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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
สหพัฒนพิบูล เริ่ มต้นองค์กรจากฐานของความอุตสาห วิริยะ ของอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา
และได้พฒั นาองค์กรให้กา้ วหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิ จบนพื้นฐานของคุ ณธรรมและจริ ยธรรม
โดยตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่ วมสร้างเสริ มสังคมส่ วนรวม ในการสร้างสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์ที่ดี มีคุณค่า สู่ สังคม และคานึ งถึ ง ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ รวมถึ งการบริ หารงานให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุ ณภาพ และค่านิ ยม
องค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายในการดาเนินงานของบริ ษทั
วิสัยทัศน์
: คุณภาพคู่คุณธรรม ผูน้ าการจาหน่าย เพิม่ พูนสุ ขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่ สากล
นโยบายคุณภาพ : ร่ วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่ สากล เป็ นองค์กรคนดี
รับผิดชอบต่อสังคม
ค่ านิยมองค์ กร : ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (Advancement)
: การรวมพลังด้วยความสามัคคี (Harmony)
: มีความมุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิศ (Passion for Excellence)
: องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness)
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ได้เริ่ มดาเนินกิจการในปี พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ “เฮียบเซ่ งเชี ยง”
ซึ่ งเป็ นร้ า นขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ด ต่ อมาได้ขยายกิ จการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้า ต่างประเทศ และได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด ” ในปี พ.ศ. 2495 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ปี 2521
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
ปี 2525 - 2527 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 48 ล้านบาท
ปี 2528
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล้านบาท
ปี 2530 - 2531 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท
ปี 2531
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้จากเดิม หุ น้ ละ 100 บาท เป็ นหุ น้ ละ 10 บาท
ปี 2532
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้านบาท โดยมีทุนชาระแล้ว 200 ล้านบาท
ออกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญได้ จานวน 250 ล้านบาท
ปี 2533- 2537 เรี ยกชาระทุนเพิ่ม 75.87 ล้านบาท มีทุนชาระแล้ว 275.87 ล้านบาท
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ปี 2537

ปี
ปี
ปี
ปี

2537
2542
2546
2551

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ได้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 6,896,883 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วน 3 หุ ้นเดิม มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นใหม่ได้ 1 หุ ้น ในราคา
หุน้ ละ 55 บาท
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
ออกหุ น้ กูจ้ านวนเงิน 500 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้จากเดิม หุ น้ ละ 10 บาท เป็ นหุ น้ ละ 1 บาท
วันที่ 9 -15 กรกฎาคม 2551 ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุ น จานวน 45,979,220 หุ ้น โดยการ
จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมในอัตราส่ วน 6 หุ น้ สามัญเดิม ต่อหุ น้ สามัญใหม่ 1 หุ ้น ในราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 15 บาท ทาให้มีทุนชาระแล้วจานวน 318.42 ล้านบาท
ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เหลือ 318.42 ล้านบาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 330
ล้านบาท โดย ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 11.58 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั ตามโครงการ ESOP ในราคาหุ ้นละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาเสนอขาย
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
วันที่ 11-13 กันยายน 2556 มีผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จองซื้ อหุ ้นสามัญ เพิ่มทุน
ตามโครงการ ESOP จานวน 4,957,900 หุน้
วันที่ 20 กันยายน 2556 มีทุนชาระแล้วจานวน 323. 37 ล้านบาท
วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557 มีผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
โครงการ ESOP จานวน 1,221,500 หุน้
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีทุนชาระแล้ว จานวน 324.60 ล้านบาท
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557 มีผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
โครงการ ESOP จานวน 3,163,900 หุน้
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีทุนชาระแล้วจานวน 327. 76 ล้านบาท
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้ง “พระครุ ฑพ่าห์” ซึ่ งตราตั้งพระราชทานนี้ เป็ น
ประดุ จเอกสารรับรองว่า บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ได้ประกอบธุ รกิจการค้าโดย
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ตั้งอยูใ่ นศีลธรรมอันดี
วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จองซื้ อหุ น้ สามัญ เพิ่มทุน
ตามโครงการ ESOP จานวน 2,234,797 หุน้
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีทุนชาระแล้วจานวน 330 ล้านบาท
วันที่ 9 สิ งหาคม 2558 พิธีประดิษฐานองค์ครุ ฑ ตราตั้งพระราชทาน ณ อาคารสานักงานใหญ่
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
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1.3 โครงสร้างการถือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั และถือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วม
รวม 13 บริ ษทั แยกตามสายธุ รกิจ ได้ดงั นี้

บริษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)

บริษัทย่อย

ธุรกิจจำหน่ ำยสิ นค้ ำอุปโภค
และบริโภค

SAHA VIETNAM CO.,LTD. (100%)

ธุรกิจอสั งหำริมทรัพย์ และ
บริกำร

บอจ. โชคชัยพิบลู (99.99%)

ธุรกิจอำคำรสำนักงำนให้ เช่ ำ

บอจ. กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) (99.99%)
บอจ.แดรี่ ไทย (63.91%)

ธุรกิจกำรผลิต

สำยธุรกิจกำรผลิต

บอจ. ทิพย์วาริ นวัฒนา (49.95%)
บอจ.ทิพย์วาริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ ้ง (99.00%)
President Foods (Cambodia) Co.Ltd. (30.00%)

บอจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ (35.00%)
สำยธุรกิจกำรลงทุน

บริษัทร่ วม

บอจ.บุญแคปปิ ตอลโฮลดิ ้ง (32.00%)
Canchana International Co.,Ltd. (40.00%)

บอจ.ร่ วมอิสสระ (25.00%)
บอจ.ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (25.00%)
บอจ.สยามอาราตะ (25.00%)
สำยธุรกิจบริกำร และอืน่ ๆ

บอจ.ศรี ราชาขนส่ง (20.00%)
บอจ.สหพัฒน์ เรี ยล เอสเตท (20.00%)
บอจ.สหอุบลนคร (20.00%)
บอจ.สห ลอว์สนั (20.00%)
บอจ. เคพีซอฟท์ (18.00%)
บอจ. ซันร้ อยแปด (17.75%)

1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุ รกิจของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ - ไม่มี -
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โครงสร้างการถือหุ ้นไขว้
บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ น้ ไขว้ดงั กล่าวไม่มีลกั ษณะเป็ นการถือหุน้ ไขว้ระหว่าง
กันที่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง “การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่” ข้อ 14
การถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริ ษัทฯ ถือหุ้น
บริ ษัทอื่นถือหุ้น
บริ ษัทอื่น
บริ ษัทฯ

1 กรณีการถือหุ้นเกินกว่ า 50%
 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่น เกินกว่า 50% บริ ษทั อื่นต้องไม่ ถือหุน้ ไขว้ในบริ ษทั ฯ
1. SAHA VIETNAM CO.,LTD.
1. บ.โชคชัยพิบูล จก.
2. บ.กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จก
3. บ. แดรี่ ไทย จก.

100.00
99.99
99.99
63.91

-

49.95
35.00
30.00

-

2 กรณีการถือหุ้นเกินกว่ า 25% แต่ ไม่ เกิน 50%
 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่น เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริ ษทั อื่นต้องไม่ถือ
หุน้ ไขว้ในบริ ษทั ฯ เกินกว่า 10%
1. บ.ทิพย์วาริ นวัฒนา จก.
2. บ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จก.
3. PRESIDENT FOODS (COMBODIA)

3 กรณีการถือหุ้นไม่ เกินกว่ า 25% **
 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั อื่น ไม่เกินกว่า 25% บริ ษทั อี่นต้องไม่ถือหุน้ ไขว้ ในบริ ษทั ฯ
เกินกว่า 25%
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
3. บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.
4. บ.อินเตอร์เนชัน่ แนลแลบบอราทอรี ส์ จก.
5. บมจ. นิวซิต้ ี (กรุ งเทพ)
6. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
7. บ.สหพัฒน์ เรี ยล เอสเตท จก.
8. บมจ. ประชาอาภรณ์
9. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์

หมายเหตุ : ** แสดงรายการเฉพาะบริ ษทั ที่มีการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน

7.72
8.53
19.60
9.83
0.45
12.30
20.00
8.80
6.25

20.00
10.19
4.03
1.22
0.55
0.33
0.18
0.07
0.0001
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จขายสิ นค้าอุปโภค บริ โภค และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ประกอบธุ รกิจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และให้บริ การ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งประกอบธุ รกิจอาคารสานักงาน
ให้เช่ า บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี ส่ วนงานทางภู มิ ศ าสตร์ หลัก คื อ ประเทศไทย และมี บ างส่ วนงานเป็ น
ภูมิศาสตร์ ต่างประเทศ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายในส่ วนงานภูมิศาสตร์ ต่างประเทศ จานวน
621.52 ล้านบาท ส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังนี้
รายได้
ขายสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
อาคารสานักงานให้เช่า
อื่นๆ
รวม

ปี 2559

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2558
ปี 2557

32,852.3
97.8
18.1
32,968.2

29,032.7
120.9
35.7
29,189.3

26,444.8
116.5
125.6
26,686.9

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั จาหน่าย เป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ใช้ในชีวติ ประจาวันแบ่งออกเป็ น 4 หมวด
ใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อน, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เด็ก
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
(ก) นโยบายการตลาดและการจาหน่าย
ในด้านการจัดจาหน่ายได้เน้นถึงคุณภาพของสิ นค้าโดยถือหลักการขายสิ นค้าที่มีคุณภาพดี ใน
ราคาซื่ อสัตย์ยุติธรรมต่อผูบ้ ริ โภค และขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้ครอบคลุ มทุกช่ องทาง กลยุทธ์ทาง
การตลาด เน้นการเลื อกส่ วนแบ่งการตลาดที่สอดคล้องกับตาแหน่ งของสิ นค้าและบริ การ บริ ษทั ฯ ยังเน้น
ความพิถีพิถนั ในคุณภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตลอดเวลา โดยการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ
เพื่อให้บริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าให้เกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้ อสิ นค้า บริ หารสต็อกสิ นค้าและการได้รับ
สิ นค้าอย่างรวดเร็ วและตรงเวลา มีการพัฒนาระบบ Logistics และ Information Technology เพื่อ




สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า
ลดความสู ญเสี ยโอกาสในการขายในร้านค้าปลีกเนื่องจากการขาดสต๊อก
เป็ นการสร้างโครงข่าย Synergy Network ในการบริ การลูกค้า รับและส่ งข้อมูล
จากพนักงานขายได้อย่างรวดเร็ ว
การจัดจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริ ษทั ฯ ได้จดั จาหน่ายสิ นค้าทั้งเงินสดและเครดิตทัว่ ประเทศ โดยมีสัดส่ วนการจาหน่ายใน
กรุ งเทพฯ 40% และต่างจังหวัด 60%
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ลักษณะของลูกค้า
- ร้านค้าปลีกทัว่ ไป
- ร้านขายส่ ง
- Convenience Store
- Supermarket
- Modern Trade
- Institution & Industrial
- Call Center & Direct Marketing
(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
สาหรับปี 2559 ยอดขายของบริ ษทั มีการเติบโตจากปี ที่ผา่ น 13.17% มีกาไรสุ ทธิ 1,162 ล้าน
บาท ผลการดาเนินงานของบริ ษทั นับว่าประสบความสาเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ แม้วา่ ในปี 2559 ภาวะการแข่งขัน
ในตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภคยังคงความรุ นแรง ปริ มาณสิ นค้าและคู่แข่งมีเพิ่มมากทั้งตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศ แต่ได้ปัจจัยบวกจากการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนที่ขยายตัวต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากการ
ปรั บตัวดี ข้ ึ นของการผลิ ตภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกร ทาให้มี อานาจการใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า มากขึ้ น
รวมถึงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ยังคงตั้งเป้ าหมายเติ บโต จากแนวโน้มตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ในปี
2560 น่าจะปรับตัวดีข้ ึน โดยปั จจัยที่เอื้อให้สถานการณ์ จบั จ่ายใช้สอยดีข้ ึนส่ วนหนึ่ งเกิดจากรัฐบาลพยายาม
ดาเนินนโยบายเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน ขณะที่แนวโน้มสิ นค้าเกษตรปรับตัวดีข้ ึน สาหรับ
การขยายการลงทุนของบริ ษทั ในปี 2560 ยังคงมีต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นเพื่อขยายธุ รกิ จใน
เครื อสหพัฒน์ การหาสิ นค้าใหม่ๆ เข้ามาทาตลาดเพิ่มเพื่อทดแทนสิ นค้าเดิมที่เตรี ยมจะยกเลิกจาหน่าย ซึ่ งถือ
เป็ นความท้าทายในการดาเนิ นธุ รกิจปี 2560 เพื่อรักษาฐานยอดขายให้ยงั คงเติบโต ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ คานึ งถึง
ความสาคัญของการบริ หารต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่ งอยู่ในทุกกิ จกรรมทางธุ รกิ จ ส่ งผลให้การดาเนิ นงานด้าน
โลจิสติกส์มีการพัฒนามากยิง่ ขึ้น เพื่อใช้เป็ นกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุ รกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันอีก
ทางหนึ่ง
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
สิ นค้าที่บริ ษทั จาหน่ายกว่า 80% เป็ นสิ นค้าที่ผลิต โดยบริ ษทั ที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์
บางบริ ษทั ก็ได้ร่วม Joint Venture กับต่างประเทศ
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ที่ผลิตสิ นค้าให้บริ ษทั จาหน่าย
ชื่อบริ ษทั

สถานที่ต้ งั

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ

บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปมาม่า

ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก

บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปมาม่าราเมง

เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

บะหมี่รุสกี

โทร. 0-2374-4730 แฟ็ กซ์ 0-2374-7743

ขนมปังกรอบบิสชิน

2. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย)

เลขที่ 666 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรุ งเทพฯ
10120
โทร 0-2294-0191 แฟ็ กซ์ 0-2294-4365

ผงซักฟอกเปาวินวอช, เปาเอ็มวอช
ผงซักฟอกซื่อสัตย์
ผงซักฟอก 108 Shop
ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์ นาโน
ผลิตภัณฑ์โคโดโม , น้ ายาปรับ
ผ้านุ่มไฮคลาส , น้ ายารี ดเรี ยบ
ไฮคลาส , สบู่เหลวโชกุบุสซึ โมโน
กาตาริ , โฟมล้างหน้า และโลชัน่
โชกุบุสซึโมโนกาตาริ
โฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ

3. บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทร. 0-2374-4730 แฟ็ กซ์ 0-2374-7956

เส้นหมี่และก๋ วยเตี๋ยวกึ่งสาเร็ จรู ป
มาม่า , โจ๊กกึ่งสาเร็ จรู ปมาม่า ,
ข้าวต้มกึ่งสาเร็ จรู ปมาม่า

4. บจ. แดรี่ ไทย

เลขที่ 132 ถนนเขางู-เบิกไพร
ตาบลคุง้ พะยอม อาเภอบ้านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี โทร. 032-372461-2
แฟ็ กซ์ 032- 372463

ผลิตภัณฑ์นมริ ชเชส
โยเกริ ตร์ ิ ชเชส
ขนมเยลลี่ริชเชส
“รี วอง ซอยเกิร์ต” โยเกริ ตท์ ี่ทาจาก
นมถัว่ เหลือง 100%

1. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
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ชื่อบริ ษทั
5. บมจ. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เอนเตอร์ไพรส์

สถานที่ต้ งั
เลขที่ 115 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์
(ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุ งเทพฯ 10120 โทร. 0-2676-2727,
0-2676-2737 แฟ็ กซ์ 0-2676-2726-9

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอนิว ,
ผลิตภัณฑ์ไบโอนิค

6. บจ. ทิพย์วาริ นวัฒนา

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

น้ าแร่ มองต์ เฟลอ
สเปรย์น้ าแร่ มองต์ เฟลอ

7. บจ. คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่

163 อาคารไทยสมุทร ชั้น 17 ห้อง 17 ไอ
ถ.สุ รวงศ์ แขวงสุ รวงศ์ เขตบางรัก
กรุ งเทพฯ 10500 โทร. 0-2236-4207
แฟ็ กซ์ 0-2236-4208
55 หมู่ 6 ตาบลหลุมดิน
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. (032) 741771-5
แฟ็ กซ์ (032) 741776

ผลิตภัณฑ์กาจัดยุงและแมลงคินโช
น้ าหอมปรับอากาศดับกลิ่นมูชิ-โค
นาซี

8. บจ. คิวพี (ประเทศไทย)

9. บจ. สหชลผลพืช

เลขที่ 600/1 หมู่ 11 ถนนสุ ขาภิบาล 8
ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20280
โทร. 0-3848-0011-4

10. บจ. เอลิแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล 7/320 ม.6 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง
(ประเทศไทย)
จ. ระยอง

2.4 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ -ไม่มี –

น้ าส้มสายชูกลัน่ คิวพี
น้ าส้มสายชูหมักคิวพี
คิวพีมายองเนส, คิวพีแซนวิชสเปรด
ควิกเชฟซอสปลานึ่งมะนาว
ควิกเชฟซอสปลานึ่งซี อิ๊ว
ผลิตภัณฑ์ไอเฮลติ-คิวเทน
ผลิตภัณฑ์สตาร์ อินฟิ นิติ
ผลิตภัณฑ์ผา้ อ้อมเด็กกูนน์
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และ
การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อติดตามการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งในปี 2559 ได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยพิจารณาถึงปั จจัย
ความเสี่ ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั อีกทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาให้
พนักงานและฝ่ ายจัดการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยง
และการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยจัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบริ ษทั
1) ความเสี่ ยงจากการลงทุน
บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนในหุ น้ บริ ษทั ต่างๆ ในสัดส่ วนการถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั นั้นๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุ รกิจ เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง มีการถือหุ ้นไขว้
กันหรื อย้อนกลับ ระหว่า งบริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษ ทั ฯ ไม่ มี อานาจควบคุ ม กิ จการในบริ ษ ทั ที่ ล งทุ น ทั้ง นี้ ก าร
ดาเนินการของบริ ษทั เหล่านั้น เป็ นอานาจอิสระของคณะกรรมการของบริ ษทั นั้นๆ
บริ ษทั ฯ มีผบู้ ริ หารด้านการลงทุน เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนโดยพิจารณาจากศักยภาพใน
การลงทุน ในธุ รกิจที่มีศกั ยภาพและเกี่ยวเนื่อง หรื อเอื้อประโยชน์ต่อกัน และติดตามผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั นั้นๆ เพื่อให้ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น และรายงานให้บริ ษทั ทราบ เพื่อร่ วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนั
กับสถานการณ์น้ นั ๆ
บริ ษทั ฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล แต่หากบริ ษทั ใดมีผลขาดทุน บริ ษทั ฯ
จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั
2) ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาผู้ผลิตรายใหญ่ น้อยราย
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผผู ้ ลิตสิ นค้ารายใหญ่เพียง 1 - 2 ราย ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากมีปัจจัยที่ทาให้
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ไม่สามารถผลิตให้ได้ในปริ มาณ และเวลาตามที่กาหนดไว้ ย่อมส่ งผลกระทบต่อยอดขายและ
โอกาสทางการตลาด
- มาตรการป้องกัน
1 บริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และ
เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของกันและกันในการแข่งขัน มีการทางานร่ วมกันโดยประสานแผนงานกัน
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่ อง ทาให้ทราบปั จจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่ วมกันในการแก้ปัญหา
อย่างทันท่วงที
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2. มีการทางานเป็ นทีมระหว่างผูผ้ ลิต ฝ่ ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ ายขาย ในรู ปแบบ One Body ตั้งแต่
การประชุมเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ในการเตรี ยม Supply สิ นค้า การวางแผน และการวางเป้ าหมาย Order
สิ นค้า ทาให้มีความแม่นยาในการประเมินจานวน และระยะเวลายิง่ ขึ้น รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน
ทันทีกรณี ที่มีปัจจัยนอกเหนื อการควบคุมเกิดขึ้น
3) ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการบริหารสิ นค้ าในร้ านค้ า
เนื่องจากปั จจุบนั ร้านค้าที่จาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ประสบปั ญหาเรื่ องไม่มีสินค้าจาหน่ายเมื่อลูกค้า
ต้องการ ไม่มีสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านั้นๆ หรื อแม้แต่การมีสต๊อคสิ นค้าเกินความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด
- มาตรการป้องกัน
1. บริ ษทั ตระหนักดีถึงความเสี่ ยงเรื่ องสิ นค้าขาดหน้าร้าน ซึ่ งสาเหตุใหญ่แบ่งได้ 2 สาเหตุ ได้แก่
1. สิ นค้าขาดจากโรงงานผูผ้ ลิต และ
2. สิ นค้าขาดจากคู่คา้ ที่มีสินค้าไม่เพียงพอ
เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาดังกล่าว บริ ษทั ได้มีมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงที่ไม่ให้สินค้าขาดจากโรงงาน
โดยการจัดทา demand forecast ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้โรงงานจัดเตรี ยมวัตถุดิบให้เพียงพอ
ส่ วนกรณี สินค้าขาดจากคู่คา้ บริ ษทั นาระบบ computer เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบปั ญหาหน้าร้าน ผ่าน Website
โดยให้พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นผูร้ ายงานเข้ามาทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ ายขาย ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถติดตามสิ นค้าขาด และดาเนินการแก้ไข เพื่อลดการสู ญเสี ยโอกาสในการขายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีการเตรี ยมพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าให้เพียงพอ รวมถึงระบบการจัดส่ งสิ นค้าอย่างทันท่วงทีต่อความ
ต้องการของลูกค้า
3. มีการทบทวนกระบวนการจัดส่ งสิ นค้ากับบริ ษทั ขนส่ ง เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อให้การบริ หารการจัดส่ ง
สิ นค้าให้กบั ร้านค้าเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันปั ญหาร้านค้าไม่มีสินค้าจาหน่าย

