไดจ้ากการขายของบริษทัและบริษทัย่อย ในปี 2558 มีจ านวน 29,032.70 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2557 จ านวน 2,587.83 ลา้นบาท คิดเป็น 9.79  %   อตัราการเติบโตของยอดขายเพิ่ม   เน่ืองจากในช่วงคร่ึงปี
หลงัของปี 2558   ภาครัฐไดอ้อกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  รวมถึงการขยายตวัของการ
ท่องเท่ียว  ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจ   และการใชจ่้ายของประชาชน     นอกจากน้ีบริษทัยงัมี
การพฒันาและเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายรวมทั้งมีกลยุทธ์ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้
ยอดขายโดยรวมของบริษทัดีข้ึน 

 

          รายได้อืน่ๆ 
          รายไดอ่ื้นๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 2558  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหเ้ช่า และบริการจ านวน 
149.51 ลา้นบาท รายไดจ้ากเงินปันผลรับ 186.28 ลา้นบาท  และรายไดอ่ื้น 177.61 ลา้นบาท   เม่ือเปรียบเทียบ
กบัปี 2557  รายไดอ่ื้นของบริษทั ลดลงจ านวน 110.39 ลา้นบาท  คิดเป็น 17.04 %  เน่ืองจากในปี 2558 มี
รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 61.65 ล้านบาท  จากการท่ีบริษทัร่วมลงทุนมีผล
ประกอบการดีข้ึน   

 

          ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
          ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายรวมปี 2558  เพิ่มข้ึน 2,445.17  ลา้นบาท คิดเป็น 9.58% เม่ือเทียบกบัปี 2557   
เป็นการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขาย ตามสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของยอดขาย ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึน 236.99 ลา้น
บาท ในส่วนของค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายซ่ึงเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนของยอดขายเช่นกนั   ขณะท่ี
ค่าใชจ่้ายบริหารลดลงจ านวน 99.06  ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2557 บริษทัฯ บนัทึกค่าใชจ่้ายส าหรับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังาน จ านวน 154.68 ลา้นบาท   
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ก าไรสุทธิ 
          บริษทัและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 
2558 มีก าไรขั้นตน้ 5,020.51 ลา้นบาท คิดเป็น 17.29 % เม่ือเทียบกบัยอดขาย หรือเพิ่มข้ึน 193.08 ลา้นบาท 
คิดเป็น 3.99 % เม่ือเทียบกบัปี 2557  หลงัหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและตน้ทุนทางการเงินแลว้  มี
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้1,706.55 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษี 1,415.50 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2557 จ านวน 178.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 14.44  %  
          หากเปรียบเทียบก าไรสุทธิ และเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการด าเนินงานจ านวน  1,466.75   ลา้นบาท เป็น
กระแสเงินสดท่ีใกลเ้คียงกบัผลก าไรสุทธิของบริษทัฯ ถือวา่สภาพคล่องอยูใ่นเกณฑดี์ 
 

ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวม 

          สินทรัพยร์วม บริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุดปี 2558 มีมูลค่ารวม 20,498.62 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 
จ านวน1,542.15 ลา้นบาท คิดเป็น 8.14 % โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,193.61 ลา้นบาท  และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 348.55 ลา้นบาท 
          สินทรัพยห์มุนเวยีน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 28.75 ลา้นบาท  เงินลงทุน
ชัว่คราวเพิ่มข้ึน530.30 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงินฝากกบัสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า  
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 464.10 ล้านบาท โดยลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯ ในปี 2558 มีจ านวน 
4,132.14 ลา้นบาท คิดเป็น 20.16 % ของสินทรัพยร์วม มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย 57 วนั ในจ านวน
ลูกหน้ีทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ เพิ่มข้ึนจากปี 2557  จ  านวน 724.78 ลา้นบาท   ซ่ึงบริษทัได้
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามจ านวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บไม่ไดเ้ป็นจ านวน  91.78 ลา้นบาท 
          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  เพิ่มข้ึน จ านวน 348.55 ลา้นบาท  จากหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  
ประกอบด้วยเงินลงทุนเผื่อขาย  และเงินลงทุนในบริษทัร่วม เพิ่มข้ึนจ านวน  149.39  ล้านบาท  และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึนจ านวน 123.74  ลา้นบาท   
 