4) ความเสี่ ยงเกีย่ วกับช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจโดยการขายผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่ งแต่ละช่องทางการจาหน่ายมีการแข่งขัน
ที่รุนแรง มีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง
- มาตรการป้องกัน
1. บริ ษทั ฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปในทุกๆ ช่องทาง เพื่อขยายฐานลูกค้า และให้สินค้ามีการ
วางจาหน่ายในทุกๆ ช่องทาง ทั้งนี้มีการพิจารณาสิ นค้าที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ความต้องการ และกาลัง
ซื้ อของกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการ Launch สิ นค้าใหม่ที่มีราคาและคุ ณภาพตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
2. บริ ษทั ฯ มีระบบ Home Delivery ที่ ส ามารถจัดส่ ง สิ นค้า ถึ งมื อผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ
ปริ มณฑล และจังหวัดชลบุรี โดยผูบ้ ริ โภคสามารถดูรายละเอียดสิ นค้าและรายการโปรโมชัน่ ของสิ นค้าในแต่
ละเดือนได้ที่ www. sahapatdelivery.com และโทรสั่งซื้ อสิ นค้าได้ที่หมายเลข 02-2949898 สิ นค้าจะส่ งถึ ง
ผูบ้ ริ โภคโดยตรงภายใน 24 ชัว่ โมง
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5) ความเสี่ ยงด้ านการบริการ
บริ ษทั ฯ มี พนักงานขายเป็ นตัวแทนที่ ให้บริ การแก่ ร้านค้า แต่ละช่ องทางการจาหน่ าย ในเรื่ องการ
สั่งซื้ อสิ นค้า การส่ งสิ นค้า การติ ดต่อประสานงานกับขนส่ ง และการจัดเก็บค่าสิ นค้า หากพนักงานขายไม่
ปฏิ บตั ิตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั กาหนดไว้ อาจส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหาย จากการสู ญเสี ยลูกค้า
และยอดขายของบริ ษทั ได้
มาตรการป้ องกัน
1. บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบงานขายขึ้น เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย
ให้เป็ นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้
2. จัดอบรมการสร้างจิตสานึกการบริ การ และการปฏิบตั ิงาน ให้กบั พนักงานขายทุก 2 เดือน
6) ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
บริ ษทั ฯ มี นโยบายการให้สินเชื่ ออย่างระมัดระวัง ซึ่ งลู กหนี้ การค้าส่ วนใหญ่มีการติ ดต่อกันมาเป็ น
เวลานาน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการติดตามและเรี ยกเก็บหนี้
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และ
การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
ต่อต้านการคอร์ รัปชั่น เพื่อติ ดตามการบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ และติ ดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพและบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ได้มีการประชุมรวม 12
ครั้ง และปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ตลอดจน
ได้เชิญฝ่ ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมตามความเหมาะสม สรุ ปได้ดงั นี้
1. การประเมินความเสี่ ยง
จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอก และมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงตามกรอบความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
2. การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
จัดให้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงครอบคลุ มความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ ยงด้านการเงิ น
ความเสี่ ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อม รวมทั้งความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั โดยบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
3. การติดตาม
มีการติดตามการจัดการความเสี่ ยงและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุ ม
กับหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการบริ หารจัดการความเสี่ ยงครอบคลุ มทุกด้าน
พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิภาพ
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่ น
ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
เพื่อให้ครอบคลุมการปฎิบตั ิหน้าที่
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ได้
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างครบถ้วน และมี ความเห็ นสรุ ปว่า บริ ษทั ฯ มี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอ
สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจ

ผาสุ ข รักษาวงศ์
(นางผาสุ ข รักษาวงศ์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สิ นทรัพย์ถาวรหลัก ได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่ องจักรของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ
และไม่มีภาระผูกพัน
รายการทรัพย์สิน

ที่ต้ งั

เนื้อที่

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)
ไร่ งาน ตารางวา

สานักงานของบริ ษทั เป็ นอาคาร
คอนกรี ต 3 ชั้นครึ่ ง

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

2

3

11

20,691,140.65

โกดังและสิ่ งปลูกสร้าง

ซอยประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา

10

3

51.6

150,268,969.91

กรุ งเทพฯ
อาคารและโกดัง เป็ นตึกแถว 5 ชั้น
17 คูหา

ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ

17

3

97.5

204,561,242.32

ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ

-

-

49.8

1,227,546.34

ที่ดินสุวนิ ทวงศ์

ถนนสุวนิ ทวงศ์ ตาบลศาลาแดง อาเภอ
บางน้ าเปรี้ ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

12

-

30

4,594,959.00

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

10

1

51.7

16,842,111.00

ที่ดินขอนแก่นพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ตาบลบ้านทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

8

-

72.10

3,377,028.81

ที่ดินและอาคารพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ

-

1

41.1

10,053,421.75

ที่ดินชลบุรี

ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี

9

2

50.4

2,310,000.00

ที่ดินชลบุรีพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

4

3

40

5,793,158.20

ที่ดินนครราชสี มาพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา

12

1

46

19,898,942.92

ที่ดินเชียงราย

ตาบลป่ าอ้อดอนช้าง อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

3

2

59.6

2,641,508.00

ที่ดินอ้อมน้อยพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร

15

-

-

83,160,354.01

ที่ดินรังสิ ตพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
ตาบลมะขามสูง อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
ตาบลทับไทร อาเภอโป่ งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี

5

2

95

70,695,832.37

44

2

46

3,535,228.30

2

1

25.8

1,390,000.00

ที่ดินพิษณุโลก
ที่ดินจันทบุรี
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รายการทรัพย์สิน

ที่ต้ งั

เนื้อที่

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)
ไร่ งาน ตารางวา

ที่ดินสุราษฎร์ธานี
ที่ดินระยอง
ที่ดินคลองหลวง

ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จ. สุราษฎร์ธานี
ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี

13
1
7

-

18.3
85
-

9,784,312.00
2,374,600.00
14,100,000.00

ที่ดินมีนบุรี

ตาบลบางชัน อาเภอมีนบุรี กรุ งเทพฯ

2

2

97

14,261,000.00

ที่ดินมีนบุรี

ตาบลสามวาตะวันออก อาเภอคลองสามวา
กรุ งเทพฯ

8

3

29.1

26,189,621.92

ที่ดินเชียงใหม่

ตาบลฟ้ าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1

1

65

16,842,111.00

ที่ดินศรี ราชา (บางพระ)

ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

3

1

88.3

24,683,040.00

อาคารชุดสุขหทัยเพลส

ถนนร่ มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กรุ งเพทฯ
ตาบลนนทรี อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
ตาบลหนองแขม อาเภอหนองแขม จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุ งเทพ
ตาบลเมืองเก่า อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
ตาบลทุ่งเบญจา อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
ตาบลนนทรี อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี
ถนนกาแพงเพชร 7 แยกจากถนนเพชรอุทยั
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ
ตาบลฟ้ าฮ่าม (วัดเกษ) อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ตาบลวังกะทะ อาเภอปากช่อง จ.นครราชสี มา

4 ยูนิต

1.00

ที่ดินกบินทร์บุรี อาคาร และ
เครื่ องจักร
ที่ดินบางพลี
ที่ดินหนองแขม พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดินร่ มเกล้า พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดินกบินทร์บุรีพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดินจันทบุรี
ที่ดินกบินทร์บุรี พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดิน ถนนกาแพงเพชร 7
ที่ดิน-ฟ้ าฮ่าม
อาคารชุดบ้านทิวทะเล อความารี น
อาคารชุดแคทเธอรี นคอร์ท

21

3

87

55,282,845.12

5

1

55

97,371,593.00

8

3

40

70,794,313.16

50
1

3
3

36
97

384,945,545.05
5,952,744.42

172

1

55

27,600,000.00

55

2

83

162,551,216.76

3

2

68

160,000,000.00

1

1

14

43,918,580.00

4 ยูนิต
1 ยูนิต

18,246,816.32
8,029,504.82
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ที่ดินของบริ ษทั ย่อย
รายการทรัพย์สิน

ที่ต้ งั

เนื้อที่

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)
ไร่ งาน ตารางวา

1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จากัด
ที่ดินบางนา-ตราด

ถนนบางนา-ตราด กม.10.5 ตาบล บางพลี
ใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

33

2

8

583,223,381.55

ที่ดินบางพลี

ถนนส่วนบุคคล แยกจากซอยบุญเจริ ญ และ
แยกจากถนน บางนา-ตราด(ระหว่างหลัก
กิโลเมตรที่ 16-17) ตาบลบางโฉลง อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

20

-

36

88,400,000.00

ที่ดินปทุมธานี

ซอยสวนเป้ แยกจากคลองสอง แยกจาก
ถนนสายบางขันธ์ หนองเสื อ และถนน
พหลโยธิน ตาบลคลองสอง อาเภอคลอง
หลวง ปทุมธานี

2

-

-

3,760,000.00

ที่ดินพนัสนิคม

แยกจากทางหลวงหมายเลข 331 (ระหว่าง กม. 6
ที่ 50-51) ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

3

94.8

1,680,000.00

2

2

1

109,722,865.85

2. บริ ษทั กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จากัด
ที่ดินและอาคารสานักงาน 19 ชั้น

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

3. บริ ษทั ทิพย์วาริ นวัฒนา จากัด
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

134 ม.4 ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จ.ตาก

4

3

5

14,687,612.14

ที่ดินพบพระ

55 ม.1 ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จ.ตาก

41

2

75

8,134,441.72

132 ม.3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.คุง้ พยอม
ต.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี

7

3

7

11,746,503.82

4. บริ ษทั แดรี่ ไทย จากัด
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุน กระจายไปในหลายประเภทธุ รกิ จ เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ไม่มีอานาจควบคุมกิ จการในบริ ษทั ร่ วมที่ลงทุน ทั้งนี้ การดาเนิ นการของบริ ษทั เหล่านั้น เป็ นอานาจ
อิสระของคณะกรรมการของบริ ษทั นั้นๆ นอกจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั แล้ว บริ ษทั ฯ
มีนโยบายร่ วมลงทุนในธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการหรื อเอื้อประโยชน์ต่อกัน
4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน
บริ ษ ัท ไม่ มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อัน เป็ นผลให้ มี ก ารได้ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน จึงไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ซึ่ งบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป
(1) ชื่อ/สถานที่/ ประเภทธุ รกิจ / โทรศัพท์ และจานวนและชนิดของหุ น้ ที่จาหน่ายได้ของบริ ษทั
ชื่อ
สถานที่ต้ งั
ประเภทธุ รกิจ
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
โฮมเพจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ชนิดของหุน้
มูลค่าหุ น้
จานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้

บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
2156 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
0107537001421
0-2318-0062
0-2318-1678
www.sahapat.co.th
330,000,000 บาท
330,000,000 บาท
หุน้ สามัญ
หุน้ ละ 1 บาท
330,000,000 หุน้
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(2) ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของนิ ติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุ น้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ลา

ชื่อธุรกิจ

สถานที่ต้ งั

ดับ
1

SAHA VIETNAM CO.,LTD.

No.2, Binh Phu Residential Street 4, Ward 11,
District 6 , Ho Chi Minh City, Vietnam

2

บ.โชคชัยพิบูล จก.

2156 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ

โทรศัพท์

โทรสาร

-

-

จัดจาหน่ายสิ นค้า
อุปโภค-บริ โภค

02-3180062

02-3191676

อสังหาริ มทรัพย์

เขตห้วยขวาง กทม.10310
3

บ.กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จก.
บ.แดรี่ ไทย จก.

2170 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
132 ม.3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.คุง้ พยอม

จานวนหุ ้นที่

จานวนหุ ้น

ออกจาหน่าย
ที่ถือ
ทุนจดทะเบียน
3,100,000 ด่อง

สัดส่ วนการ
ถือหุ ้น (%)
100.00

9,200,000

9,199,994

99.99

5,190,000

5,189,940

99.99

และบริ การ
02-3081000

02-3081008

เขตห้วยขวาง กทม.10310
4

ประเภทธุรกิจ

อาคารสานักงาน
ให้เช่า

032-372461-2

032-372463

นมเปรี้ ยว

537,000

343,180

63.91

02-3181147

02-7167107

ผลิตสิ นค้า

164,400

82,115

49.95

บริ โภค
จัดจาหน่ายสิ นค้า

1,000

400

40.00

อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
5

บ.ทิพย์วาริ นวัฒนา จก.

2170 อาคารกรุ งเทพทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรี

6

CANCHANA
INTERNATIONAL CO.,LTD.

ตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม.10310
77 A, Sothearos Blvdl,Sangkat Tonle Basac,
Khan Chamkarmon,Phnom Penh Capital,
Kingdom of Cambodia

7

บ.ไทย-เมียนม่าร์

278 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก

ซัคเซสเวนเจอร์ จก.
8

บ.บุญแคปปิ ตอลโฮลดิ้ง จก.

-

-

02-3744730

02-3753185

การลงทุน

1,000,000

349,997

35.00

02-2930030

02-2930040

ลงทุน

27,000,000

8,639,999

32.00

-

-

ผลิตอาหาร

1,500,000

450,000

30.00

02-3082888

02-3082577

อสังหาริ มทรัพย์

800,000

200,000

25.00

02-3082888

02-3082577

โรงแรม

3,600,000

900,000

25.00

02-2620671

02-2620672

ตัวแทนจาหน่าย
สิ นค้า

200,000

50,000

25.00

038-480444

038-480838

ขนส่ ง

100,000

20,000

20.00

02-2930030

02-2930040

พัฒนาที่ดิน

10,000,000

2,000,000

20.00

02-2930030

02-2930040

นิคม

1,250,000

250,000

20.00

10,870,000

2,174,000

20.00

90,000

17,644

19.60

ผลิตรองเท้า

540,000,000

97,843,300

18.12

บริ การออกแบบ
พัฒนาซอฟต์แวร์
ศูนย์จาหน่าย
สิ นค้า

16,000,000

2,880,000

18.00

10,000,000

1,775,350

17.75

เขตบางกะปิ กทม.
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง
ยานนาวา กทม.

9
10
11
12
13

PRESIDENT FOODS

Phum Mor, Chamkardoung Road,

(CAMBODIA) CO.,LTD.

Phnom Penh Cambodia

บ.ร่ วมอิสสระ จก.

2922/196 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ

ทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ ห้วยขวาง กทม.
บ.ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จก. 2922/196 ชั้น 10อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ ห้วยขวาง กรุ งเทพ
บจ. สยามอาราตะ จก.
54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 8 ห้องเลขที่ 3823
ถ.สุ ขมุ วิท 21 เขตวัฒนา กรุ งเทพ
บ.ศรี ราชาขนส่ ง จก.

661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี 20280

14

บ.สหพัฒน์ เรี ยล เอสเตท จก.

757/10 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

15

บ.สหอุบลนคร จก.

611/40 ซ.วัดจันทน์ใน แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม.10120

16

บจ.สห ลอว์สัน

2170 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ

อุตสาหกรรม
02-3080708

02-3080702

เขตห้วยขวาง กทม.10310
17

บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.

747/163-164 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์

ร้านค้า
สะดวกซื้ อ

02-2944403-4

02-2944500

ลงทุน

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
18

บมจ.แพนเอเซี ยฟุตแวร์

177/20 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี

038-480713-4

038-480187

19

บ. เคพี ซอฟท์ จก.

02-3080608-9

02-3080607

20

บ.ซันร้อยแปด จก.

2170 อาคารกรุ งเทพทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง
1101,1103,11041 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ กรุ งเทพ
729/2-3 ตรอกวัดจันทร์ ใน ถ.รัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

02-2954253

02-2954256

18

ลา

ชื่อธุรกิจ

สถานที่ต้ งั

โทรศัพท์

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

ดับ

จานวนหุ ้นที่

จานวนหุ ้น

สัดส่ วนการ

ออกจาหน่าย

ที่ถือ

ถือหุ ้น(%)

21

บ.ไทซันฟูดส์ จก.

278 อาคารทีเอฟ ถ.ศรี นคริ นทร์

02-7317250-5

02-7317256

ผลิตและจาหน่าย

5,000,000

843,750

16.88

22

บจ.บีเอ็นซี เรี ยลเอสเตท

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุ งเทพฯ

02-2930030

02-2930040

น้ าผลไม้
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

2,400,000

400,000

16.67

23

บ.วิจยั และพัฒนา

2170 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ

02-7166931-2

02-7166933

วิจยั

800,000

130,668

16.33

02-6758356

02-6739899

จาหน่ายผลิตภัณฑ์

250,000

37,500

15.00

สหโอซูกา้ เอเชีย จก.
24

บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก.

เขตห้วยขวาง กทม.10310
889 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ห้องเลข
ที่ 124 ขั้น 12 ถ.สาทรใต้ สาทร กทม.

25

บ.เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จก.

11 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา

บารุ งสุ ขภาพ
02-2930030

02-2930040

ลงทุน

400,000

57,466

14.37

02-5303479

02-9331431

ลงทุน

11,600,000

1,600,000

13.79

90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง

02-3143777

02-7194684

จาหน่ายบะหมี่

5,000

650

13.00

กทม. 10250

02-3145848

465/1-467 ถ.ศรี อยุธยา เขตราชเทวี

02-2480888

02-466055-6

โฆษณา

7,500,000

922,650

12.30

02-2940191

02-2944365

ผลิตสิ นค้า

3,000,000

363,900

12.13

332,000

39,840

12.00

6,214,634

630,493

10.15

กทม.10120
26

บ.โชคสามัคคี จก.

188 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว
วังทองหลาง บางกะปิ กทม.10900

27

บ.เพรซิ เดนท์
คอมเมอร์เชียล จก.

28

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดี ดี บี

กทม. 10400
29

บ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) จก.

666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง

30

บ.สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จก.

เขตยานนาวา กทม.10120
999 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
20280

038-480444

038-480505

อุปโภค
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

31

บ.เอราวัณสิ่ งทอ จก.

49 ม.3 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย สาโรงใต้

02-7543604-5

02-1833916

ปั่นด้ายและ

พระประแดง สมุทรปราการ 10130
32

บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.

612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

ทอผ้า
02-4769545-6

02-4769547

ผลิตซอสปรุ งรส

2,600,000

260,000

10.00

038-480444

038-480505

พัฒนาที่ดิน

3,000,000

300,000

10.00

02-6505400-2

02-6505403

อุปโภคบริ โภค

150,000

15,000

10.00

02-3021447

02-2621400

ผลิตผ้าอ้อม

1,135,000

113,500

10.00

2,350,000,000

235,000,000

10.00

กทม.10600
33

บ.แพนแลนด์ จก.

222 ม.7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20220

34

บ.ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จก.

35

บ.เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ไทยแลนด์) จก.

36

บ.ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์
(ฮังการี ) จก.

183 อาคารรี เจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 9 ถ.ราชดาริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
7/320 ม.6 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
2500 Eszztergom, (Ipari Park)
Rubik Ernoutca 20377/9

สาเร็ จรู ป
-

-

ผลิตอาหาร
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(3) ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึ กษากฎหมาย

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น -ไม่มี -

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรื อ
นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
316/32 สุ ขมุ วิท 22 เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300-2
โทรสาร 0-2260-1563 , 0-2259-8956
บริ ษทั วีระ ลอร์ ออฟฟิ ส จากัด
เลขที่ 747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2683-8023 , 0-2683-8843

20

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
(1) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บำท เรี ยกชำระแล้ว 330,000,000 บำท
แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญ 330,000,000 หุน้ มูลค่ำหุ น้ ละ 1 บำท
(2) บริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ ประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรื อเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ น้ สำมัญ
7.2 ผูถ้ ือหุน้
(1) รำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวำคม 2559
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุ น้ สู งสุ ด 10 รำยแรก
รำยชื่อ
1. บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์ โฮลดิ้ง
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล
3. LION CORPORATION
4. บริ ษทั โชควัฒนำ จำกัด
5. NISSIN FOOD HOLDINGS CO.,LTD.
6. Q.P. CORPORATION
7. นำยวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิ น
8. บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด
9. นำยสำเริ ง มนูญผล
10. LOTTE COMPANY LIMITED.
11. อื่นๆ
รวม

จำนวนหุ ้น
66,000,065
33,630,158
32,188,333
24,687,641
16,216,666
16,072,583
15,901,872
13,289,250
12,129,444
8,200,000
91,684,388
330,000,000

สัดส่ วน
กำรถือหุน้ (%)
20.00
10.19
9.75
7.48
4.91
4.87
4.81
4.02
3.67
2.48
27.78
100.00

การกระจายการถือหุ น้ ตามจานวนรายที่ถือ โดยแบ่งช่วงจานวนหุ น้ ที่ถือตามจานวนรายของผูถ้ ือหุ น้
ช่วงจานวนหุ น้ ที่ถือ
จานวนรายที่ถือ
%
1 - 50
150
10.38
51 - 100
84
5.81
101 - 500
183
12.66
501 - 1,000
194
13.43
1,001 - 3,000
184
12.73
3,001 - 5,000
92
6.37
5,001 ขึ้นไป
558
38.62
รวม
1,445
100.00
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ประเภทและจำนวนผูถ้ ือหุน้ ตำมประเภทของบุคคลที่ถือหุน้
ประเภท

จำนวนรำย

นิติบุคคล
สัญชำติไทย
สัญชำติต่ำงด้ำว
บุคคลธรรมดา
สัญชำติไทย
สัญชำติต่ำงด้ำว
รวม

จำนวนหุ ้น

ร้อยละ

61
9

162,972,734
74,380,893

49.39
22.54

1,368
7
1,445

92,204,463
441,910
330,000,000

27.94
0.13
100.00

(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่มีอิทธิ พลต่อกำรกำหนดนโยบำย - ไม่มี (2) บริ ษทั ฯ ไม่ได้ประกอบธุ รกิจโดยกำรถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น (Holding company)
(3) ข้อตกลงระหว่ำงผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ (Shareholders’ agreement) - ไม่มี 7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีกำรออกหลักทรัพย์อื่น
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
บริ ษทั คำดว่ำจะสำมำรถคงไว้ซ่ ึ งกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรำหุ น้ ละ 0.15 บำท ต่อปี
ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และภำวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
การจ่ ายเงินปันผล
กำไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บำท)
เงินปั นผลต่อหุ น้ (บำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุ ทธิ

** 2559
3.52
1.30
36.90%

2558
3.94
1.10
27.95 %

2557
3.75
1.00
27.08 %

2556
3.23
1.00
31.21 %

2555
3.00
1.00
33.30 %

** หมำยเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560 มีมติให้นำเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งกำหนดให้มีข้ ึนในวันที่ 24 เมษำยน 2560 เพื่ออนุมตั ิกำรจ่ำย
เงินปันผล หุน้ ละ 1.30 บำท
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมเชี่ ยวชำญหลำกหลำย มีภำวะผูน้ ำ มี
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และประวัติกำรทำงำนที่ไม่ด่ำงพร้อย กรรมกำรบริ ษทั ทุกคนมีควำมตั้งใจ
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั ตำมที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และควำมรับผิดชอบ
ที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่ องต่ำง ๆ โดย
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
2. กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 15 ท่ำน ประกอบด้วย
- กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร
6 ท่ำน
- กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
4 ท่ำน
- กรรมกำรอิสระ
1 ท่ำน
- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
4 ท่ำน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ มีภำวะผูน้ ำ มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์
ของบริ ษทั ไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตัดสิ นใจ มีกำรบริ หำรงำนโดย
กำรกำหนดภำรกิ จ เป้ ำหมำย กลยุทธ์ แผนปฎิบตั ิงำนและงบประมำณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยที่
กำหนดไว้ มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร โดยกำหนดให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของผลกำร
ดำเนินงำน และผลประกอบกำรของบริ ษทั ทุกเดือนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำเป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่กิจกำรและ
ผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ว่ำมีกำรดำเนิ นงำนที่โปร่ งใสมีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบ
ทำนและให้คำแนะนำอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อย เพื่อทำหน้ำที่
ดัง กล่ ำ ว และรำยงำนผลต่ อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั คณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ยในปั จ จุ บ ัน ประกอบด้ว ย
คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำร
คอร์ รัปชัน่ โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุ ดเป็ นอิสระกัน เพื่อช่วย
ในกำรกำกับดูแลกิจกำร
ก. บริ ษทั ฯ มีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน ครบตำมจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซึ่งเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข. บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน ที่มีควำมเป็ นอิสระ
และมีกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถสอบทำนควำมน่ำเชื่ อถือของงบกำรเงินได้
ค. มีกำรมอบอำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรที่ชดั เจน ตำมรำยละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หัวข้อกำรกำกับดูแลกิจกำรแล้ว
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รำยชื่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรเข้ำร่ วมประชุม
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายบุณยสิ ทธิ์

โชควัฒนา

2. นายบุญชัย
3. นายบุญปกรณ์
4. นางผาสุ ข

โชควัฒนา
โชควัฒนา
รักษาวงศ์

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายเวทิต
นายบุญฤทธิ์
นายสุ จริ ต
นายเพชร
นางสาวศิริลกั ษณ์
นางชัยลดา
นายขจรศักดิ์

โชควัฒนา
มหามนตรี
ปั จฉิ มนันท์
พะเนียงเวทย์
ธนสารศิลป์
ตันติเวชกุล
วันรัตน์เศรษฐ

12. นายสุ รินทร์

วัฒนศิริพงษ์

13. นายวศิน

เตยะธิติ

14. พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร
15. นายแพทย์วิชยั

เจริ ญวงค์

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559)
16. นางศิริพร
เลขยะวิจิตร

ประธานกรรมการ
กิตติมศักด์
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
อาวุโส
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริ ษทั

การเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สามัญผูถ้ ือ
บริ ษทั
ตรวจสอบ หุ น้ ประจาปี
12/12
1/1
12/12
12/12
12/12

1/1
1/1
1/1

12/12
12/12
11/12
12/12
11/12
12/12
11/12

5/5

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

12/12

5/5

1/1

11/12

5/5

1/1

12/12

5/5

1/1

8/12
12/12

1/1
5/5

1/1
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กรรมการบริษัททีม่ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริ ษทั สองในเก้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
3. นายบุญชัย
โชควัฒนา
4. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
5. นายเวทิต
โชควัฒนา
6. นางผาสุ ข
รักษาวงศ์
7. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
8. นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
9. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่ อกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้ อมประทับตราสาคัญของ
บริ ษทั
8.2 ผูบ้ ริ หำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มีผบู้ ริ หำรจำนวน 12 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายบุณยสิ ทธ์

โชควัฒนา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั กิตติมศักดิ์ และ
ประธานกรรมการบริ หารกิตติมศักดิ์

2. นายบุญชัย

โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูอ้ านวยการ

3. นางผาสุ ข

รักษาวงศ์

กรรมการรองผูอ้ านวยการอาวุโส และกรรมการบริ หาร

4. นายเวทิต

โชควัฒนา

กรรมการรองผูอ้ านวยการ และกรรมการบริ หาร

5. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร

6. นางศิริพร

เลขยะวิจิตร

เลขานุการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร

7. นายพิพฒั น์

โควศุภมงคล

กรรมการบริ หาร

8. นายเฉลิมพล

กาเนิดศิริกุล

กรรมการบริ หาร และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

9. นายวระ

พันธ์กมล

กรรมการบริ หาร และผูจ้ ดั การฝ่ าย ขาย 1

10. นายปุณวีณ์

สุ ขเย็น

กรรมการบริ หาร และผูจ้ ดั การฝ่ าย ขาย 2

11. นายปริ ญญา

สิ ทธิดารง

กรรมการบริ หาร และผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์ 1

12. นายสุ รพงษ์

โศภนกิจ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

25

โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน่

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อานวยการ
รองผูอ้ านวยการอาวุโส

สานักตรวจสอบภายใน

รองผูอ้ านวยการ

ฝ่ ายบัญชี
และ
การเงิน

ฝ่ าย
ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ าย
ฝ่ าย
ทรัพยากร เทคโนโลยี
การขาย บุคคล
สารสน สานักงาน
เทศ

ฝ่ าย
สานัก
ประธาน
กรรมการ
บริ หาร

ฝ่ ายธุรกิจ ฝ่ ายบริ หาร
การเงินและ ฝ่ ายขาย
ต่าง
ประเทศ การลงทุน
1

ฝ่ าย
ฝ่ าย
ฝ่ าย
ฝ่ ายขาย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายวิจยั
3
2
1
2

8.3 เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนำงศิริพร เลขยะวิจิตร กรรมกำรบริ หำร ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุ กำรบริ ษทั
ซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่ มี คุณวุฒิ และประสบกำรณ์ ที่ เหมำะสม เพื่ อให้ก ำรบริ ห ำรงำนของบริ ษ ทั ดำเนิ นไปอย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งเลขำนุ กำรบริ ษทั ปรำกฎใน
เอกสำรแนบ 1
เลขำนุกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี
ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
4. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
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5. สนับสนุ นให้กำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยให้คำแนะนำ
เบื้องต้นแก่กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร เกี่ ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ และข้อบังคับของบริ ษทั
รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำรบริ ษทั
6. ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำร
ประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดำเนิ นกำรให้มี กำรปฏิ บตั ิ ตำมอย่ำงถู กต้อ ง
ติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
7. ทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
8. ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่ วนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบ และข้อบังคับ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่มีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนโดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะร่ วมกันพิจำรณำกำหนดวงเงิ นค่ำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิโดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และ
จำนวนเงิ นค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี ที่ผำ่ นมำ โดยค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็ นเบี้ยประชุ มเมื่อมีกำรเข้ำร่ วมประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั และค่ำตอบแทนประจำปี จะเป็ นกำรจ่ำยให้แก่กรรมกำรทุกคน กรรมกำรที่เป็ นสมำชิก
ของคณะอนุ กรรมกำรก็จะได้ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่ของคณะอนุ กรรมกำรด้วย โดยได้รับเป็ นเบี้ ย
ประชุ มเมื่อเข้ำร่ วมประชุ ม ทั้งนี้ ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559 ได้อนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้ำนบำทต่อปี
ค่ ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณำจำกผลประเมิ น กำรปฏิ บ ัติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผลกำรดำเนิ นงำน วงเงิ นค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จำนวนเงิ น
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี ที่ ผ่ำนมำ และเปรี ยบเที ยบกับระดับที่ปฏิ บตั ิ อยู่ในกล่มธุ รกิ จเดี ยวกัน รวมถึ งอำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ และนำเสนอต่อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในปี 2559
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559 ได้อนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริ ษทั วงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริ ษทั ได้รับใน
ฐำนะพนักงำน หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั โดยให้จ่ำยดังนี้
1. ในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั จ่ำยเป็ น
 ค่ำเบี้ยประชุม (เฉพำะกรรมกำรบริ ษทั ที่เข้ำประชุม)
ประธำน
12,000 บำท/ครั้ง
กรรมกำร
10,000 บำท/ครั้ง
 ค่ำตอบแทนประจำปี จ่ำยให้แก่กรรมกำรบริ ษทั ทุกคน โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ น
ผูพ้ ิจำรณำจัดสรร
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2. ในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ จ่ำยเป็ น
 ค่ำเบี้ยประชุมรำยไตรมำส
ประธำน
60,000 บำท
กรรมกำร
30,000 บำท
3. ในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง จ่ำยเป็ น
 ค่ำเบี้ยประชุม (เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)
ประธำน
4,000 บำท/ครั้ง
กรรมกำร
3,000 บำท/ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่
จ่ำยต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ประกอบด้วย ค่ำเบี้ยประชุม ซึ่ งจ่ำยตำมจำนวนครั้งที่เข้ำประชุ มและบำเหน็จกรรมกำร
รายชื่อกรรมการ

นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
นายบุญชัย
โชควัฒนา
นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
นางผาสุ ข
รักษาวงศ์
นายเวทิต
โชควัฒนา
นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
นายสุ จริ ต
ปัจฉิ มนันท์
นายเพชร
พะเนียงเวทย์
นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
นายสุ รินทร์
วัฒนศิริพงษ์
นายวศิน
เตยะธิ ติ
พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร
นายแพทย์วิชยั
เจริ ญวงค์
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 59)
16. นายวันชัย
อ่าพึ่งอาตม์
(ครบวาระเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 59)
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
1,044,000
1,144,000
570,000
720,000
720,000
570,000
560,000
570,000
560,000
720,000
560,000
570,000
560,000
570,000
530,000

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่

48,000

36,000
180,000
180,000
120,000
120,000

40,000
10,008,000

รวม
1,044,000
1,144,000
570,000
768,000
720,000
570,000
560,000
570,000
560,000
756,000
740,000
750,000
680,000
690,000
530,000
40,000

600,000

84,000

10,692,000
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รวมค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี 2559 เป็ นเงินทั้งสิ้ น 10,692,000 บำท
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กบั ผูบ้ ริ หำร จำนวน 13 รำย
รวมทั้งสิ้ น 59,074,740 บำท
(2) ค่ำตอบแทนอื่น
ค่ำตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หำร
 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผูบ้ ริ หำร จำนวน 13 รำย
รวมทั้งสิ้ น 2,673,140 บำท
 ค่ำตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี 8.5 บุคลำกร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มีพนักงำน ทั้งสิ้ น 1,559 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลักได้ดงั นี้
สำยงำนหลัก
ฝ่ ำยขำย
ฝ่ ำยสำนักงำน