หนีสิ้นรวม 
          บริษทัและบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวม ส้ินสุดปี 2558 จ านวน  8,157.34 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 
จ านวน 703.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 9.43%   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 425.90 ลา้นบาท ค่าส่งเสริม
การขายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน  429.82  ลา้นบาท ตามการเติบโตของยอดขายของบริษทัฯ   ทั้งน้ีรายการหน้ีสินส่วน
ใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ คิดเป็น  59.32 % ของหน้ีสินรวม   ซ่ึงบริษทัไดช้ าระตามก าหนดเวลาเสมอ    และ
เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน จึงไม่มีภาระในการช าระดอกเบ้ีย 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
          ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุดปี 2558 มีจ านวน 12,341.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2557 จ านวน 839.09 ล้านบาท  จากก าไรสุทธิปี 2558 จ านวน 1,415.50 ล้านบาท  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 
จ านวน 178.59 ลา้นบาท และบริษทัฯ บนัทึกผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายจ านวน  453.70  
ลา้นบาท  และมีการจ่ายเงินปันผล จ านวน 330.91 ลา้นบาท 
 

สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 

          ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน 28.75 ลา้นบาท จากกระแสเงินสดสุทธิ
กิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,466.75 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 519.21 ลา้นบาท จากการลดลงของ
สินคา้คงเหลือ 150.63ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน  395.58 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่ม
ยอดขาย  
          เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,134.52 ล้านบาท จากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
ประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนเปิด 200 ลา้นบาท  เงินลงทุนเผื่อขาย จ านวน 155.97 ลา้นบาท เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน จ านวน 156.17 ลา้นบาท  และลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
จ านวน 184 ลา้นบาท 
          นอกจากน้ียงัมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 303.47 ลา้นบาท  โดยส่วนใหญ่
เป็นการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  านวน 330.91 ลา้นบาท 
 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
          อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ส้ินสุดปี 2558  คิดเป็น 0.66 เท่า ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า จดัวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี
มาก ขณะท่ีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของบริษทัอยู่ในระดบัสูงท่ี 606.41 เท่า  แสดงว่าบริษทัและ
บริษทัย่อย มีก าไรจากการด าเนินงานเพียงพอท่ีจะช าระดอกเบ้ีย  แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้าง
ทางการเงินท่ีดี  มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและแขง็แกร่ง  มีความสามารถช าระหน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สภาพคล่องทีส่ าคัญ 
          ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อย  มีผลการด าเนินงานท่ีดี และมีสภาพคล่องอยู่ในระดบัท่ีดีมาตลอด 
ทั้งน้ีเกิดจาก บริษทัและบริษทัยอ่ย มีระบบติดตามการช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กบัลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีดี และมีการช าระเงินตรงตามก าหนด  โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.48 
เท่า ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีแลว้  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.81 และ อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
0.21 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 57 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 11 วนั  อตัราส่วนดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่บริษทั
มีสภาพคล่องอยูใ่นระดบัสูงและมีเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งเพียงพอ 
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ระยะเวลาครบก าหนดของหนีร้ะยะส้ันทีม่ีผลต่อสภาพคล่อง 
          บริษทัและบริษทัยอ่ย มีโครงสร้างทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ีแข็งแกร่ง โดยมีตวัช้ีวดัของอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีส าคญั ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพคล่องของบริษทัฯ  คือ อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.48  เท่า จากสินทรัพย์
หมุนเวียน 10,953.16 ล้านบาท และหน้ีสินหมุนเวียนเป็นจ านวนเงิน 7,405.81 ล้านบาท ซ่ึงสินทรัพย์
หมุนเวียนสูงกว่าหน้ีสินหมุนเวียนมากถึง 3,547.35 ลา้นบาท แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและความสามารถ
ในการช าระหน้ีของบริษทัท่ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก 

 

14.2   ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินในอนาคต    - ไม่มี -  



บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  

 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว  ด้วยความระมัดระวัง  
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ  ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด  หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มรีะบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วน
ที่เป็นสาระส าคัญทั้งของบริษัท  และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว   รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มี ระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว   และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง  และการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว  บริษัทได้มอบหมายให้  นายเฉลิมพล  ก าเนิดศิริกุล  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากั บเอกสารน้ีไว้        
ทุกหน้าด้วย   หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเฉลิมพล ก าเนิดศิริกุล ก ากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่อ    ต าแหน่ง               ลายมือชื่อ 

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

     

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

     

 ชื่อ       ต าแหน่ง                ลายมือชื่อ 
 

   

ผู้รับมอบอ านาจ   นายเฉลิมพล   ก าเนิดศิริกุล       ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน    ....................................... 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    
1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 78 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  0.84 2 และ 3  บริษัทจดทะเบียน  

     - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  - สาขาบริหารธุรกิจ   พ.ค. 54 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา บมจ. ธนูลักษณ์ 

     -  ประธานกรรมการบริหาร      มหาวิทยาลัยบูรพา   2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

        กิตติมศักดิ ์       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

        ปี 2504      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ก.ย. 58 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

  - สาขาวิศวกรรมศาสตร์   2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 

      มหาวทิยาลัยขอนแก่น    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  31  แห่ง 

  - สาขากฎหมาย      

      มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น      

  - สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)      

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ      

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  - Director Accreditation Program (DAP)3/2003      

  - Director Certification Program (DCP)68/2005      

        

        

เอกสารแนบ  1 
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    
2.  นายบุญชัย    โชควัฒนา 68 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 0.62 1,3 และ 16  บริษัทจดทะเบียน  

     - ประธานกรรมการ  - สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 

  - ประธานกรรมการบริหาร  - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2552 – 1 ธ.ค. 57 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

-  กรรมการผู้อ านวยการ  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)     เอ็ม เอฟ ซี 

     ปี 2515    มหาวิทยาลัยรามค าแหง   2554 - 11 ธ.ค. 55 ประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 

  Wisconsin State University At Superior, U.S.A.   ธ.ค.55 – เม.ย. 57 กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

  - Director Accreditation Program (DAP)3/2003   เม.ย. 55 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

  - Director Certification Program (DCP)68/2005    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  21  แห่ง 

        

             

3.  นายบุญปกรณ์     โชควัฒนา 80 B.A. Economics  University of Nottingham 0.51 1  และ 2  บริษัทจดทะเบียน  

     -รองประธานกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) 

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

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

  - Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008   2553- 2554 ประธานกรรมการสรรหา และก าหนด บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

      ค่าตอบแทน  

      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  5  แห่ง 
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    

4.  นายสมศักดิ์     ธนสารศิลป์ 72 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 0.29 -  บริษัทจดทะเบียน  

    - กรรมการ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2554 – พ.ย. 58 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

     ปี 2515  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์    รองประธานกรรมการ บมจ. โอ.ซี.ซี. 

    (ถึงแก่กรรม 12 พ.ย. 58)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง   พ.ค. 53 – ก.ค. 55 รองประธานกรรมการ และ บมจ. บูติคนิวซิตี้ 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    กรรมการอิสระ  

  - Director Certification Program (DCP)5/2001    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  21  แห่ง 
        

5.  นายบุญฤทธิ์     มหามนตรี 70 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.02 -  บริษัทจดทะเบียน  

    - กรรมการ   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2554- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

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

  - Director Certification Program (DCP)68/2005      
        

6.  นายวศิน    เตยะธิติ 67 ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี   0.005 -  บริษัทจดทะเบียน  

     - กรรมการอิสระ และ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2554- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี. 

       กรรมการตรวจสอบ   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  7  แห่ง 

      28 เมษายน 2540  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003      
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวฒุิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    

7. นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ 68 ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University, - -  บริษัทจดทะเบียน  

   -  กรรมการอิสระ และ  U.S.A.   2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

      กรรมการตรวจสอบ  บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ประธานกรรมการตรวจสอบ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

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

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1  แห่ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003      

        

8.  นายสุรินทร์    วัฒนศิริพงษ์ 70 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.004 - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน    -ไม่มี - 

    -  กรรมการอิสระ และ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    -ไม่มี - 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003      

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

        

9.  นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์ 70 ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน  

    - กรรมการ  ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)  ม. ธรรมศาสตร์   2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

     23 เมษายน 2550   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 

  - Director Accreditation Program (DAP) 41/2005    ตรวจสอบ  

      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ชื่อหน่วยงาน / บริษัท  

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร           

10. นายเวทิต  โชควัฒนา  51 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University,  0.14 -   บริษัทจดทะเบียน  

     - กรรมการรองผู้อ านวยการ   ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco   2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

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

 - ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

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

   สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน 
 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21/2558 

     

        

11. นางผาสุข   รักษาวงศ์ 61 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  0.02 - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี - 

    - กรรมการรองผู้อ านวยการอาวุโส  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 5  แห่ง 

    - กรรมการบริหาร  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

    -ประธานกรรมการ  -  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008      

     บริหารความเสี่ยง        
      19  มิถุนายน 2551        
        

12. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร 68 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) - -  บริษัทจดทะเบียน  
     - กรรมการอิสระ และ  สหรัฐอเมริกา   2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
       กรรมการตรวจสอบ      ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)     กรรมการตรวจสอบ  
      27 เมษายน 2552  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      
  -  Director Accreditation Program (DAP) 77/2009      
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร           