จำนวนพนักงำน
841
718

ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จำ่ ยค่ำตอบแทนให้พนักงำนในรู ปเงินเดือนและเงินอุดหนุ น และเงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นจำนวนเงิน 568,668,343.87 บำท
9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรบริ ษ ทั มี ควำมเชื่ อมัน่ ว่ำ กำรมี ระบบบริ หำรจัดกำรที่ ดี โปร่ งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอำนำจและระบบกำรควบคุ มภำยในที่มีควำมเพียงพอและเหมำะสม ขณะเดียวกันได้
เสริ มสร้ ำ งให้ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุ ก คนมี คุ ณธรรม ซื่ อสัตย์สุ จริ ต ขยัน อดทน มี ก ำรแบ่ งปั น และใช้
สติ ปัญญำในกำรดำเนิ นงำน พร้ อมรองรับกำรเปลี่ ยนแปลงทำงเศรษฐกิ จ กำรเมื อง วัฒนธรรม และสังคม
ควบคู่ไปกับกำรเคำรพสิ ทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ และรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย จะเป็ นปั จจัย
สำคัญที่ช่วยเสริ มสร้ำงให้องค์กรมีภูมิคุม้ กันที่ดีและสร้ำงควำมเจริ ญเติบโตอย่ำงสมดุลและยัง่ ยืน
เพื่อให้เป็ นไปตำม “หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555” และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 ) ซึ่ งได้รับมติอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 9 (ชุ ดที่ 20) เมื่อวันที่ 16
มกรำคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 17 มกรำคม 2557 เป็ นต้นไป เพื่อใช้บงั คับแทนฉบับเดิมที่ได้รับ
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อนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2545 และได้มีกำรเผยแพร่
ผ่ำนเวปไซด์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th หัวข้ อ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
1. นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร 5 หมวด
3. จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจ
4. จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และ
พนักงำนทุกคนยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน ดังนี้
1. กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ไปปฏิบตั ิในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั
2. กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุ จริ ต โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับบริ ษทั และประกำศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินกำรให้โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริ ษทั มีกำรกำหนดอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะและผูบ้ ริ หำรอย่ำงชัดเจน
4. ดำเนินกำรให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม
รวมถึงกำรมีระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินกำรให้มีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ ตรำบเท่ำที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
6. ตระหนักและเคำรพในสิ ทธิ แห่งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ือหุ น้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
7. ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชุมชน สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
8. มุ่งมัน่ สู่ ควำมเป็ นเลิศในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยยึดมัน่ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำด้วย
กำรรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรบริ หำรและสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยูเ่ สมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สร้ำงจิตสำนึกอันดีงำม ปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม
ตลอดจนมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่ อง
10. ต่อต้ำนกำรทุจริ ต กำรคอร์ รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ เคำรพต่อกฎหมำยและ
สิ ทธิมนุษยชน
11. ดำเนินกำรกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยควำมรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นที่ต้ งั
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หลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั ฯ ตระหนักและเคำรพในสิ ทธิ แห่ งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ื อหุ ้น ไม่มีกำรกระทำใดๆ
อันเป็ นกำรละเมิ ดหรื อลิ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น ท ำหน้ำ ที่ ดูแลผลประโยชน์ข องผูถ้ ื อหุ ้นอย่ำ งเป็ นธรรม
ตลอดจนสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกกลุ่มไม่วำ่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในประเทศ หรื อต่ำงประเทศ ทั้งที่
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ รำยย่อย หรื อผูถ้ ือหุ น้ ประเภทสถำบันได้ใช้สิทธิ ของตน ทั้งสิ ทธิ พ้ืนฐำนของ
ผูถ้ ื อหุ ้น สิ ทธิ ในกำรเข้ำถึ งสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ สิ ทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อ
กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนและตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบที่มีนยั สำคัญต่อบริ ษทั
1.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอวำระกำรประชุมและส่ งคำถำมล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรส่ งคำถำมล่วงหน้ำบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
1.3 คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลให้มีกำรให้ขอ้ มูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมี
คำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระในหนังสื อนัดประชุม รวมทั้งสถำนที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ สะดวก
ต่อกำรเดินทำง
1.4 คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกปี
1.5 คณะกรรมกำรบริ ษทั ส่ งเสริ มกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้เกิดควำม
ถูกต้อง รวดเร็ ว มีกำรลงมติเป็ นแต่ละวำระ ให้สิทธิ ผถู ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกรรมกำรบริ ษทั เป็ นรำยบุคคล และมี
กำรใช้บตั รลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบกำรนับคะแนน
1.6 คณะกรรมกำรบริ ษทั เปิ ดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระ ในวันทำกำรถัดไปบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.7 คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดทำรำยงำนกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยบันทึกกำรชี้ แจงขั้นตอนกำร
ลงคะแนน รำยชื่ อกรรมกำรบริ ษ ทั กรรมกำรชุ ดย่อยและผูบ้ ริ หำรที่ ม ำประชุ ม และลำประชุ ม ผลกำรลง
คะแนนในแต่ละวำระพร้อมคำถำมคำตอบ ไม่มีกำรเพิ่มวำระที่ไม่ได้ระบุในหนังสื อนัดประชุ ม และเปิ ดเผย
ต่อสำธำรณชนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
นอกจำกสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำน คณะกรรมกำรบริ ษทั ยังคำนึ งถึ งสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งตำมกฎหมำย และ
ดำเนิ นกำรในเรื่ องต่ำงๆ โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ หรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
 สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูล ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้
เผยแพร่ ขอ้ มูล ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และผ่ำน
ทำงเว็บไซด์ www.sahapat.co.th เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีช่องทำงที่จะได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริ ษทั ได้มำกขึ้น เช่น
ผลกำรดำเนินงำน ข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรซื้ อขำยสิ นทรัพย์ที่สำคัญ รำยชื่อผูถ้ ือหุ ้น 10 อันดับ
แรกของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เพื่อประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี ปั จจุบนั ก่อนวันประชุ ม
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รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็ นต่อกำรตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้น
โดยเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่ งใส
 สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจำ
ทุกปี ภำยใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั โดยวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำร ไม่เป็ นอุปสรรค
ในกำรเข้ำร่ วมประชุ มของผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในกำรติดตำมดูแลผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 65 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษำยน 2559 ณ โรงแรมมณเฑียร
ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นสถำนที่ที่
บริ ษทั จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจำทุกปี เพื่อไม่ให้ผถู ้ ือหุ ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่สถำนที่ประชุมไป
กับหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
ก่ อนวันประชุ มผู้ถือหุ้น
 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุ ม และ/หรื อ
เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2559
โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์กำรเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวำระกำรประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2558 ถึงวันที่ 30
ธันวำคม 2558 ซึ่ งปรำกฏว่ำไม่มีผถู้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 12 (ชุ ดที่ 22) เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2559 ซึ่ ง
กำหนดกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 65 ในวันที่ 25 เมษำยน 2559 พร้ อมวำระกำรประชุ มทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ ผ่ำนระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยในเว็บไซด์ของ
บริ ษทั www. sahapat.co.th เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทรำบล่วงหน้ำถึง 5 สัปดำห์ก่อนวันประชุม
 บริ ษทั ฯ ให้ขอ้ มูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุ ม ในหนังสื อบอกกล่ ำวนัดประชุ ม
โดยมีขอ้ เท็จจริ งและเหตุผล รวมทั้งควำมเห็ นของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในทุกวำระ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่
หนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุ มพร้ อมเอกสำรประกอบกำรประชุ ม ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนำคม 2559 ผ่ำนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ทั้งภำษำไทยและอังกฤษเป็ นกำรล่วงหน้ำ 37 วัน โดยเป็ นข้อมูลเดียวกับที่บริ ษทั ฯ ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น
ในรู ปแบบเอกสำร เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ศึกษำเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนจัดส่ งเอกสำรดังกล่ำว
 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม เช่นรำยงำน
ประจำปี หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่ อให้เลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ข้อมูล
กรรมกำรตรวจสอบที่บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แผนที่ของสถำนที่จดั ประชุม คำอธิ บำยเอกสำร
และหลักฐำนที่ผถู ้ ื อหุ ้นต้องนำมำแสดงในกำรเข้ำร่ วมประชุ ม ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกำร
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและขั้นตอนกำรเข้ำร่ วมประชุ ม โดยมอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่ งเป็ นนำยทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุ ม 21 วัน รวมทั้งได้
ลงประกำศโฆษณำหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลำติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุ ม 5 วัน คือในวันที่ 18-20
เมษำยน 2559
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นอกจำกนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสำมำรถ Download หนังสื อมอบฉันทะ ที่ได้จดั ทำและปฎิบตั ิตำมประกำศของ
กระทรวงพำณิ ชย์ ได้จำกเว็บไซด์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ซึ่ งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค.
 กรณี ผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ ำ งชำติ บริ ษัท ฯ ได้ จ ัด ส่ ง หนั ง สื อบอกกล่ ำ วนั ด ประชุ ม พร้ อ มเอกสำร
ประกอบกำรประชุ ม ซึ่ งมี ก ำรแปลเป็ นภำษำอังกฤษ เพื่ อส่ ง เสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก ประเภทรวมถึ งนัก ลงทุ น
สถำบันเข้ำร่ วมประชุม
ในปี 2559 มีผูถ้ ื อหุ ้นต่ำงชำติที่มอบฉันทะให้คนของตนเข้ำร่ วมประชุ ม 2 รำย และมีนกั ลงทุน
สถำบันมอบฉันทะให้กรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ประชุมแทนจำนวน 2 รำย
วันประชุ มผู้ถือหุ้น
 บริ ษทั ฯ ได้นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ ว และ
อำนวยควำมสะดวกให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และออกเสี ยงอย่ำงเต็มที่ โดยวัน
เวลำ และสถำนที่ประชุมไม่เป็ นอุปสรรคในกำรเข้ำร่ วมประชุม
 กำรลงทะเบียนเข้ำประชุ มสำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุ มไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชัว่ โมง
และยังคงให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ที่มำร่ วมประชุม ภำยหลังจำกที่ได้เริ่ มกำรประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
วำระที่ยงั ไม่มีกำรพิจำรณำและให้นบั เป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ใช้สิทธิ ในกำรออกเสี ยงเป็ นต้นไป
 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอในกำรลงทะเบียนเข้ำประชุมและกำร
นับคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ ว และโปร่ งใส รวมทั้งมี
บุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบกำรนับคะแนน
 กรณี ผถู ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรื อกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ งเข้ำประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทน
รักษำสิ ทธิของตนได้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งเข้ำร่ วมประชุ ม
ยกเว้นป่ วยหรื อติดภำรกิจสำคัญ ซึ่ งในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559 มี
กรรมกำรบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุม จำนวน 15 ท่ำน นอกจำกนี้ กรรมกำรบริ หำร ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และตัวแทนจำกบริ ษทั สอบบัญชี ของบริ ษทั ซึ่ งทำหน้ำที่เป็ นสักขีพยำนในกำรนับ
คะแนนได้เข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นด้วย เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นสำมำรถซักถำมในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องได้ รำยชื่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรที่เข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ดูได้จำกรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นที่
เผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th
กำรจัด ให้มี ก ำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้นได้ใ ช้สิ ท ธิ ใ นฐำนะผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ท รำบถึ ง ผลกำร
ดำเนินงำน อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั ประจำปี และ
เลื อกตั้งกรรมกำรบริ ษทั เป็ นรำยบุคคล รวมถึงกำรพิจำรณำและออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องต่ำงๆ ตำมที่
กฎหมำยและข้อบังคับบริ ษทั กำหนด
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เมื่อถึงเวลำประชุม เลขำนุกำรบริ ษทั ได้แจ้งจำนวน / สัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้ำประชุ ม รวมถึงอธิ บำย
วิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวำระตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ของบริ ษทั กำรกำหนดสิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ มให้เป็ นไปตำมจำนวนหุ ้นที่ผูถ้ ื อหุ ้นถื ออยู่ โดยหนึ่ งหุ ้นมี
สิ ทธิ เท่ำกับหนึ่งเสี ยงและไม่มีหุน้ ใดมีสิทธิ พิเศษที่จะจำกัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ รำยอื่น
ในกรณี ผูถ้ ื อหุ ้นรำยใดเข้ำมำภำยหลังจำกที่ ได้เริ่ มประชุ มไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้สิทธิ ในกำรออก
เสี ยงลงคะแนนในวำระที่เหลืออยูท่ ี่ยงั ไม่ได้มีกำรพิจำรณำและลงมติ โดยนับเป็ นองค์ประชุม
ในกำรประชุ ม ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุ มเป็ นผูด้ ำเนิ นกำรประชุ มให้
เป็ นไปตำมลำดับวำระกำรประชุม ไม่มีกำรเพิ่มวำระหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทรำบล่วงหน้ำ มีกำรจัดสรรเวลำให้เหมำะสมเพียงพอสำหรับกำรนำเสนอประเด็นต่ำง ๆ ของแต่ละวำระ
โดยเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ในแต่ละวำระ หำกผูถ้ ือหุ ้นซักถำม
หรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมกำรบริ ษทั จะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจนตรงประเด็น มีกำรสรุ ปผล
กำรลงมติจำกกำรนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระด้วยระบบ Barcode และมีผสู้ อบบัญชีเป็ นสักขีพยำนในกำร
นับคะแนน
สาหรับวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นทีส่ าคัญ ได้ แก่
1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับกำร
พิจำรณำเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2559 ปรำกฏว่ำไม่มีผถู ้ ื อหุ ้น
เสนอ และในกำรเลื อกตั้งกรรมกำร บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ เลื อกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
โดยมีขอ้ มูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ชื่อ ประวัติกำรศึกษำ กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรอื่น โดย
ระบุ ไว้ชดั เจนหำกเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิ จกำรอันมี สภำพอย่ำงเดี ยวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิ จกำรของ
บริ ษทั ประเภทของกรรมกำรบริ ษทั ที่เสนอ ในกรณี เป็ นกำรเสนอชื่ อกรรมกำรบริ ษทั ท่ำนเดิมกลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งใหม่ มีขอ้ มูลกำรเข้ำร่ วมประชุ มในปี ที่ผำ่ นมำและจำนวนวำระ /ปี ที่เคยดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของ
บริ ษทั โดยได้ผำ่ นกำรพิจำรณำกลัน่ กรองจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริ ษทั ฯ ได้มีกำรเสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั ให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิเป็ นประจำทุกปี โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ยังไม่
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน โดยมีกำรสรุ ปวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ จำนวนเงินที่จ่ำยจริ ง และ
รู ปแบบในกำรจ่ำย รวมทั้งมีกำรสรุ ปจำนวนเงินที่จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็ นรำยบุคคลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
3. การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูล ผูส้ อบบัญชี
ดังนี้ ชื่อผูส้ อบบัญชี สำนักงำนสอบบัญชี ควำมเป็ นอิสระ จำนวนปี ที่ทำหน้ำที่ให้บริ ษทั ฯ เหตุผลที่
เปลี่ยนตัวผูส้ อบบัญชี มีกำรเปรี ยบเทียบค่ำสอบบัญชี ระหว่ำงปี ปั จจุบนั กับปี ที่ผำ่ นมำ และค่ำบริ กำรอื่นที่มี
กำรรับบริ กำรจำกสำนักงำนสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ซึ่ งกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำ
สอบบัญชีได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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4. การจ่ ายเงินปันผล : บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล อัตรำเงินปันผล
ที่เสนอจ่ำยเทียบกับนโยบำย และมีกำรเปรี ยบเทียบเงินปั นผลที่จ่ำยระหว่ำงปี ปั จจุบนั กับปี ที่ผำ่ นมำ
หลังวันประชุ มผู้ถือหุ้น
 เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ พร้อมผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ผ่ำนเวปไซด์ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th และ
เผยแพร่ ผำ่ นเว็ปไซต์บริ ษทั www.sahapat.co.th ในวันทำกำรถัดไป
 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงละเอียด มีรำยชื่อกรรมกำรบริ ษทั ที่เข้ำ
/ ไม่เข้ำร่ วมประชุ ม รวมทั้งสำเหตุกำรลำ กรรมกำรชุ ดย่อย ผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดทำงด้ำนบัญชี และกำรเงิน ผูส้ อบ
บัญชี และตัวแทนจำกสำนักงำนสอบบัญชีที่เข้ำประชุม คำชี้ แจงที่เป็ นสำระสำคัญ คำถำมและคำตอบหรื อ
ข้อคิดเห็นโดยสรุ ป รำยละเอียดในแต่ละวำระเป็ นไปตำมข้อเท็จจริ งในที่ประชุ ม มีกำรสรุ ปผลกำรลงคะแนน
เสี ยงในแต่ละวำระ โดยแยกเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ซึ่ งรำยงำนกำรประชุ มดังกล่ำวได้รับ
กำรสอบทำนจำกฝ่ ำยกฎหมำย และประธำนกรรมกำรบริ ษทั ก่อนลงนำมในฐำนะประธำนที่ประชุ ม และได้
ส่ งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผถู ้ ือหุ ้นสำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็ นต้องรอให้
ถึ งกำรประชุ มครั้งต่อไป พร้ อมทั้งนำส่ งกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์ภำยในเวลำที่กฎหมำย
กำหนด
 จัดให้มีกำรบันทึกวิดีทศั น์กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ควำมเคำรพต่อสิ ทธิ แห่งควำมเป็ นเจ้ำของของผูถ้ ือหุ น้ โดยปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำย
อย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ดังนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่ าเทียมกัน โดยหุ น้ ประเภทเดียวกันมีสิทธิ ออกเสี ยงเท่ำเทียม
กัน เท่ำกับหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสี ยง ซึ่งบริ ษทั ฯ มีหุน้ ประเภทเดียว คือ หุน้ สำมัญ
2.2 การประชุ มผู้ถือหุ้น
(1) กรณี เป็ นผูถ้ ือหุ ้นต่ำงชำติ บริ ษทั ฯ ได้แปลหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุ ม รวมทั้งเอกสำร
ประกอบกำรประชุ มและรำยงำนกำรประชุ ม เป็ นภำษำอังกฤษและจัดส่ งไปพร้ อมกับชุ ดภำษำไทย และ
เผยแพร่ ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ก่อนกำรประชุม 37 วัน
(2) บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรพิจำรณำ และออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องสำคัญต่ำง ๆ ของบริ ษทั ตำมระเบียบวำระกำรประชุม หำกผูถ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ มด้วย
ตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิ สระของ
บริ ษทั คนใดคนหนึ่งเข้ำประชุมแทนเพื่อเป็ นตัวแทนรักษำสิ ทธิ ของตน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และกำรมี
ส่ วนได้เสี ยในวำระกำรประชุ มของกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุ ม เพื่อให้
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ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว ในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะ หรื อ
สำมำรถดูขอ้ มูลเกี่ ยวกับกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 คนได้ในรำยงำนประจำปี ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสื อบอก
กล่ำวนัดประชุม
(3) บริ ษทั ฯ อำนวยควำมสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง โดยได้
ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสำร/ หลักฐำน และคำแนะนำขั้นตอนในกำรมอบฉันทะ ไป
พร้อมกับหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุ ม เพื่อสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะที่สำมำรถกำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนเสี ยงได้ หรื อสำมำรถ Download หนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทำ และปฏิบตั ิตำมประกำศ
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพำะกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝำกและดูแลหุน้ ) นอกจำกนั้นบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีอำกรแสตมป์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มอบ
ฉันทะโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
(4) บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรประชุมตำมลำดับระเบีย บวำระกำรประชุม ไม่เพิ่มวำระกำรประชุ ม
หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทรำบล่วงหน้ำ
(5) กำรลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผย มีบตั รลงคะแนนให้ผถู้ ือหุ ้นทุก
วำระ ซึ่ งกำรนับคะแนนจะนับเฉพำะผูท้ ี่ไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยงเท่ำนั้น และจะนำมำหักออกจำก
จำนวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้ำร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหำกในแต่ละวำระมีผู ้
ถือหุ ้นท่ำนใดที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะชูป้ำยคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนขึ้น ซึ่ งป้ ำยคะแนนนั้น
จะมีชื่อของผูเ้ ข้ำประชุม จำนวนหุ ้นที่ถือหรื อที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะนำ
บัตรลงคะแนนเสี ยงไปให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่ำนนั้นลงนำมเก็บไว้เป็ นหลักฐำน เพื่อควำมโปร่ งใสและตรวจสอบได้
(6) บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มำช่วยในกำรนับคะแนนและแสดงผลบนหน้ำจอที่อยูใ่ น
ห้องประชุมทันที นอกจำกตัวแทนจำกบริ ษทั สอบบัญชีของบริ ษทั ที่เป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนแล้ว
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่ำนยังสำมำรถทรำบคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงไปพร้อม
กันทันที
2.3 การกาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอวาระ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
บริ ษ ทั ล่ ว งหน้ำ ก่ อ นกำรประชุ ม สำมัญผูถ้ ื อหุ ้ นประจ ำปี 2559 ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 ธัน วำคม 2558 ถึ ง วัน ที่ 30
ธันวำคม 2558 เพื่อบรรจุ เป็ นระเบี ยบวำระในกำรประชุ มตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กำหนด โดยผูถ้ ื อหุ ้น
สำมำรถจัดส่ ง เอกสำรและหลัก ฐำนต่ ำ งๆ ที่ ล งนำมเป็ นลำยลัก ษณ์ อกั ษร เพื่ อประกอบกำรพิ จำรณำของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั โดยส่ งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนมำที่เลขำนุกำรบริ ษทั
2.4 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน บริ ษทั ฯ กำหนดนโยบำยกำรป้ องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน และ
มำตรกำรป้ องกันกำรนำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ โดยกำหนด
ไว้ในจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต มี
ควำมรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสำนึ กที่ดีต่อส่ วนรวมและต่อตนเอง รักษำผลประโยชน์และทรัพย์สินของ
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บริ ษทั โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น และห้ำม
กระทำกำรอันเป็ นกำรสนับสนุ นบุคคลอื่ นใดให้ท ำธุ รกิ จแข่ งขันกับบริ ษทั
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่
จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ภำยใต้
หัวข้อกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิตนในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และเป็ นหลักยึดถือในกำร
ทำงำน
นอกจำกนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษทั ก็มีกำรกำหนดในเรื่ องดังกล่ำว โดย
กำหนดบทลงโทษทำงวินยั ไว้สูงสุ ด คือ กำรเลิกจ้ำง ซึ่ งกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ได้ปฎิบตั ิ
ตำมที่กำหนด
2.5 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
(1) การดูแลการซื้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท บริ ษทั ฯ ได้กำหนดห้ำมกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยในทำกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน นอกจำกนี้ ยงั กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หำร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ) ที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ หำกมี
กำรซื้ อขำยหุ น้ ของบริ ษทั ต้องแจ้งต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และส่ ง
สำเนำให้เลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งต่อไป
ซึ่ งกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร รู ้วำ่ เป็ นหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบตั ิและดำเนิ นกำรตำมที่กำหนด นอกจำกนี้ หำกมี
กำรประกำศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่ำว เลขำนุกำรบริ ษทั จะทำจดหมำยแจ้งให้กรรมกำรบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หำรทรำบ พร้ อมแนบส ำเนำจดหมำยและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำด
หลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่ำว
ในระหว่ำงปี 2559 กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
ได้ปฏิ บตั ิตำมนโยบำยอย่ำง
เคร่ งครัด ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรซื้ อขำยหุ น้ ในช่วงเวลำที่หำ้ ม
(2) การรายงานการมีส่วนได้ เสี ย บริ ษทั ฯ มีมำตรกำรดูแลกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำร
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำร โดยกำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำรและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั ดังนี้
(ก) เมื่ อเข้ำดำรงตำแหน่ ง ให้กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร รำยงำนกำรมี ส่วนได้เสี ย
ของกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ ยวข้อง ในแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำร
บริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
(ข) หำกมีกำรเปลี่ ยนแปลงข้อมูลส่ วนได้เสี ย ให้กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรนำส่ ง
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย โดยจัดส่ งไปที่เลขำนุกำรบริ ษทั
(ค) ให้เลขำนุ กำรบริ ษทั จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมี ส่วนได้เสี ยตำมมำตรำ 89/14 ให้
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯ
ได้รับรำยงำนดังกล่ำว
ในปี 2559 กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร ได้ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
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2.6 การดาเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำมรอบคอบ
มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และกำรกำหนดรำคำเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำที่เป็ นธรรม
เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ด้วยกำรจัดวำงระบบกำรปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่ำวด้วยควำมโปร่ งใส
และปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกำหนดเป็ นนโยบำยหนึ่ งในกำรกำกับ
ดูแลกิ จกำรที่ดี
และมีกำรเผยแพร่ ผ่ำนเว็ปไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ในหัวข้อควำมขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ ภำยใต้หวั ข้อจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันใน
กำรรับทรำบข้อมูล
กำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน และ
กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจำกห้องประชุ มและไม่ออกเสี ยงในวำระนั้น เพื่อให้
กรรมกำรบริ ษทั ที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสำมำรถแสดงควำมคิ ดเห็ นได้อย่ำงเต็มที่และมี อิสระในกำรลงมติ โดย
เลขำนุกำรบริ ษทั จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำในวำระดังกล่ำวกรรมกำรบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยมีใครบ้ำงที่จะต้อง
ออกจำกห้องประชุม เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรประชุ มได้เปิ ดเผย ชื่อ ควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง กำรกำหนด
รำคำมูลค่ำของรำยกำร และกรรมกำรบริ ษทั ที่มีควำมเห็นต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั (หำกมี)
ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตำมเวลำที่ กำหนด และเปิ ดเผยในเว็บไซด์ของบริ ษทั อีกทำงหนึ่ ง
เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใส รวมทั้งมีกำรบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมสำมำรถตรวจสอบได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้กำหนดให้มีกำรอนุ มตั ิหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไข
กำรค้ำทัว่ ไปในกำรทำธุ รกรรมระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุ คคลที่ มีควำมเกี่ ยวข้อง เป็ น
ประจำทุกปี ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1 หลังจำกกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี เพื่อให้
กรรมกำรบริ ษทั ชุ ดใหม่ได้ทรำบเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ำว และให้สรุ ปรำยกำรดังกล่ำวทุกไตรมำสเพื่อรำยงำน
ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบ
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักและเคำรพในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำงๆ โดยคำนึงถึงสิ ทธิตำมกฎหมำย
หรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่ำสิ ทธิ ดงั กล่ำวได้รับกำรคุม้ ครองและกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรมและ
เท่ำเที ยมกัน มี กำรกำหนดนโยบำยเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ ม ตลอดจน
คำนึ งถึ ง ชุ มชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม ภำครัฐ กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต กำรคอร์ รัปชัน่ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำง
ปั ญ ญำ รวมถึ ง กำรเคำรพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยบริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ท ำ “จริ ย ธรรมในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และ
จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน” เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และได้เปิ ดเผย ผ่ำนเว็ปไซต์
บริ ษทั www.sahapat.co.th ในหัวข้อ กำรกำกับดูแลกิจกำร
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ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้ำที่ ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดี
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่ำงต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยไม่ฝ่ำฝื นต่อกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยควำม
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และโปร่ งใส ปกป้ องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั เสมือนวิญญูชนพึงรักษำ
ทรัพย์สินของตนเอง รำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริ งอย่ำงสม่ำเสมอ ขจัดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบด้วยควำมมีเหตุมีผล และเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน อีกทั้งมุ่งมัน่ ใน
อันที่จะพัฒนำกิจกำรของบริ ษทั ให้เจริ ญก้ำวหน้ำมีควำมมัน่ คง และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ ้นได้
อย่ำงเหมำะสม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยมีกำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่
แน่นอน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลประกอบกำรปี 2558 ในอัตรำ 1.10 บำทต่อ
หุ ้น คิดเป็ นอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลร้อยละ 27.95 ของกำไรสุ ทธิ โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 24 พฤษภำคม
2559 ซึ่ งเป็ นอัตรำที่สูงกว่ำนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ 0.15 บำทต่อหุ ้น เป็ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงต่อเนื่อง ถือเป็ นกำรสร้ำงควำมมัน่ คงในระยะยำวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่ำงแท้จริ ง
ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมพึงพอใจ และควำมเชื่อมัน่ ของลูกค้ำเป็ นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่
ควำมสำเร็ จของบริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
 ดำเนินธุ รกิจจำหน่ำยสิ นค้ำที่มีคุณภำพ ปลอดภัยต่อชีวิตและสุ ขอนำมัยของผูบ้ ริ โภค ในรำคำ
ที่สมเหตุสมผล
 ไม่มีกำรผูกขำดรำคำสิ นค้ำ อีกทั้งไม่มีกำรโฆษณำที่เกินจริ ง โดยให้ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภคอย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม
 ไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ ของลูกค้ำ และ รักษำควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริ ตจำกลูกค้ำ ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม
 คำร้องเรี ยนของลูกค้ำได้รับกำรเอำใจใส่ และดำเนินกำรอย่ำงเป็ นธรรม เพื่อสนองตอบ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ ว
 พัฒนำสิ นค้ำและบริ กำรให้เป็ นเลิศ ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริ กำรอย่ำงต่อเนื่อง
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คู่ค้า
บริ ษ ทั ฯ ปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค ้ำด้วยควำมเสมอภำคและคำนึ งถึ งผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก ำหนดเป็ น
แนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
 มีระบบกำรคัดเลือกคูค้ ำ้ ในห่ วงโซ่ อุปทำน (Value Chain) ที่มีกำรดำเนิ นธุ รกิจตำมกฎหมำย
ปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัย เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมี กำรปฏิ บตั ิ ต่อคู่คำ้ บน
พื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม เสมอภำค และเคำรพซึ่ งกันและกัน
 รั กษำควำมลับหรื อข้อมูลทำงสำรสนเทศของคู ค้ ้ำ ไม่ นำไปใช้เพื่ อประโยชน์ตนเองหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
 สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนควำมรู ้ ร่ วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำ
ให้แก่สินค้ำและบริ กำร เพื่อกำรเจริ ญเติบโตร่ วมกัน
 ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ในกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ให้รีบ
เจรจำกับคู่คำ้ เป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำย
 ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัยพ์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อข้อตกลง
ทำงกำรค้ำ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิเป็ นไปตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำและไม่มีกรณี ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำที่มีต่อคู่คำ้
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุ รกิจ ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย โดยปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันที่เป็ น
ธรรมทำงกำรค้ำ โดยคำนึ งถึงจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จและกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ และถื อว่ำคู่แข่ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรเสริ ม สร้ ำงศัก ยภำพขององค์กร ให้มีค วำมมัน่ คงและแข็งแรงยิ่ง ขึ้ น อี กทั้งไม่ท ำลำย
ชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ซึ่ งในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพำทใดๆ กับคู่แข่งทำงกำรค้ำ
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงมีหลักกำรและมีวินยั เพื่อสร้ ำงควำมเชื่ อถื อให้กบั เจ้ำหนี้
โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
 ปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้ทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม
 ปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันอย่ำงเคร่ งครัด
 บริ หำรเพื่อให้เจ้ำหนี้มนั่ ใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ที่ดี
 เปิ ดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ตรงเวลำ
 กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ให้รีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ ทรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำ
เพื่อร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดควำมเสี ยหำย
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ชำระเงินให้กบั เจ้ำหนี้กำรค้ำตรงตำม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้ำ โดยไม่
มีกำรผิดนัดชำระแต่อย่ำงใด
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พนักงาน
บริ ษทั ฯ ถื อว่ำพนักงำนเป็ นทรั พยำกรที่มีค่ำและเป็ นหัวใจสำคัญที่ จะพำองค์กรไปสู่ ควำมสำเร็ จ
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิต่อพนักงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเคำรพต่อศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ
มนุ ษยชน จริ ยธรรม และเปิ ดโอกำสให้พนักงำนแสดงศักยภำพของตน เพื่อควำมก้ำวหน้ำและสร้ ำงควำม
มัน่ คงในอำชี พ บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งส่ งเสริ มฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึ ง
รวมถึ งให้พนักงำนมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนิ นงำนและพัฒนำบริ ษทั ให้ผลตอบแทนด้วย
ควำมเป็ นธรรม เหมำะสมกับควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละ
คน ตลอดจนดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยคำนึ งถึ งควำมปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภำพ และ
ทรัพย์สินของพนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มี พนักงำน รวมทั้งสิ้ น 1,559 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลัก
ได้ดงั นี้
สำยงำนหลัก
ฝ่ ำยขำย
ฝ่ ำยสำนักงำน