13.  นายเพชร  พะเนียงเวทย์ 41 เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 0.09 -  บริษัทจดทะเบียน  

       - กรรมการบริษัท   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์   2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

       26 เมษายน 2555  ประเทศออสเตรเลีย   2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   2    แห่ง 

         -  Director Accreditation Program (DAP) 99/2012      

        

14. นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ 68 ปริญญาโท บริหารการจัดการ  - -  บริษัทจดทะเบียน  
      - กรรมการอิสระ  (Master of  Management)   2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.  มูราโมโต้ อิเล็คตรอน  
      22 เมษายน 2556  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์     (ประเทศไทย)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. โลหะกิจเม็ททอล   

  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต    และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2553 – 22 เม.ย.2556 กรรมการอิสระและประธาน บมจ.  สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  

  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ    กรรมการตรวจสอบ  

  ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)   2553 – 23 เม.ย. 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.  ธนูลักษณ์ จ ากัด  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   23 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โอ.ซี.ซี. 
  -  Director Accreditation Program (DAP) 35/2005    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   1    แห่ง 
  - Director Certification Program (DCP) 102/2008      
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร           
15. นางสาวศิริลักษณ์  ธนสารศิลป์ 66 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.24 4  บริษัทจดทะเบียน  

    -  กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล 
     17 ธันวาคม 2558  - Director Accreditation Program (DAP) 22/2004     กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 4 แห่ง 

        

16.  นางชัยลดา   ตันติเวชกุล 39 ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง- 0.35 2  บริษัทจดทะเบียน  

  - กรรมการ  ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา   2553 - 2556 กรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 

      - กรรมการบริหาร  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 

      - กรรมการบริหารความเสี่ยง  -  Director Accreditation Program (DAP) 55/2006    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   6   แห่ง 

     -  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2        

        17 ธันวาคม 2558        

        

17. นางศิริพร  เลขยะวิจิตร 66 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.07 - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี - 

      - เลขานุการบริษัท  อบรม Corporate Secretary Development Program    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   4    แห่ง 

      - กรรมการบริหาร  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์      

      - กรรมการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัย      

       10 พฤษภาคม 2548  อบรม Board  Reporting      

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      

  จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย      
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร           

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล 62 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0.04 - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี - 

      - กรรมการบริหาร      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี - 

      - กรรมการบริหารความเสี่ยง        

       10 พฤษภาคม 2548        
        

19. นายเฉลิมพล  ก าเนิดศิริกุล 58 ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก 0.02 - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

      - กรรมการบริหาร      กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  6  แห่ง 

      - กรรมการบริหารความเสี่ยง        

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน        

      14 พฤษภาคม 2553        

               

20.  นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์ 59 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 0.02 - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

      - กรรมการบริหาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1 แห่ง 

      - กรรมการบริหารความเสี่ยง        

      - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล        

        11  พฤษภาคม 2555  
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ชื่อ - นามสกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่ง   ถือหุ้นใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   บริษัท (% ) ระหว่างผู้บริหาร    

21. นายวระ  พันธ์กมล 57 มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 0.01 - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี - 

      - กรรมการบริหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี - 

      - กรรมการบริหารความเสี่ยง        

     -  ผู้จัดการฝ่ายขาย 1        

       9 พฤษภาคม 2556        
        

22. นายปุณวีณ์  สุขเย็น 48 ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด 0.006 - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี - 

      - กรรมการบริหาร  Thames Valley University    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

      - กรรมการบริหารความเสี่ยง        

     -  ผู้จัดการฝ่ายขาย 2        

      12 พฤษภาคม 2557        
        

23. นายปริญญา  สิทธิด ารง 54 ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ - - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 
     - กรรมการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1  แห่ง 
    -  ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1        
      1  พฤษภาคม  2551        
        

24. นายสุรพงษ์  โศภนกิจ 44 ปริญญาเอก Sustainable Energy and Environment - - 2554 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 
     -  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี  Technology,วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม    กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 
        สารสนเทศ  ปริญญาโท MSCIS Assumption University       
       1 พฤษภาคม 2558  ปริญญาตรี BBA Computer System 

Assumption University 
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   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 
 