จำนวนพนักงำน
841
718

ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จำ่ ยค่ำตอบแทนให้พนักงำนในรู ปเงินเดือนและเงินอุดหนุ น และเงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็ นจำนวนเงิน 568,668,343.87 บำท
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงกำรสื่ อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับ
กำรทำงำน ซึ่ งข้อเสนอต่ำงๆ จะได้รับกำรพิจำรณำและกำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ำย
และสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำรทำงำนร่ วมกัน อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่พนักงำน เพื่อ
เสริ มสร้ำงให้พนักงำนมีคุณภำพชีวติ ที่ดีในกำรทำงำน และควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน เช่น
 ห้ องพยาบาล บริ ษทั ฯ จัดให้มีห้องพยำบำลเพื่อดูแลสุ ขภำพ และให้กำรรักษำพยำบำล
เบื้องต้นแก่พนักงำนเมื่อเจ็บป่ วย ซึ่ งพนักงำนจะได้รับกำรบริ กำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลตำม
หลักกำรแพทย์โดยแพทย์และพยำบำลวิชำชี พ รวมถึงกำรตรวจสุ ขภำพประจำปี เพื่อเป็ นกำร
ดูแลสุ ขภำพของพนักงำน
 กองทุนสารองเลีย้ งชี พ เพื่อเป็ นกำรออมเงินในอนำคต พนักงำนทุกคนมีสิทธิ ในสมำชิกภำพ
นับตั้งแต่วนั ที่ ได้รับกำรบรรจุเข้ำงำนกับบริ ษทั โดยเริ่ มนับอำยุสมำชิ กตั้งแต่วนั ที่ เริ่ มสมัคร
สมำชิกกองทุน ซึ่ งสมำชิ กต้องส่ งเงินเข้ำกองทุน และได้รับเงินสมทบกองทุนจำกบริ ษทั ฯ ทุก
เดือนตำมอำยุกำรเป็ นสมำชิก ดังนี้
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อำยุสมำชิก
อัตรำร้อยละของเงินสะสม / เงินสมทบ
ตั้งแต่วนั เริ่ มสมัครสมำชิกถึง 4 ปี
3
มำกกว่ำ 4 ปี ถึง 8 ปี
4
มำกกว่ำ 8 ปี ถึง 12 ปี
5
มำกกว่ำ 12 ปี ถึง 16 ปี
6
มำกกว่ำ 16 ปี ถึง 20 ปี
7
20 ปี ขึ้นไป
8
 เงินบาเหน็จเกษียณ ให้กบั พนักงำนทุกคนเมื่อเกษียณอำยุกำรทำงำน บริ ษทั ฯ จัดให้มีเงินตอบ
แทนเกษียณอำยุสำหรับพนักงำนทุกคนที่ทำงำนกับบริ ษทั จนเกษียณอำยุ เพื่อให้พนักงำนได้ใช้
ดำเนินชีวติ อย่ำงมีควำมสุ ขหลังเกษียณ
 สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ เพื่อพนักงำนเครื อสหพัฒน์ เป็ นกำรส่ งเสริ มให้พนักงำนรู ้ จกั กำรออม
ทรัพย์ และกำรช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ตำมหลักสหกรณ์ออมทรัพย์
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็ นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งพัฒนาพนักงานสู่
กระบวน การเรี ยนรู ้ การเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับเป้ าหมายหลัก ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อันจะส่ งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานและองค์กร เพราะ
บริ ษทั ฯ ถือว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นหัวใจสาคัญที่จะนาพาบริ ษทั สู่ ความสาเร็ จ
บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างทัว่ ถึง เพื่อสร้างความมัน่ คงในอาชี พ เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชี พตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจ และมีส่วนร่ วมคิดร่ วมทาเพื่อร่ วมพัฒนาบริ ษทั
โดยมีเป้ าหมายให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ที่สามารถประเมินความสาเร็ จได้จากการติดตามผลหลังการฝึ กอบรมและ
สัมมนา ซึ่ งต้องสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดการพัฒนา และสามารถเห็น
ผลการพัฒนาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ค วามสาคัญในการพัฒนาทรั พยากรบุ ค คลอย่า งต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความสาคัญกับการสัมมนากลยุทธ์ระดับองค์กรที่กาหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ใน
เดื อนตุลาคมของทุกปี โดยเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร่ วมกันคิด ร่ วมกัน
พัฒนา เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้จากการระดมสมอง การคิดเชิ งระบบ การคิดเชิ งสร้างสรรค์ มากาหนดเป็ นกลยุทธ์
ขององค์กร กาหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ ความสาเร็ จตามลาดับ อีกทั้งส่ งเสริ มพนักงานทุกระดับ
ให้ได้เข้ารับการอบรมทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก ซึ่งในปี 2559 มีจำนวน
ชัว่ โมงเฉลี่ยของกำรเข้ำรับกำรฝึ กอบรมของพนักงำน ดังนี้
ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย 42.34 ชัว่ โมง
ผูบ้ ริ หำรระดับกลำง
จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย 28.67 ชัว่ โมง
ผูบ้ ริ หำรระดับต้น
จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย 29.87 ชัว่ โมง
พนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร จำนวนผึกอบรมเฉลี่ย 22.64 ชัว่ โมง
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นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับ การสร้ างคนดี สร้ างองค์กรคนดี และสนับสนุ นให้เกิ ด
สังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงานยึดมัน่ อยู่บนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต รู ้ จกั แบ่งปั นความสุ ข และการ
เสี ยสละให้ส่วนรวม
ชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จโดยคานึ งถึ งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีการปลูกฝั ง
จิตสานึ ก ความรับผิดชอบต่อชุ มชนและสังคมโดยส่ วนรวมให้เกิ ดขึ้ นในบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมีการ
สนับสนุ นกิ จกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคมโดยส่ วนรวม บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนว
ปฏิ บตั ิ ไว้ในจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิต่อชุ มชน สังคม ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วม
สนับสนุนและทาคุณประโยชน์แก่สังคมส่ วนรวม ซึ่ งสามารถดูได้จากหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิ จให้ส อดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบี ย บ และนโยบำยด้ำ นสิ่ งแวดล้อม โดย
คำนึ งถึ งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรและสร้ ำงจิ ตสำนึ กให้
พนักงำนทุกระดับ ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีประสิ ทธิ ภำพและยัง่ ยืน
ภาครัฐ
บริ ษทั ฯ ดำเนิ นธุ รกิจโดยปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบของภำครัฐ มีกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจในกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิงำนและไม่ดำเนินกำรใดๆ อันเป็ นกำรขัดต่อกฎหมำย
การไม่ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ โดยกำหนดไว้ในจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ และ
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับกฎหมำย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตำมสัญญำที่ เกี่ ยวกับสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
2. ดูแลรักษำงำนอันเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริ ษ ัท และไม่นำทรัพย์สินทำงปั ญญำดังกล่ำวไป
ใช้หรื อให้บุคคลอื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต
3. เคำรพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ น ทำงปั ญ ญำของผู ้อื่ น ไม่ ล ะเมิ ด หรื อ น ำผลงำนของผู ้อื่ น ไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญำต หรื อให้ค่ำตอบแทนแก่เจ้ำของผลงำน
4. ผลงำนที่พนักงำนได้สร้ำงสรรค์หรื อที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้ถือเป็ นทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ของบริ ษทั และเมื่ อพ้นสภำพจำกกำรเป็ นพนักงำนแล้วจะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทำงปั ญญำดังกล่ ำวคืนให้
บริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลที่เก็บไว้ในรู ปแบบใด
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การไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคำรพต่อสิ ทธิ มนุษยชน โดยกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไม่กระทำกำรใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
2. ให้ ค วำมรู ้ ควำมเข้ำ ใจในหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแก่ พ นัก งำน เพื่ อ น ำไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งในกำร
ปฏิบตั ิงำน
3. ไม่จำกัดควำมเป็ นอิสระหรื อควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด เพศ เชื้ อชำติ ศำสนำ กำรเมืองหรื อเรื่ อง
อื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรื อแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำร เพื่อให้พนักงำนหรื อผูท้ ี่เชื่ อว่ำสิ ทธิ ของตนถูกละเมิดหรื อได้รับกำร
ปฏิ บตั ิ อย่ำงไม่เป็ นธรรม สำมำรถร้ องเรี ยนต่อบริ ษทั และคำร้ องเรี ยนพึงได้รับกำรเอำใจใส่ และดำเนิ นกำร
อย่ำงเป็ นธรรม
นโยบายและข้ อปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนิ นธุ รกิจภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริ ยธรรม
ในกำรดำเนินธุ รกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนโดยมุ่งมัน่ ดำเนิ นธุ รกิจด้วยควำม
เป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ และเชื่ อว่ำกำรที่ธุรกิจจะเจริ ญเติบโตยัง่ ยืนได้น้ นั ส่ วน
หนึ่ ง จะต้องมี สั ง คมที่ ป รำศจำกกำรทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น ซึ่ ง ถื อเป็ นปั ญหำอุ ป สรรคต่ อกำรพัฒนำองค์ก รและ
ประเทศชำติ อีกทั้งยังลดทอนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุ รกิจ จึงได้กำหนดเรื่ องกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่น ไว้ใ นนโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ำรบริ หำรจัด กำรองค์ ก รเป็ นไปอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพ และสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และเพื่อแสดงออกถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่ำงเป็ นรู ปธรรม เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2557 บริ ษทั ฯ จึงได้ลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์
แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัดท ำนโยบำยต่ อต้ำ นกำรคอร์ รั ป ชั่น เพื่ อยืน ยันเจตนำรมณ์ ใ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ตำม
กฎหมำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ไม่ยอมรับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่วำ่ ใน
ฐำนะผูร้ ับหรื อผูใ้ ห้ และจัดทำข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงชัดเจน เพื่อให้มีกำรปฏิ บตั ิ
ตำมนโยบำย และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ นี้ อย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่ งกรรมกำร
บริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ โดยทัว่ กัน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งข้อมูลเกี่ ยวกับแบบประเมิ นตนเองให้คณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิ บตั ิ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ เพื่อเข้ำสู่ กระบวนกำรรับรอง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับประกำศนียบัตร
รั บ รองฐำนะสมำชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บ ัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต (Certification) จำก
คณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559
ช่ องทางการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ย
ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย มี ป ระเด็ นที่ เป็ นห่ วงเกี่ ย วข้องกับ ควำมถู ก ต้องของรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในที่บกพร่ อง หรื อกำรกระทำผิดกฎหมำยและผิดจรรยำบรรณ ผูถ้ ือหุ ้น และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถติดต่อสื่ อสำรผ่ำนเลขำนุ กำรบริ ษทั ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสำร
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0-2318-1152 และผ่ำนทำงอีเมล์ : invest@sahapat.co.th หรื อสำนักงำนตรวจสอบภำยในซึ่ งรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1440 และผลกำรสอบสวนจะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ผแู ้ จ้งเบำะแสและข้อร้องเรี ยนดังกล่ำวจะถูกรักษำไว้เป็ นควำมลับของบริ ษทั ซึ่ งใน
ปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจำกผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงถู กต้อง โปร่ งใส ทันเวลำ ตำม
กฎหมำย และข้อกำหนดที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งสำรสนเทศที่ รำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่
รำยงำนตำมเหตุ ก ำรณ์ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้ง กำรเปิ ดเผยข้อมู ล อื่ นตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตรำบเท่ำที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยสำรสนเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th เว็ปไซต์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษและช่องทำงอื่นๆ ที่สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได้อย่ำงทัว่ ถึงเท่ำเทียมกัน
ในกำรนี้บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ น้ และนักลงทุนทัว่ ไปสำมำรถซักถำมข้อสงสัย ต่ำง ๆ ได้
โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยให้คุณศิริพร เลขยะวิจิตร เป็ นผูพ้ ร้อมที่จะให้ขอ้ มูลและข่ำวสำรตำมที่นกั ลงทุน
และผูเ้ กี่ยวข้องที่สนใจ โดยสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสำร
0-2318-1152 E-Mail : invest@sahapat.co.th
ทุกครั้งที่บริ ษทั มีนโยบำยเข้ำทำรำยกำรที่อำจเข้ำข่ำยมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้เข้ำร่ วมประชุ มและแสดงควำมคิดเห็น กรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุ มและไม่ได้
ออกเสี ยงในวำระนั้นๆ เพื่อให้กำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรเป็ นไปอย่ำงยุติธรรมเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ อย่ำงแท้จริ ง เมื่อมีขอ้ สรุ ปบริ ษทั ได้แจ้งและเปิ ดเผยมติที่ประชุม โดยระบุมูลค่ำรำยกำร
คู่สัญญำ เหตุผลควำมจำเป็ น และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลำตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ นอกจำกนี้ ยงั ได้จดั ทำรำยกำรสรุ ปไว้ในรำยงำนประจำปี และ
แบบ 56-1
สำหรับกลไกกำรติดตำมตรวจสอบ และถ่วงดุ ลอำนำจในกำรบริ หำรงำนให้มีควำมโปร่ งใสนั้น
บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน และด้ำนกำรเงิน โดยมี
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ประเมินกำรควบคุ มภำยในตำมแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมกำรกำหนด ซึ่ ง
เน้นกำรตรวจสอบภำยในเชิงป้ องกันและให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงำนอย่ำงเป็ นรู ปธรรม ค้นหำสำเหตุที่เป็ น
ต้นเหตุ และเสนอควำมเห็นที่จะปรับปรุ งให้เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริ งโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน
ปฏิบตั ิ รวมทั้งกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ให้เกิดควำมโปร่ งใสตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ตระหนัก และมีควำมรับผิดชอบต่อควำมเชื่ อถื อได้และควำมถูกต้องของ
ข้อมูลทำงกำรเงิน เพื่อให้นกั ลงทุนใช้ประกอบในกำรตัดสิ นใจ จึงได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชี ในรำยงำน ประจำปี
และแบบ 56-1 โดยประธำนกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูล้ งนำมในรำยงำนดังกล่ำว
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
มีกำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร รวมทั้งรู ปแบบ โดยใน
ส่ วนของกรรมกำรบริ ษทั มีกำรเปิ ดเผยค่ำตอบแทนเป็ นรำยบุคคล ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว
รายงานการมีส่วนได้ เสี ยของกรรมการ
บริ ษท ฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์ใ ห้ก รรมกำรบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หำรต้องรำยงำนกำรมี ส่ วนได้เสี ยของ
กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง เมื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรครั้ง
แรก และรำยงำนเมื่ อมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงข้อมู ล กำรมี ส่ ว นได้เสี ย โดยส่ ง แบบรำยงำนกำรมี ส่ วนได้เ สี ย แก่
เลขำนุ กำรบริ ษทั และเลขำนุ กำรบริ ษทั จะส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยให้ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รับรำยงำน
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่มีควำมโปร่ งใสโดยวำงนโยบำยให้ฝ่ำย
บริ หำรดำเนิ นกำรในเรื่ องเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อ
รำคำหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งเน้นให้มีควำมครบถ้วนถูกต้อง เผยแพร่ อย่ำงทัว่ ถึง และทันต่อเวลำ เพื่อให้
ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงและกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์ รวม 15 บริ ษทั จดทะเบียน ได้ร่วมกับตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงำน “นักวิเครำะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติ
สิ ริกิต์ ิ ในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎำคม 2559 เพื่อเปิ ดโอกำสให้นกั ลงทุน และสื่ อมวลชน ได้พบกับกรรมกำรบริ ษทั
และผูบ้ ริ หำร โดยมีกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับธุ รกิจ ผลกำรดำเนิ นงำน มุมมองเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม และพัฒนำกำรที่สำคัญ พร้อมตอบคำถำม และบริ ษทั ฯ ได้จดั ทำหนังสื อสรุ ปข้อมูลประวัติและ
ผลประกอบกำรที่สำคัญ แจกให้กบั นักวิเครำะห์ นักลงทุน และสื่ อมวลชนที่มำร่ วมงำน ซึ่ งทำให้นกั วิเครำะห์
นักลงทุนและสื่ อมวลชน รับทรำบถึงภำพรวมธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์มำกขึ้น
ส่ วนงำนด้ำนผูล้ งทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ตั้งหน่วยงำนเฉพำะขึ้น เพื่อให้บริ กำรข้อมูล
และข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ แต่บริ ษทั ฯ ก็มีบุคคลที่สำมำรถให้ขอ้ มูลและข่ำวสำรตำมที่นกั ลงทุนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องต้องกำร โดยสำมำรถติดต่อได้ที่
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นำงศิริพร เลขยะวิจิตร
โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200
โทรสำร 0-2318-1152
E-mail : invest@sahapat.co.th
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญหลำกหลำย มี
ภำวะผูน้ ำ มีวสิ ัยทัศน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมีกรรมกำรบริ ษทั
ที่ไม่ได้เป็ นกรรมกำรบริ หำรอย่ำงน้อย 1 คน ที่ มีประสบกำรณ์ ในธุ รกิ จที่บริ ษทั ดำเนิ นกิ จกำรอยู่ และมี
กรรมกำรอิสระตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กรรมกำร
บริ ษทั ทุกคนมีควำมตั้งใจในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั ตำมที่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกคณะกรรมกำร
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น มีควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่ องต่ำง ๆ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 15 ท่ำน ประกอบด้วย
- กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร

6 ท่ำน

- กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

4 ท่ำน

- กรรมกำรอิสระ

1 ท่ำน

- กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร

4 ท่ำน

บริ ษทั ฯ มีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3
ของกรรมกำรทั้งคณะ
บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน คุณสมบัติของกรรมกำรต้องเป็ น
บุคคลธรรมดำ และ
1. บรรลุนิติภำวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดย
ทุจริ ต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กำร หรื อหน่วยงำนของรัฐ ฐำน
ทุจริ ตต่อหน้ำที่
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5.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำยคุณภำพ และค่ำนิ ยมองค์กรของบริ ษทั ไว้
อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรและพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรบริ หำรงำนโดยกำร
กำหนดภำรกิจ เป้ ำหมำย กลยุทธ์ แผนปฎิบตั ิงำนและงบประมำณประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
โดยนำหลักบรรษัทภิบำลมำเป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่กิจกำรและผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรติดตำมผลกำรดำเนิ นงำนของฝ่ ำยจัดกำร โดยกำหนดให้รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของผลกำรดำเนิ นงำน และผลประกอบกำรของบริ ษทั ทุกเดือนในกำรประชุ มคณะกรรมกำร
บริ ษทั
และในกรณี ที่กรรมกำรท่ำนใดมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องส่ งสำเนำ
รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ให้กบั
เลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งต่อไป
5.3 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจ และ
จรรยำบรรณกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของ
บริ ษทั www. sahapat.co.th โดยกำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนยึดถือเป็ นแนวทำง
ปฏิบตั ิ
5.4 กำรรวมหรื อแยกตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั และประธำนกรรมกำรบริ หำรเป็ นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริ ษทั ฯ ก็ได้มีกฎ
บัตรคณะกรรมกำรชุ ดต่ำงๆ มีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน มี
กรรมกำรอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นอิสระเข้ำมำช่วย
ตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรสำมำรถทำหน้ำที่อย่ำงอิสระได้ เช่น
ในกรณี มีกำรพิจำรณำเรื่ องที่ประธำนมีส่วนได้เสี ยในฐำนะ CEO ด้วย ประธำนก็ตอ้ งไม่เข้ำร่ วมประชุ มใน
เรื่ องนั้นๆ และให้กรรมกำรรำยอื่นทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมแทนชัว่ ครำว
5.5 วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร
กรรมกำรบริ ษทั มีวำระกำรดำรงตำแหน่งตำมข้อบังคับของบริ ษทั และเมื่อครบวำระแล้วอำจได้รับ
กำรเลือกตั้งกลับเข้ำดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กำหนดอำยุของกรรมกำรบริ ษทั จำนวนบริ ษทั ที่กรรมกำรบริ ษทั แต่ละคนดำรง
ตำแหน่ ง และจ ำนวนวำระที่ จะด ำรงต ำแหน่ ง ติ ด ต่ อ กัน ได้น ำนที่ สุ ด เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท ฯ มี ค วำมเชื่ อ ว่ำ
ควำมสำมำรถทำงธุ รกิจ และควำมเชี่ ยวชำญของกรรมกำรบริ ษทั แต่ละคนไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั อำยุของกรรมกำร
บริ ษทั หรื อจำนวนบริ ษทั ที่กรรมกำรบริ ษทั แต่ละคนดำรงตำแหน่ง
5.6 จำนวนบริ ษทั ที่กรรมกำรไปดำรงตำแหน่ง
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรำยชื่ อกรรมกำรบริ ษทั ประวัติ ประสบกำรณ์ กำรถือหุ ้น และข้อมูล กำรดำรง
ตำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคนในบริ ษทั อื่นไว้ในเอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรำยงำนประจำปี ซึ่ ง
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมกำรบริ ษทั จำนวน 1 ท่ำน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนมำกกว่ำ 5
บริ ษทั แต่บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่แต่อย่ำงใด เนื่องจำกกรรมกำรได้อุทิศเวลำใน
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กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ให้กบั บริ ษทั อย่ำงเต็มที่ โดยได้เข้ำร่ วมประชุ มอย่ำงสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์
แก่บริ ษทั มำโดยตลอด
5.7 คณะกรรมกำรชุ ดย่อย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ว่ำมีกำรดำเนิ นงำนที่โปร่ งใสมีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบ
ทำนและให้คำแนะนำอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อย เพื่อทำหน้ำที่
ดัง กล่ ำ ว และรำยงำนผลต่ อคณะกรรมกำรบริ ษ ัท คณะกรรมกำรชุ ดย่อ ยในปั จ จุ บนั ประกอบด้ว ย
คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำร
คอร์ รัปชัน่ โดยมีขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุ ดเป็ นอิสระกัน เพื่อช่วย
ในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั คัดเลือกกรรมกำรจำกผูท้ รงคุณวุฒิที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกหลำกหลำยวิชำชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และมีประวัติกำรทำงำนที่ไม่ด่ำง
พร้ อย โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรทุกชุ ดไว้อย่ำงชัดเจน
และมีประธำนกรรมกำรบริ หำร ในฐำนะหัวหน้ำคณะฝ่ ำยจัดกำร ซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
ให้มี หน้ำ ที่ ดูแลกำรดำเนิ นธุ รกิ จบริ หำรกิ จกำรงำนของบริ ษทั และกำรปฏิ บ ตั ิ งำนของบริ ษทั ให้บรรลุ ตำม
วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำย และสอดคล้องกับนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
เลขำนุกำรบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนำงศิริพร เลขยะวิจิตร กรรมกำรบริ หำร ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสม เป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อให้กำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ดำเนิ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เลขำนุกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
2. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ง) ทะเบียนกรรมกำร
(จ) หนัง สื อ นัด ประชุ ม คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำร และรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษทั
(ฉ) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
4. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
5. สนับสนุนให้กำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยให้คำแนะนำ
เบื้องต้นแก่กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร เกี่ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ และข้อบังคับของบริ ษทั
รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำรบริ ษทั
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6. ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยจัดกำร
ประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดำเนิ นกำรให้มี กำรปฏิ บตั ิ ตำมอย่ำงถู กต้อง
ติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
7. ทำหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
8. ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่ วนที่เกี่ยวข้องตำมระเบียบ และข้อบังคับ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.8 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเข้ำร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้ำที่ เพื่อรับทรำบและร่ วม
ตัดสิ นใจในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั มีกำรกำหนดกำรประชุ มไว้ล่วงหน้ำตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน
เลขำนุกำรบริ ษทั จะส่ งจดหมำยเชิ ญประชุ ม พร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุ ม รำยงำนกำรประชุ มครั้งก่อน
และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบเรื่ อง เพื่อพิจำรณำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำ
กำร คณะกรรมกำรบริ ษทั สำมำรถเสนอเรื่ องเพิ่มเติมในวำระกำรประชุ มและสำมำรถอภิปรำยให้ควำมเห็นได้
โดยเปิ ดเผย เลขำนุกำรบริ ษทั จะจัดทำรำยงำนกำรประชุ มและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุ มที่ผำ่ นกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งทำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมได้เปิ ดโอกำสให้
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ
เมื่อสิ้ นสุ ดกำรประชุ ม เลขำนุ กำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนกำรประชุ ม และจัดส่ งให้
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวำระแรก
ของกำรประชุ มครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมกำรบริ ษทั สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรำยงำนกำร
ประชุมให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได้
รำยงำนกำรประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็ นระบบ ณ สำนักงำนบริ ษทั และ
จัดเก็บในรู ปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกใน
กำรสื บค้นอ้ำงอิง
5.9 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษทั
กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บ ตั ิ งำนตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษ ทั บริ ษ ทั ฯ ได้กำหนดให้มี ก ำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งเป็ นควำมเห็นของกรรมกำรบริ ษทั แต่ละคนต่อ
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็ นกรอบในกำรแก้ไขปรับปรุ งกำร
ปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในปี 2559 ผลกำรประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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5.10 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่มีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั จะร่ วมกันพิจำรณำกำหนดวงเงินค่ำตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิโดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และ
จำนวนเงิ นค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี ที่ผำ่ นมำ โดยค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็ นเบี้ยประชุ มเมื่อมีกำรเข้ำร่ วมประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั และค่ำตอบแทนประจำปี จะเป็ นกำรจ่ำยให้แก่กรรมกำรทุกคน กรรมกำรที่เป็ นสมำชิก
ของคณะอนุ กรรมกำรก็จะได้ค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่ของคณะอนุ กรรมกำรด้วย โดยได้รับเป็ นเบี้ ย
ประชุมเมื่อเข้ำร่ วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559 ได้อนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้ำนบำทต่อปี และได้จ่ำยไปเป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 10,692,000
บำท โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1
 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
เป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยของบริ ษทั โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษทั และ
ผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละคน
 กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรทุกคนมี โอกำสพัฒนำควำมรู ้ โดยคณะกรรมกำร
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรเข้ำร่ วมสัมมนำหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำร โดยเข้ำ
ร่ วมอบรมหลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่ งจัด
โดยสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนกำรจัดสัมมนำหลักสู ตรสั้นๆ อันเป็ น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และรวมถึงหลักสู ตรต่ำงๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไป
ในอนำคต
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทำคู่มือกรรมกำรให้กบั กรรมกำรใหม่ เพื่อกรรมกำรใหม่ได้ศึกษำข้อมูลสำคัญ
ของบริ ษทั นโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำร จริ ยธรรมธุ รกิจ จรรยำบรรณพนักงำน และกฎระเบียบต่ำงๆ ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งเข้ำ
ร่ วมสัม มนำหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ ต่อกำรปฏิ บ ตั ิ ห น้ำที่ กรรมกำร ซึ่ งจัดโดยสมำคมส่ งเสริ ม สถำบัน
กรรมกำรบริ ษทั ไทย (IOD) นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั มี กำรพบปะแลกเปลี่ ย นควำมคิ ดเห็ นกับ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรระดับสู งขององค์กรอื่นๆ อยูเ่ สมอทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ในปี 2559 กรรมกำรบริ ษทั 5 ท่ำน และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมรับฟังกำรบรรยำยพิเศษ
เรื่ อง “ร่ ำงหลักกำรบริ หำรกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code)” โดยนำยรพี สุ จริ ตกุล
เลขำธิ กำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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9.2 คณะกรรมกำรชุ ดย่อย
(1) โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด
จานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยมีการกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุ ดต่างๆ และของกรรมการผูอ้ านวยการ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในกฎบัตร และในอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผูอ้ านวยการ ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8 (ชุดที่
15) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 มีเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั มอบหมาย
ทั้ง นี้ ใ นปี 2559 ได้มีก ารทบทวนและแก้ไ ขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559
รายชื่ อกรรมการในแต่ ละคณะ และรายชื่ อผู้บริ หาร
รายชื่อ
1. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
3. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
4. นางผาสุข
รักษาวงศ์
5. นายเวทิต
โชควัฒนา
6. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
7. นายสุจริ ต
ปั จฉิ มนันท์
8. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
9. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
10. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
11. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ 
12. นายสุรินทร์
วัฒนศิริพงษ์
13. นายวศิน
เตยะธิติ

14. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์
มีเพียร
15. นายแพทย์วชิ ยั
เจริ ญวงค์
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559)
16. นางศิริพร
เลขยะวิจิตร

คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
บริ หาร









คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่
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คณะกรรมการ
บริ ษทั

รายชื่อ
17. นายพิพฒั น์
18. นายเฉลิมพล
19. นายวระ
20. นายปุณวีณ์
21. นายปริ ญญา
22. นายธาตรี
23. นายพีระพล

หมำยเหตุ

โควศุภมงคล
กาเนิดศิริกลุ
พันธ์กมล
สุขเย็น
สิ ทธิดารง
พรไพศาลสกุล
จันทรวิจิตร

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่























ประธำนกิตติมศักดิ์  ประธำน  รองประธำน  กรรมกำร  เลขำนุกำร
 เป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน


อานาจดาเนินการ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ ละชุ ด
1. คณะกรรมการบริษัท
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอานาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
และ/หรื อบุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมตั ิการให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ หรื อบริ ษทั ที่
มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการ
บริ หาร
3. อนุมตั ิการเข้าค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือ
หุ น้ หรื อบริ ษทั ที่มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจ
คณะกรรมการบริ หาร
4. อนุมตั ิการเข้าทานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
5. อนุมตั ิการได้รับ หรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่ อ ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
6. อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจ
คณะกรรมการบริ หาร
7. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
8. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่ งสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้
ชารุ ด สู ญหาย ถูกทาลาย เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ใน
วงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
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9. อนุมตั ิการปรับสภาพ ราคา การทาลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรื อสิ นค้าคงเหลือที่เสื่ อมสภาพ หรื อ
ล้าสมัยซึ่ งจะทาให้มีมลู ค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
10. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้ องร้องคดี
และ/หรื อการดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริ ษทั สาหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวสิ ัย
ทางการค้า และ/หรื อที่เป็ นปกติวสิ ัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
11. เสนอการเพิ่มทุน หรื อลดทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ น้
12. อนุมตั ิการก่อตั้ง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั ย่อย
13. มอบอานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
14. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่ วม
ประชุม หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
15. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกใน
กรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริ ษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กาหนดทิศทาง เป้ าหมาย และนโยบายทางธุ รกิจของบริ ษทั
2. อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจาปี รวมทั้งกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. ส่ งเสริ มให้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุ รกิจที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดาเนิ น
ธุ รกิจและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่าการทารายการต่างๆ ได้รับอนุ มตั ิ
จากผูม้ ีอานาจ มีการสอบทานและจัดทาบัญชี ที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้ องกัน
การนาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจน และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผสู้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทานแล้ว และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุน
อย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่ งใส
8. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
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9. เรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนกาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับ
เรื่ องที่เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลง
ทะเบียนการโอนหุ น้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
บริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้น หรื อกาหนดวันเพื่อกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 2 เดือน และกาหนดวันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น 1 วัน ในวันทาการถัดจากวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อรวบรวม
รายชื่ อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่ วยงานกากับดูแลที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้แสดงข้อความ
หรื อลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรื อเอกสาร
อื่นใดของบริ ษทั
12. อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริหาร
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทางานอื่นใดเพื่อดาเนินกิจการต่างๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบตั ิงาน และสามารถมอบอานาจให้แก่กรรรมการบริ หาร
และ/หรื อพนักงานผูด้ ารงตาแหน่งทางการบริ หาร เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิเบิกจ่ายสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้
4. อนุมตั ิการให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ หรื อบริ ษทั
ที่มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจานวน 20 ล้านบาท
5. อนุมตั ิการเข้าค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะ
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อบริ ษทั ที่มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินแห่งละ
ไม่เกินจานวน 20 ล้านบาท
6. อนุมตั ิการเข้าทานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 20 ล้านบาท
7. อนุมตั ิการได้รับ หรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่ อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 20 ล้านบาท
8. อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้ง
ไม่เกินจานวน 20 ล้านบาท
9. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 20 ล้านบาท
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10. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่ งสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ที่เลิกใช้
ชารุ ด สู ญหาย ถูกทาลาย เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี รวม
ไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
11. อนุ มตั ิการปรับสภาพ ราคา การทาลาย ซึ่ งวัตถุ ดิบ และ/หรื อสิ นค้าคงเหลื อที่เสื่ อมสภาพ หรื อ
ล้าสมัยซึ่ งจะทาให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท
12. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้ องร้องคดี
และ/หรื อการดาเนิ นการตามกระบวนพิจารณาคดี ใดๆ ในนามบริ ษทั สาหรับเรื่ องที่มิใช่ ปกติวิสัย
ทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรื อที่เป็ นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรั พย์ไม่เกิน
จานวน 20 ล้านบาท
13. มอบอานาจให้แก่พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
14. มีอานาจเชิญ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่ วมประชุ ม หรื อ
ส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
15. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ใน
กรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
16. ออกระเบียบปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้ าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามทิศทาง เป้ าหมาย นโยบายทางธุ รกิจของ
บริ ษทั
3. รั บ ผิดชอบในการเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันของบริ ษ ัท และส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารคิ ดค้น
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริ หารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็ นไปของกิจการที่ตนดูแล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผสู้ อบบัญชี ทาการตรวจสอบ และ/หรื อสอบทาน
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับ
7. พิจารณาเรื่ องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิต่อไป
8. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