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย 
 

                      รายชื่อ บริษัท บจ. โชคชัยพิบูล บจ. กรุงเทพทาวเวอร์(1999) บจ. ทิพย์วารินวัฒนา บจ. แดร่ีไทย 
1. นายบุญชัย       โชควัฒนา X   / X 

2.  นางผาสุข         รักษาวงศ์ //   / / 

3.  นางศิริพร          เลขยะวิจิตร // / /   

4.  นายเฉลิมพล     ก าเนิดศิริกุล // / / / / 

5.  นางชัยลดา        ตันติเวชกุล //  /  / 

6.  นายสมพล        ศิวะปริญญาวงศ์ // /    
 

          X          หมายถึง    ประธานกรรมการ 
   /        หมายถึง   กรรมการ 
  //        หมายถึง   กรรมการบริหาร 
 
 

 
 

 
 

เอกสารแนบ 2 
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รายชื่อกรรมการในบริษัทร่วม 
 

  บริษัทร่วม 
รายชื่อ บริษัท บจ. 

ไทย เมียนม่าร์ 
 ซัคเซสเวนเจอร์ 

บจ.  
ร่วมอิสระ 

บจ.  
ศรีราชา 
ขนส่ง 

บจ.  
สหพัฒน์ 

เรียลเอสเตท 

บจ.  
สหอุบล
นคร 

บจ.  
สห ลอว์สัน 

บจ.  
เคพีซอฟท์ 

บจ. 
ซันร้อยแปด 

1.  นายบุณยสิทธิ์       โชควัฒนา #    X     

2.  นายบุญชัย        โชควัฒนา X / /  /  X  X 

3.  นายเวทิต              โชควัฒนา / /  /   / / / 

4.  นางผาสุข              รักษาวงศ์ /         

5.  นางสาวศิริลักษณ์  ธนสารศิลป์ / /        

6.  นางศิริพร              เลขยะวิจิตร //     /    

7.  นายเฉลิมพล         ก าเนิดศิริกุล //   /     / 

 

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

 
          รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

 ชื่อ -สกุล                      :   นางสาวสุนันทา   มงคลกิจทวีผล 

 คุณวุฒิทางการศึกษา     :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

        จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 

          รายละเอียดของผู้ท าบัญชีของบริษัท 

  
 ชื่อ -สกุล                      :   นางสาวจ านงค ์  ศรีอัมพรกุล 

 คุณวุฒิทางการศึกษา     :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเกริก 
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เอกสารแนบ  4 
 
 

        รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

       -ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 
 
 

   คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งต้ังตามมติคณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 
2558 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  4  ท่าน  คือ  นาย สุรินทร์  วัฒนศิริพงษ์  พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร   
นายขจรศักดิ์   วันรัตน์เศรษฐ และนายวศิน   เตยะธิติ  โดยมี นายสุรินทร์  วัฒนศิริพงษ์    เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 ในรอบปีที่ผ่านมา   มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  7  คร้ัง  โดยการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 
  1.  นายสุรินทร์    วัฒนศิริพงษ์ เข้าร่วมประชุม       7 คร้ัง 
  2.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ           เข้าร่วมประชุม      5 คร้ัง 
  3.   นายวศิน        เตยะธิติ                    เข้าร่วมประชุม       7 คร้ัง 
  4.   พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร        เข้าร่วมประชุม    7 คร้ัง 
 

          ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่
พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่ รับรอง
ทั่วไป   คณะกรรมการตรวจสอบก็ มีความเห็นพ้องต้องกันกับ การสอบทานของผู้สอบบัญชี  โดยในการประชุม
สอบทานงบการเงิน ไตรมาส  1  มีผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  และ
การประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี   และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ยกเว้น
การประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 
2558 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจที่ด าเนินอยู่  และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559  ของแผนกตรวจสอบ
ภายใน  
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทฯ มีการท ารายการกับบุคคลที่ เกี่ยว
โยงกัน  บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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 ในกรณีที่บริษัทฯ  มีการท ารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวาระนั้น ๆ   
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจ าปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบ
บัญชีแล้ว  ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน
จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบ
บัญชีได้แสดงความเหน็ไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ และ /หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ และ /หรือ  
นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร   แห่งบริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ   อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  เป็นผู้มีคุณสมบัติและ
เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี   จึงได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป 
 ในการปฏิบัติงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ อันป็นสาระ  
ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท  และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบแล้ว 
 
 
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

             สุรินทร์  วัฒนศิริพงษ์ 
                                                                                  ( นายสุรินทร์  วัฒนศิริพงษ์ ) 
                                                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
 
 