56

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการ
บริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอานาจเชิญ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงให้ความเห็นร่ วมประชุ ม หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอานาจในการตรวจสอบผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และเรื่ องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทาง
บัญชีที่สาคัญของบริ ษทั รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
4. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ิตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บ ริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งเข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจาปี ของบริ ษ ัท ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร ไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดูแลให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารงานด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ทบทวน ปรับ ปรุ ง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่ น
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. มีอานาจเรี ยกพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
2. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อ จ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก
ในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนิ นการด้านต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และประเมินความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์กร ตลอดจนแต่งตั้งคณะทางานอื่นตามที่เห็นจาเป็ น
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
4.1 ด้ านบริหารความเสี่ ยง
1. กาหนดนโยบาย เป้ าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้เกิดความ
ชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่างๆ ที่สาคัญ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยงทุกระดับในองค์กร
3. กาหนดมาตรการหรื อวางหลักปฏิบตั ิในการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงในด้านต่างๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิจ
ของบริ ษทั ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
5. ดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ความสาคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
6. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
4.2 ด้ านต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงด้านต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อันมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
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4. ดูแลให้บริ ษทั มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยมีกระบวนการป้ องกันและรักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งมี
กระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุ ง แก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ นโยบาย
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุ รกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
กรรมการผู้อานวยการ
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานวยการ
1. มีอานาจในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
2. มีอานาจในการสั่งการ ดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้การดาเนินการตามข้อ 1. สาเร็ จ
ลุล่วงไป และหากเป็ นเรื่ องที่สาคัญให้รายงาน และ/หรื อแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารรับทราบ
3. มีอานาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั
ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดาเนินการต่างๆ ต้องไม่ขดั แย้ง
กับอานาจของคณะกรรมการบริ หาร
4. มีอานาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสัง่ และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
5. มีอานาจอนุมตั ิจดั หา และลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท
6. มีอานาจอนุมตั ิเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริ ษทั
อื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท
7. มีอานาจอนุมตั ิจดั ทานิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผกู พันบริ ษทั และ/หรื อที่มิใช่ปกติวสิ ัยของธุ รกิจ ใน
วงเงิน แต่ละครั้งไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท
8. เมื่อมีการดาเนินการใดๆ ตามข้อ 5 , 6 , 7 ให้แจ้งการดาเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารรับทราบ ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
9. มอบอานาจ และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้
10. การใช้อานาจของกรรมการผูอ้ านวยการข้างต้นไม่สามารถกระทาได้ หากกรรมการผูอ้ านวยการ
อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริ ษทั
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11. ในการใช้อานาจดังกล่าว หากมีขอ้ สงสัย หรื อความไม่ชดั เจนในการใช้อานาจหน้าที่ตามที่กาหนด
นี้ ให้เสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
12. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
(2) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ได้แก่
นายวศิน เตยะธิ ติ และนายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ของผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมี ลกั ษณะดังกล่ า วมาแล้วไม่ น้อยกว่า สองปี ก่ อนวันที่ ได้รับ แต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ
ที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุ ค คลที่ มีค วามสัม พันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบีย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
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ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ น ด้วยการรั บ หรื อให้กู้ยืม ค้ า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ ง
เป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุ โ ลม แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ดัง กล่ า ว ให้ นับ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม
หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมี ลกั ษณะดังกล่ า วมาแล้วไม่ น้อยกว่า สองปี ก่ อนวันที่ ได้รับ แต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระ
6 ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึ ง การให้บ ริ ก ารเป็ นที่ ปรึ ก ษา
กฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระ
7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8 ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของ
จ านวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่า ง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
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บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
(2) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ที่วา่ งลง เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เว้นแต่กรณี ที่มิใช่ เป็ นการ
ออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษทั ก็จะร่ วมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ในตาแหน่ง
ที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และหากเป็ นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด
นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นรายย่อยมีสิทธิ เสนอชื่ อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของ
บริ ษทั ฯ (www.sahapat.co.th)
องค์ ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร
ให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูก้ าหนดจานวนตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 5 คน และเลื อกตั้ง
บุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึ งการ
ขาดความเหมาะสมที่ จ ะได้รั บ ความไว้ว างใจให้ บ ริ ห ารจัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ตามที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และมีจานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริ ษทั
นั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ ง
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วาระการดารงตาแหน่ ง
(ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริ ษ ทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัต ร
กาหนดให้ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม
เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการบริ ษทั ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการบริ ษทั ที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
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นั้นให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริ ษทั คนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
(ข) การออกทีม่ ิใช่ การออกตามวาระ
1. ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กาหนดให้กรรมการ
บริ ษทั พ้นจากตาแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1. ถึงแก่กรรม
1.2. ลาออก
1.3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
1.4. มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
1.5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
1.6. ศาลมีคาสั่งให้ออก
และเมื่อตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่างลง (นอกจากถึ งคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ที่วา่ งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริ ษทั จะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน และจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั ที่ตน
แทน
2. ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติ
ให้กรรมการบริ ษทั คนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิท ธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
หุ น้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาหนดจานวนวาระที่ จะดารงตาแหน่ งติ ดต่อกันได้นานที่ สุด เพราะเชื่ อว่า
ความสามารถทางธุ รกิ จ และความเชี่ ยวชาญของกรรมการบริ ษทั แต่ละคนไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั อายุ ตราบเท่าที่
กรรมการบริ ษทั ทุกคนมีความตั้งใจและจริ งใจในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ตามที่ได้รับความไว้วางใจ
จากคณะกรรมการบริ ษ ทั และผูถ้ ื อหุ ้น เพราะอานาจการตัดสิ นใจในการเลื อกตั้งบุ ค คลเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั นั้นเป็ นสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและ
ควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั แทนตน
9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกลไกในกำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อย โดยมีกำรส่ งบุคคล
เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรในบริ ษทั ย่อย มีกำรกำกับดูแลให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลและ
กำรบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อย ให้บริ ษทั สำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ทนั กำหนด
เวลำ
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(2) ข้อตกลงระหว่ำงบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ น้ อื่นในกำรบริ หำรจัดกำรบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
-ไม่มี9.5 กำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
บริ ษทั ฯ มีกำรดูแลเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรใน จริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน ห้ำมทำกำร
ซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน
3. กำหนดให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำที่
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งต่อไป
4. ไม่เปิ ดเผยหรื อส่ งผ่ำนข้อมูล หรื อควำมลับของบริ ษทั ที่ตนเองทรำบ หรื อได้รับทรำบต่อ
บุคคลภำยนอกหรื อผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
5. กำรเปิ ดเผยข้อมูล ต้องเป็ นไปโดยพนักงำนของบริ ษทั ที่ มีอำนำจหน้ำที่ อำจมี กำรกำหนดชั้น
ควำมลับ ของข้อมู ลตำมควำมสำคัญของข้อมูล และกำรให้ข ้อมูล ต้องอยู่ใ นกรอบของหน้ำ ที่ และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่ำตอบแทนที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ำยให้ผสู ้ อบบัญชี สำนักสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้
1. บมจ. สหพัฒนพิบูล
ค่ำสอบบัญชี
1,425,000 บำท
2. บอจ. กรุ งเทพทำวเวอร์ (1999)
คำสอบบัญชี
194,000 บำท
3. บอจ. โชคชัยพิบูล
ค่ำสอบบัญชี
245,000 บำท
4. บอจ. ทิพย์วำริ นวัฒนำ
ค่ำสอบบัญชี
175,000 บำท
5. บอจ. ทิพย์วำริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิง้ ค่ำสอบบัญชี
180,000 บำท
6. บอจ. แดรี่ ไทย
ค่ำสอบบัญชี
200,000 บำท
รวมทั้งสิ้ น
2,419,000 บำท
(2) ค่ำบริ กำรอื่น (Non-audit fee)
ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน PAEs ของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั และค่ำบริ กำรเบ็ดเตล็ด จำนวน
203,343 บำท
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
ตลอดระยะเวลาของการดาเนิ นธุ รกิจกว่า 70 ปี บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่ วมสร้างสังคมส่ วนรวมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และ
ดาเนินธุ รกิจโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมี เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งสังคมส่ วนรวมที่ดีตามปณิ ธานของ
ดร.เทียม โชควัฒนา ผูก้ ่อตั้งเครื อสหพัฒน์ ที่มุ่งเน้นให้บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรม
จริ ยธรรมทั้งต่อคู่คา้ ลู กค้า พนักงาน ผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ บริ ษทั ฯ จึงยึดถื อปณิ ธาน
ดังกล่ าวเป็ นนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิ จมาอย่า งต่อเนื่ อง โดยได้กาหนดวิสัย ทัศน์ นโยบายคุ ณภาพ และ
ค่านิยมองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ดว้ ย
วิสัยทัศน์
“ คุณภาพคู่คุณธรรม ผูน้ าการจาหน่าย
เพิ่มพูนสุ ขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่ สากล ”
นโยบายคุณภาพ
“ ร่ วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่ สากล
เป็ นองค์กรคนดี รับผิดชอบต่อสังคม ”
ค่ านิยมองค์ กร ( Core Values)
: ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ( Advancement)
: การรวมพลังด้วยความสามัคคี ( Harmony)
: มีความมุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิศ (Passion for Excellence)
: องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness)
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ได้ยดึ มัน่ ตามนโยบายเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงได้ส่งเสริ มให้
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและสังคมในมิติต่างๆอย่างเป็ นรู ปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีระบบบริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยตระหนัก
และให้ควำมสำคัญในกำรปลูกฝังจิตสำนึกเรื่ องจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิจ ด้วยควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้
กำรเป็ นตัวอย่ำงที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซื่ อสัตย์ จนกลำยเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งที่ผ่ำนมำ
บริ ษ ทั ฯ ดำเนิ นงำนด้วยควำมโปร่ ง ใส และค ำนึ ง ถึ ง ควำมรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมเป็ นหลัก และจัดให้มี ก ำร
ถ่ำยทอด ปลูกฝังนโยบำยดังกล่ำวให้พนักงำนรับทรำบทั้งองค์กร โดยเริ่ มตั้งแต่ระดับกรรมกำรบริ หำร ลงมำสู่
พนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร บริ ษทั ฯได้จดั ทำเอกสำร “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้พนักงำนทุกระดับ
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ได้รับทรำบแนวปฏิบตั ิ กฎระเบียบในกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำลขององค์กร เพรำะเชื่ อว่ำแนวทำง
ดังกล่ำวจะเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรช่วยสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำย ที่จะเป็ น
แรงสนับสนุนและเป็ นแรงผลักดันในกำรเสริ มสร้ำงให้บริ ษทั มีควำมเข้มแข็ง และสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน และควำมสำเร็ จในระยะยำวให้กบั บริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำ “รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล”
ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร ซึ่ งตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้กำหนดหลักกำร
ไว้ 8 ข้อ ดังนี้
1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุ รกิจ โดยปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่
เป็ นธรรม และจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั มีกำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ บนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็ น
ธรรม ด้วยควำมเสมอภำคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
 มีระบบกำรคัดเลือกคู่คำ้ ในห่ วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ที่มีกำรดำเนิ นธุ รกิจตำมกฎหมำย
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีกำรปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ บน
พื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม เสมอภำค และเคำรพซึ่ งกันและกัน
 สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนควำมรู ้ ร่ วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำ
ให้แก่สินค้ำและบริ กำร เพื่อกำรเจริ ญเติบโตร่ วมกัน
 ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อข้อตกลง
ทำงกำรค้ำ
 ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ
 เคำรพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น ไม่ละเมิดหรื อนำผลงำนของผูอ้ ื่นไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุ ญำต หรื อให้ค่ำตอบแทนแก่เจ้ำของผลงำน
2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุมตั ิกำรลงนำมใน ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่ วมโครงกำร แนวร่ วม
ปฏิ บตั ิ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16
มกรำคม 2557 และที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุ ดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มี
มติอนุ มตั ินโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โดยกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ไม่กระทา และ/หรื อ ไม่สนับสนุ นการให้สินบน หากมีการบริ จาคเพื่อการกุศล การ
บริ จาคให้แก่ พรรคการเมื อง รวมถึ งการให้ของขวัญทางธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการด้วยความโปร่ งใส
ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่ ง เสริ ม การสร้ างจิ ตส านึ ก และค่ านิ ย มในการต่ อต้า นคอร์ รัป ชั่นให้แก่ ก รรมการบริ ษ ทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง โดยจัดทาเอกสารเพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ
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3. ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กระทาการใด หรื อเป็ นตัวกลางในการเรี ยก รับ
ทรั พย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดจาก หน่ วยงานของรั ฐ หรื อหน่ วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรื อกระทาการผิด
กฎหมาย รวมถึ งการใช้ตาแหน่ งหน้าที่และ/หรื อ นาข้อมูลของบริ ษทั ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
4. จัดให้มีก ลไกการรายงานสถานะทางการเงิ นที่ โปร่ ง ใสและถู ก ต้อง มี ระบบการควบคุ ม
ภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม เพื่อป้ องกัน
มิให้เกิดการทุจริ ตหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่
5. ก าหนดให้มี ก ารสอบทานการปฏิ บ ัติตามนโยบายต่ อต้า นการคอร์ รัป ชั่น อย่า งสม่ า เสมอ
ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิ บตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารเพื่อให้ผแู ้ จ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
โดยให้ความมัน่ ใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครอง
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ เสมอมำ โดยได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับรับทรำบ
นโยบำย และข้อปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น รวมถึ งกำรแจ้งให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม คู่คำ้
และลู กค้ำ ได้ทรำบนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งข้อมู ล
เกี่ ยวกับแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชั่น
เพื่อเข้ำสู่ กระบวนกำรรั บรอง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับประกำศนี ยบัตรรั บรองฐำนะสมำชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต (Certification) จำกคณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559
3 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคำรพต่อชีวติ และศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ของทุกคน โดยกำหนดนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบตั ิเพื่อกำรไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนดังนี้
1. ไม่กระทำกำรใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
2. ให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในหลักสิ ทธิ มนุษยชนแก่พนักงำน เพื่อนำไปเป็ นส่ วนหนึ่งในกำร
ปฏิบตั ิงำน
3. ไม่จำกัดควำมเป็ นอิสระหรื อควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ กำรเมืองหรื อเรื่ อง
อื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งหรื อแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่ อสำร เพื่อให้พนักงำนหรื อผูท้ ี่เชื่อว่ำสิ ทธิ ของตนถูกละเมิดหรื อได้รับกำร
ปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรม สำมำรถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั และคำร้องเรี ยนพึงได้รับกำรเอำใจใส่ และ
ดำเนินกำรอย่ำงเป็ นธรรม
ในปี 2559 บริ ษทั ไม่ได้รับกำรร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
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4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ถื อว่ำพนักงำนเป็ นทรั พยำกรที่ มีค่ำและเป็ นปั จจัยแห่ งควำมสำเร็ จของบริ ษทั ปฏิ บตั ิต่อ
พนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐำนในกำรทำงำน ตระหนักถึงควำมเท่ำเทียมกัน
ในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้วยเหตุทำงเพศ สี ผิว เชื้ อชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรหรื อสถำนะ
อื่ นใดที่ ไ ม่ไ ด้เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ กำรปฏิ บตั ิ งำน และไม่ มีก ำรใช้แรงงำนที่ ผิดกฎหมำย ให้ผลตอบแทน
ด้วยควำมเป็ นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ และผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนแต่ละคน และจัด
ให้มีสวัสดิกำรและสิ ทธิ ประโยชน์ต่ำง ๆ ที่เหมำะสมให้กบั พนักงำน จัดหำสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ รวมทั้งจัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนโดยคำนึงถึงหลักควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัย เพื่อเป็ น
กำรส่ งเสริ มและยกระดับคุณภำพชีวติ ของพนักงำน โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำเนินธุ รกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อชี วติ และทรัพย์สินและผล
กระทบต่อสุ ขภำพของพนักงำน คู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงมีกำรตรวจติดตำมและประเมินผลด้ำนควำม
ปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรทำงำน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ และ
มำตรฐำนกำรทำงำนที่ปลอดภัยในกำรทำงำนที่สอดคล้องตำมควำมเสี่ ยง ตลอดจนกำรปรับปรุ งสภำพกำร
ทำงำน สภำพแวดล้อม วิธีกำรทำงำนที่ปลอดภัย รวมถึงกำรจัดเครื่ องมือและอุปกรณ์คุม้ ครองควำมปลอดภัย
ให้กบั พนักงำน
3. มีกำรเตรี ยมควำมพร้อมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึ กซ้อมและปรับปรุ ง
แผนฉุ กเฉิ นอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้เพื่อป้ องกันและลดควำมสู ญเสี ยต่อชี วติ และทรัพย์สินของบริ ษทั พนักงำน
คู่คำ้ และผูเ้ กี่ยวข้อง
4. สร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนที่ปลอดภัยทัว่ ทั้งองค์กร ซึ่ งจะช่วยให้เกิดควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนได้อย่ำงยัง่ ยืน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ไม่มีกำรเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตรำกำรเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำนของพนักงำน
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรที่ถือเป็ นหัวใจสำคัญทำให้บริ ษทั ดำเนิ น
ธุ รกิจประสบควำมสำเร็ จตำมเป้ ำหมำย จึงได้มุ่งพัฒนำ ส่ งเสริ มกำรเพิ่มพูนทักษะ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ของ
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้พร้ อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเติบโตของบริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ
จึงมีกำรอบรมให้กบั พนักงำนทุกระดับ ทั้งกำรจัดอบรมภำยใน และกำรเข้ำรับกำรอบรมจำกภำยนอก
5 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริ โภค
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่ำควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมัน่ ของลูกค้ำเป็ นกุญแจสำคัญ อันจะนำไปสู่
ควำมสำเร็ จของบริ ษทั อย่ำงยัง่ ยืน จึงดำเนิ นธุ รกิจด้ำนผลิต จัดจำหน่ำยสิ นค้ำและบริ กำรที่มีคุณภำพ ปลอดภัย
ต่อชีวิตและสุ ขอนำมัยของผูบ้ ริ โภค ในรำคำที่สมเหตุสมผล ไม่มีกำรผูกขำดรำคำสิ นค้ำ ยึดถือควำมซื่อสัตย์
สุ จริ ตเป็ นธรรม และไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ ของลูกค้ำ นอกจำกนี้บริ ษทั ฯ ยังมุ่งมัน่ พัฒนำ
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สิ นค้ำและบริ กำร คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริ กำร อีกทั้งไม่มีกำรโฆษณำที่เกินจริ ง
โดยให้ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภคอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเข้ำถึงสิ นค้ำและบริ กำรของบริ ษทั ผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำยสิ นค้ำที่หลำกหลำย
โดยมีขนำดบรรจุภณั ฑ์ที่หลำกหลำย และเหมำะสมตำมช่องทำงกำรจำหน่ำย มีกำรพัฒนำสิ นค้ำเฉพำะกลุ่ม
และช่องทำงกำรจำหน่ำย เพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีศูนย์ประสำนงำนผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นช่องทำงให้ลูกค้ำ และผูบ้ ริ โภคใช้ใน
กำรติดต่อ ให้ควำมคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรี ยน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อทุกข้อร้องเรี ยน และมี
กำรตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนอย่ำงรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภำพ
กรณี ขอ้ ร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับกำรบริ กำร มีกำรแจ้งต่อหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้อง เพื่อทำกำรปรับปรุ ง แก้ไข
และอบรมวิธีกำรปฏิบตั ิงำนที่ถูกต้อง เพื่อลดควำมผิดพลำดจำกกำรบริ กำรเหล่ำนั้น
บริ ษทั ฯ มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลผูร้ ้องเรี ยนเพื่อรักษำควำมเป็ นส่ วนตัว มีกำรจัดเก็บข้อมูลร้องเรี ยน
วิธีดำเนินกำร และกำรติดตำมผล เพื่อให้มนั่ ใจว่ำทุกข้อร้องเรี ยนได้รับกำรแก้ไขและดำเนินกำรอย่ำงเป็ นธรรม
6 การดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุ รกิจโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดำเนินธุ รกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนสิ่ งแวดล้อม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
สม่ำเสมอ
2. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำงจิตสำนึกให้พนักงำนทุกระดับ เกิดควำมร่ วมมือและควำม
รับผิดชอบในกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและยัง่ ยืน
3. ส่ งเสริ มให้ควำมรู ้ และฝึ กอบรมแก่พนักงำนทุกคนในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ มระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด มีมำตรกำรบำบัด
และฟื้ นฟู กำรทดแทน กำรเฝ้ ำระวังดูแลและป้ องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมอย่ำง
ยัง่ ยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่คำ้ ในห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ที่ดำเนินธุ รกิจเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
6. ส่ งเสริ มกำรพัฒนำและเผยแพร่ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
7 การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุ รกิจโดยคำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุ มชนและสังคม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น เพื่อธำรงรักษำไว้ซ่ ึ งสังคมและส่ วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็ น
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
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1. ไม่ดำเนินธุ รกิจที่ทำให้สังคมเสื่ อมลง และไม่ละเมิดสิ ทธิของบุคคลอื่นที่อยูร่ ่ วมในชุมชนและ
สังคม
2. ปลู ก ฝั ง จิ ตสำนึ ก ควำมรั บผิดชอบต่อชุ มชนและสัง คมโดยส่ วนรวม ให้เกิ ดขึ้ นในบริ ษทั และ
พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมำจำก
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั
4. ส่ งเสริ มกำรอนุรักษ์วฒั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น
5. ร่ วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำชุมชน
6. ให้กำรสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์
7. สร้ำงรำยได้และส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนกำรจ้ำงงำนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐำนของควำม
ถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นธรรม
8 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษทั ฯ คำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่อำจส่ งผลกระทบต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุ กกลุ่ ม ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ องในเรื่ อง “ New Thinking ” เพื่อให้ทุ ก
หน่ วยงำนระดมควำมคิดสร้ ำงสรรค์ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุ ง พัฒนำกระบวนกำรทำงำนในทุกมิติ
ให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมต่ำงๆ และต้องคำนึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้ง
ภำยในและภำยนอก โดยมีกำรนำเสนอโครงกำรต่อคณะกรรมกำร “ New Thinking Group ” ซึ่ งทุกโครงกำร
มีกำรกำหนดชื่อโครงกำร หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยของโครงกำร วิธีดำเนิ นกำร ผลที่คำด
ว่ำจะได้รับ และกำรประเมินผลโครงกำร และมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
10.3 การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ดำเนินธุ รกิจอย่ำงไม่มีผลกระทบด้ำนลบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี
กรณี ที่มีกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อถูกกล่ำวหำว่ำมีผลกระทบด้ำนลบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม หรื อไม่เป็ นไปตำม
หลักกำรทั้ง 8 ข้อ
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน จึงได้ดาเนิ นโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่ องในหลายด้าน ดังนี้
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสั งคมภายในองค์ กร
ด้ านการเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ พนักงาน
 ร่ วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้ วยสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
คณะผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) ร่ วมพิธีแสดงควำมอำลัยพระบำท
สมเด็จพระปรมิ นทรมหำภูมิพ ลอดุ ล ยเดช หลัง จำกทรำบข่ำ วสวรรคตของพระบำทสมเด็ จพระเจ้ำ อยู่หัว
รัชกำล ที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลำคม 2559 เวลำ 15.52 น. ณ โรงพยำบำลศิริรำช ด้วยพระอำกำรสงบ สิ ริ
พระชนมพรรษำปี ที่ 89 ด้วยสำนึ กในพระมหำกรุ ณำธิ คุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิ กรชำว
ไทย ตลอดระยะเวลำแห่งกำรครองรำชสมบัติ 70 ปี
 โครงการไถ่ ชีวติ โค-กระบือ
บริ ษทั ฯ ร่ วมกับสมำชิ กสภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติ ร่ วมเป็ นเจ้ำภำพไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 3 เพื่อถวำย
เป็ นพระรำชกุศล แด่ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุ ลยเดช เนื่ องในโอกำสทรงครองสิ ริรำช
สมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธี
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิ งหำคม 2559 ณ วัดรำชำธิวำสวิหำร
ส ำหรั บ โค - กระบื อ ที่ ไ ด้รั บ ไถ่ ชี วิ ตครั้ งนี้ จะนำไปมอบให้แ ก่ เ กษตรกรยื ม เพื่ อ ใช้ประโยชน์ ตำม
โครงกำร ธนำคำรโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตำมพระรำชดำริ ณ อ.เชียงคำ อ.เมือง อ.จุน อ.ภูชำง จังหวัด
พะเยำ
 โครงการมอบรางวัล “ต้ นแบบคนดี และต้ นกล้าความดี
ด้วยปณิ ธำนของ ดร.เทียม โชควัฒนำ ผูก้ ่อตั้งเครื อสหพัฒน์ ที่มุ่งเน้นให้บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ ดำเนิ น
ธุ รกิ จอย่ำงมี คุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งต่อคู่คำ้ ลู กค้ำ พนักงำน ผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชำติ
บริ ษทั ฯ จึงสรรหำบุคคลที่เป็ นผูท้ ี่มีค วำมประพฤติดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีคุณสมบัติตรงตำมธรรมนู ญ
ควำมดีของบริ ษทั และกำหนดจัดพิธีมอบรำงวัลและประกำศเกี ยรติคุณ เพื่อยกย่องเชิ ดชูคนดี ให้เป็ นที่รับรู ้
อย่ำงกว้ำงขวำง อีกทั้งเพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กบั บุคคลที่กระทำดี ในกำรทำควำมดีและเป็ นคนดีต่อไป
ด้ านการศึกษา
 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดาของพนักงาน
จำกเจตนำรมณ์ที่มุ่งเน้นกำรส่ งเสริ มให้เยำวชนได้รับกำรศึกษำที่ดีอย่ำงทัว่ ถึง และได้เล็งเห็นควำมสำคัญ
ของกำรศึกษำที่เป็ นหัวใจสำคัญในกำรสร้ำง พัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถที่จะเป็ นกำลัง
หลักในกำรพัฒนำประเทศต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระค่ำครองชี พ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรศึกษำของ
บุตรธิดำ โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบทุนกำรศึกษำให้แก่บุตรธิ ดำของพนักงำนเป็ นจำนวนทั้งสิ้ น 200 ทุน โดยแบ่ง
ทุนกำรศึกษำออกเป็ น 3 ระดับคือ
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1.
2.
3.

ระดับอนุบำล – ประถมศึกษำปี ที่ 6 (ทุนละ 5,000 บำท)
ระดับมัธยมศึกษำ (ทุนละ 8,000 บำท)
ระดับปริ ญญำตรี (ทุนละ 10,000 บำท)

จำนวน 127 ทุน
จำนวน 56 ทุน
จำนวน 17 ทุน

 โครงการ SPC Neo Generation Project
บริ ษทั ฯ จัดโครงกำร SPC Neo Generation Project ขึ้นเพื่อเฟ้ นหำ “คนดี คนเก่ง” (Talent) ที่จะมำ
ร่ วมงำนกับบริ ษทั โดยผูส้ มัครเข้ำร่ วมโครงกำรจะเป็ นนิ สิต นักศึกษำที่จบกำรศึกษำในระดับปริ ญญำตรี ปริ ญญำโทจำกมหำวิทยำลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และจะได้เข้ำร่ วมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
เป็ นระยะเวลำ 1 สัปดำห์ ซึ่ งประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมดังกล่ำวจะเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ทำงำนของตนเอง รวมถึงกำรทำงำนเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
 สนับสนุนทุนการศึกษา บุตร-ธิดา ของพนักงาน
บริ ษทั ฯ สนับสนุนทุนกำรศึกษำบุตร-ธิ ดำ ของพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะศึกษำต่อในระดับปริ ญญำตรี
ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีจิตรลดำ โดยสนับสนุนผ่ำนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนำ
ด้ านกิจกรรมสั นทนาการ
 งานเลีย้ งสั งสรรค์ ประจาปี
พนักงำนทุกคนนับว่ำเป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรผลักดันองค์กรให้ประสบควำมสำเร็ จ บริ ษทั ฯ จึงจัด
ให้มีงำนเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็ นกำรเชื่ อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ที่ได้
ทำงำนร่ วมกัน ให้พนักงำนได้มีโอกำสพบปะสังสรรค์ สนุกสนำนรื่ นเริ ง และร่ วมรับประทำนอำหำรร่ วมกัน
 จัดกิจกรรม SPC Family Sport Day 2016
ตำมนโยบำยของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งกำรให้พนักงำนและครอบครัว ได้ทำกิ จกรรมร่ วมกัน เพื่อส่ งเสริ มให้
พนักงำนมีสุขภำพแข็งแรง มีควำมสำมัคคี ตลอดจนมีโอกำสได้ทำกิจกรรมร่ วมกับผูบ้ ริ หำร บริ ษทั ฯ จึงจัด
งำนกี ฬำสี “SPC Family Sport Day 2016” ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่จดั ทำขึ้นเพื่อกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
พนักงำน ณ ศูนย์เยำวชนกรุ งเทพมหำนคร (ไทย – ญี่ปุ่น)
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุ รกิจ ให้สอดคล้องตำมกฎหมำย ระเบียบ และนโยบำยด้ำนสิ่ งแวดล้อม โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ หลำยสิ บปี ที่ผำ่ นมำ บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปรับพื้นที่สวนหย่อมที่อยูใ่ นกำรดูแลและรับผิดชอบ “ณ อุทยำนพุทธมณฑล” แต่ได้ชำรุ ดทรุ ดโทรมไม่
สวยงำมตำมเวลำ ในปี นี้จึงได้มีกำรปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณดังกล่ำวให้สวยงำม โดยให้พนักงำนมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ โดยกำรดูแลพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อถวำยเป็ นพุทธบูชำ
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่ อชุ มชน สิ่ งแวดล้ อมและสั งคม
 สนับสนุนงาน “วันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2559”
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสนับสนุ นกำรจัดงำนวันแม่แห่ งชำติ ของสภำสังคมสงเครำะห์แห่ งประเทศไทย อย่ำง
ต่ อเนื่ องมำเป็ นระยะเวลำยำวนำน เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ และเผยแพร่ พ ระเกี ย รติ คุ ณ สมเด็ จพระนำงเจ้ำ ฯ
พระบรมรำชิ นีนำถ และเพื่อเผยแพร่ พระคุ ณและบทบำทของแม่ที่มีต่อครอบครั ว สังคมและประเทศชำติ
เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักในหน้ำที่ของลูกที่มีต่อแม่ และยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มี
ควำมกตัญญูกตเวทีต่อแม่ รวมทั้งเพื่อรักษำวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงำมของชำติไทยให้สืบต่อไป
 สนับสนุนงานด้ านพระพุทธศาสนา
- บริ ษทั ฯ ร่ วมเป็ นเจ้ำภำพถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจำปี 2559 ของกระทรวงพำณิ ชย์ ณ วัด
พิพฒั นำรำม จังหวัดสุ พรรณบุรี
- บริ ษทั ฯ ร่ วมกับสภำนิติบญั ญัติแห่งชำติ สนับสนุนจัดโครงกำรบรรพชำอุปสมบท 85 รู ป เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิต์ ิ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิ งหำคม 2559 ณ วัดบวรนิเวศวิหำร
- บริ ษทั ฯ ร่ วมเป็ นเจ้ำภำพทอดกฐิน สหสำมัคคี วัดเขำวง (ถ้ ำนำรำยณ์) อำเภอพระพุทธบำท จังหวัด
สระบุรี
 สนับสนุนงานด้ านดนตรี
- สนับสนุนงำนคอนเสิ ร์ต เฉลิมพระเกียรติ “บทเพลงแห่งข้ำวรพุทธเจ้ำ” เพื่อแสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีและสำนึกในพระมหำกรุ ณำธิ คุณ ณ หอประชุ มใหญ่มหิ ดลสิ ทธำคำร มหำวิทยำลัยมหิ ดล
- สนับสนุนงำนคอนเสิ ร์ต “โสมส่ องใจ อำลัยองค์ภูมิพล” เพื่อถวำยอำลัยพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทำงสถำนีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 รำยได้เพื่อสมทบทุนสร้ำงอำคำรเรี ยน
แห่งใหม่สำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่ องทำงสติปัญญำและออทิสติก
- สนับสนุนจัดกำรแสดงคอนเสิ ร์ต ชริ นทร์ อิน คอนเสิ ร์ต ครั้งที่ 15 “คืนจันทร์ กระจ่ำงฟ้ ำ” เพื่อ
อนุรักษ์ เผยแพร่ เพลงไทยสำกลที่ทรงคุณค่ำ และนำรำยได้สมทบกอง กองทุนส่ งเสริ มงำนวัฒนธรรม กรม
ส่ งเสริ มวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎำคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย
 สนับสนุนด้ านการศึกษา
- โครงกำร “ทบทวนควำมรู ้ สู่ มหำวิทยำลัย กับสหพัฒน์” ครั้งที่ 19
ตลอดระยะเวลำ 18 ปี ที่ ผ่ำ นมำ บริ ษ ทั ฯ เล็ งเห็ นว่ำ กำรศึ ก ษำมี ส่ วนสำคัญในกำรพัฒนำคนให้มี
คุณภำพ เพื่อเป็ นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ประเทศไทยยังมีปัญหำสำคัญ
ในควำมเหลื่ อมล้ ำโอกำสทำงกำรศึกษำ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งได้จดั โครงกำร “ทบทวนควำมรู ้ สู่ มหำวิทยำลัย
กับสหพัฒน์” เพื่อเตรี ยมควำมพร้อมให้แก่นกั เรี ยนที่กำลังเตรี ยมตัวเข้ำสู่ มหำวิทยำลัย อีกทั้งเปิ ดโอกำสให้เกิด
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ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำในทุกภำคของประเทศ จึงได้ทำกำรถ่ำยทอดสัญญำณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรี ยน
ต่ำงๆ ทัว่ ประเทศกว่ำ 800 แห่งที่สมัครเข้ำร่ วมโครงกำร
 สนับสนุนด้ านกีฬา
- สนับสนุนโครงกำรกีฬำ “เปตอง เยำวชนไทยไปโอลิมปิ ก” ของสมำคมแห่งสถำบันพระปกเกล้ำ
(กิจกรรมเพื่อสังคม) เพื่อถวำยแด่สมเด็จย่ำ
- สนับสนุนกำรแข่งขันหมำกล้อม Thailand 17 Dan Go League 2016 ของสมำคมกีฬำหมำกล้อมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อพัฒนำกีฬำหมำกล้อมในประเทศไทย ให้มีศกั ยภำพสู งทัดเทียมระดับนำนำชำติต่อไปใน
อนำคต
- สนับสนุนโครงกำร “เดิน-วิง่ กำรกุศลต้ำนยำเสพติด เฉลิมพระเกียรติ” โรงเรี ยนบ้ำนตำก ประชำ
วิทยำคำร อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก
- สนับสนุนทีมโบว์ลิ่งกำรกุศล 10 ทีม ของวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ณ เอสพลำ
นำด-แครำย
 สนับสนุนด้ านกิจกรรมพิเศษต่ างๆ
- สนับสนุนโครงกำรอำคำรเรี ยน ศูนย์ฟ้ื นฟูและพัฒนำศักยภำพทำงร่ ำงกำย อำรมณ์ และจิตใจเด็กพิเศษ
ทุกประเภท ของมูลนิธิสถำบันแสงสว่ำงในพระอุปถัมภ์ พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวร
รำชำทินดั ดำมำตุ
- สนับสนุนกำรจัดงำน “TEPCoT Dinner Talk” ของมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เพื่อหำทุนสร้ำง
อำคำรเรี ยนใหม่ ในโครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทยวิทยำเขตดินแดง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั เกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมในด้ำนกำรดำเนิ นงำน กำรเงิน กำร
ปฏิบตั ิงำน และกำรกำกับดูแล มีกำรกำหนดอำนำจกำรอนุ มตั ิตำมระดับต่ำงๆ ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำม โดยมีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำน
ของระบบดังกล่ำว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำได้ดำเนิ นกำรตำมแนวทำงที่กำหนดอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ผล มีควำมเป็ นอิสระ สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุ ลได้อย่ำงเต็มที่ ตลอดจนได้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ งกำหนดให้หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรบริ หำร ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่
สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ และบริ ษทั ฯ ได้มีกำรทบทวน
และกำหนดมำตรกำรควบคุมและป้ องกันควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น โดยให้ควำมสำคัญกับสัญญำณเตือนภัย
ล่วงหน้ำและควำมผิดปกติที่มีนยั สำคัญ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 โดยมี
กรรมกำรตรวจสอบจำนวน 4 คน เข้ำร่ วมประชุ มด้วย คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในโดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกฝ่ ำยจัดกำร และผลจำกกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่ งคณะกรรมกำร
บริ ษทั ไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน จึงมีควำมเห็นร่ วมกันว่ำบริ ษทั ฯมี
ระบบกำรควบคุ มภำยในที่ เหมำะสมเพี ยงพอกับ สภำพกำรดำเนิ นงำนปั จจุ บ นั โดยมี บุ คลำกรอย่ำ งเพี ย ง
พอที่จะดำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมถึงกำรทำธุ รกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว
องค์ป ระกอบกำรควบคุ ม ภำยในของบริ ษ ทั ฯ ในด้ำ นต่ ำ งๆ ทั้ง 5 ด้ำนตำมแนวทำงของ
COSO (The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี้
 การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยและเป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจน และได้มีกำรติดตำมกำร
ปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยและเป้ ำหมำยที่ กำหนดไว้อยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ ในขณะนั้น ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่มีลกั ษณะกำรกระจำยอำนำจ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนมีควำมคล่องตัว
เกิ ดกำรตรวจสอบและถ่ วงดุ ลระหว่ำงกัน และจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุ ดต่ำงๆ ตลอดจนอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อแบ่งแยกหน้ำที่ให้ชดั เจน
ตลอดจนมีกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำร จริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ จรรยำบรรณกรรมกำร
บริ ษ ทั ผูบ้ ริ หำร และพนัก งำน รวมถึ ง กำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำ นกำรทุ จริ ต และข้อปฏิ บ ตั ิ ตำมนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร พร้อมทั้งสื่ อสำรให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุก
ระดับได้รับทรำบ เพื่ อเป็ นแนวทำงให้ทุก คนปฏิ บตั ิหน้ำที่ ด้วยควำมซื่ อตรงไม่ก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึ งกำรไม่ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นอันก่อให้เกิ ดควำมเสี ยหำยต่อองค์กรด้วย โดย
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บริ ษทั ฯ มีกระบวนกำรติดตำมและประมวลผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และระเบียบ
วิธีปฏิ บตั ิในกำรทำงำนดังกล่ำว ซึ่ งหำกพบกำรไม่ปฏิบตั ิตำม บริ ษทั ฯ มีกระบวนกำรที่สำมำรถลงโทษหรื อ
จัดกำรกับกำรฝ่ ำฝื นได้อย่ำงเหมำะสมภำยในเวลำอันควร และเป็ นไปตำมข้อบังคับเกี่ ยวกับกำรทำงำนและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
 การประเมินความเสี่ ยง
คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ทำ
หน้ำที่ดูแลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภำพ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้น
จำกทั้งปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอก ซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจขององค์กร มีกำรติดตำมผล
กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงต่อเนื่ องให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ รวมทั้งผูบ้ ริ หำรทุ กระดับมี ส่วนร่ วมในกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงและได้มีกำรสื่ อสำรให้พนักงำนรับทรำบ และถือปฏิบตั ิเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ มีกำรประเมินโอกำสที่จะเกิ ด
กำรทุจริ ต และมีกำรทบทวนเป้ ำหมำยกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงรอบคอบ รวมทั้งได้พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของ
กำรให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงำนว่ำไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงำนกระทำในสิ่ งที่ไม่เหมำะสม
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำมผูบ้ ริ หำรเกี่ยวกับโอกำสในกำรเกิ ดทุจริ ต และ
มำตรกำรที่บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรเพื่อป้ องกันกำรทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯ ได้สื่อสำรให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
ห้ ำ มรั บ หรื อจ่ ำ ยสิ น บนเพื่ อ ผลประโยชน์ ท ำงธุ ร กิ จ ตำมที่ บ ริ ษ ัท ได้ ก ำหนดไว้ รวมทั้ง ได้สื่ อ สำรและ
ประชำสัมพันธ์นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
 การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ และวงเงิ นอนุ มตั ิของฝ่ ำยบริ หำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน
และเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร รวมถึ งมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงำนออกจำกกัน เพื่อ
เป็ นกำรตรวจสอบซึ่ งกันและกัน รวมทั้งได้จดั ให้มีระเบียบวิธีกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรทำธุ รกรรมด้ำนกำรเงิน
กำรจัดซื้ อ และกำรบริ หำรทัว่ ไปไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ตลอดจนมีมำตรกำรที่จะติดตำมให้กำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ ยวข้อง ในกรณี ที่มีกำรทำธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ กรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำร หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ ำว รวมถึ งรำยกำรเกี่ ยวโยง บริ ษทั ฯ ได้ปฎิ บตั ิ ตำมขั้นตอนของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องโดยคำนึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสำคัญ
และมีนโยบำยกำหนดให้กำรพิจำรณำอนุ มตั ิธุรกรรมต่ำงๆ ต้องกระทำโดยผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ย เพื่อป้ องกันกำร
หำโอกำสหรื อนำผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรสื่ อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ มีกำรจัดทำงบ
กำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) รวมถึงมีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี ไว้
อย่ำงครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ในสถำนที่ที่ปลอดภัยตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด และมีช่องทำงกำรสื่ อสำร
ที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุ นให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนิ นไปได้ตำมที่กำหนดไว้ อีกทั้งบริ ษทั จัดให้มี
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ช่องทำงกำรสื่ อสำรเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรื อเบำะแสเกี่ ยวกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบำะแส
และข้อร้องเรี ยนจะถูกรักษำไว้เป็ นควำมลับ
 ระบบการติดตาม
บริ ษทั ฯ กำหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชำของแต่ละฝ่ ำยงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
สม่ ำ เสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรควบคุ ม ภำยในได้ดำเนิ นกำรไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม โดยมี ส ำนัก งำน
ตรวจสอบภำยในรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ ประเมินผลกำรควบคุ มภำยในของระบบงำนต่ำงๆ
และตรวจติ ด ตำมผลกำรปฏิ บ ัติ ง ำนอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ กรณี ที่ตรวจพบข้อบกพร่ องที่มีสำระสำคัญ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริ ษ ทั เพื่ อ เสนอให้ด ำเนิ นกำรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และให้มี ก ำรตรวจติ ดตำมควำบคื บหน้ำ ในกำรปรั บปรุ ง
ข้อบกพร่ องอย่ำงสม่ำเสมอ
11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำบริ ษทั มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอ ซึ่ งรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนระบบกำร
ควบคุมภำยในด้ำนบัญชีของผูส้ อบบัญชี ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว
11.3 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรจัดตั้งหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในขึ้นเป็ นหน่วยงำนหนึ่ งภำยในบริ ษทั
ชื่ อ สำนักตรวจสอบภำยใน โดยมีนำงสำวสุ นันทำ มงคลกิ จทวีผล ดำรงตำแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั กำรส่ วนสำนัก
ตรวจสอบภำยใน จบกำรศึกษำปริ ญญำตรี สำขำกำรบัญชี ผ่ำนกำรอบรมหลักสู ตรกำรปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบ
ภำยใน ของสมำคมกำรจัดกำรธุ รกิ จแห่ งประเทศไทย และมีควำมเข้ำใจในกิ จกรรมและกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั มีสำยกำรรำยงำนไปยังคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเสนอ
แต่งตั้ง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในได้ ซึ่ งได้เปิ ดเผยประวัติของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ไว้ในเอกสำรแนบ 3 ในแบบ 56-1
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบชุ ดนี้ ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน คื อ นายขจรศักดิ์ วันรั ตน์ เศรษฐ นายวศิ น เตยะธิ ติ
พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร และนายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์ โดยมี นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบมีดงั นี้
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
2. นายวศิน เตยะธิติ
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
3. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
4. นายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
ในการสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาส ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี แล้ว ผูส้ อบบัญชี
ไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบก็ มีค วามเห็ นพ้องต้องกันกับ การสอบทานของผูส้ อบบัญชี โดยในการ
ประชุมสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 มีผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องเข้าร่ วม
ประชุ ม ยกเว้นการประชุ มสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุ มร่ วมกับผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รั บ ทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2559 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่ งสามารถปฏิบตั ิได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับสภาพธุ รกิจที่ดาเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี 2560 ของ
แผนกตรวจสอบภายใน
บริ ษ ัท ฯ ได้ป ฏิ บ ัติต ามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั และในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการทารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ฯ ก็ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการทารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุมและไม่ได้
ออกเสี ยงในวาระนั้น ๆ
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คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงิ นประจาปี 2559 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี แล้ว ได้มีการประชุ มร่ วมกับผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงาน
ทางการเงิ นจัดทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิ ดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร และ/หรื อ นายนพฤกษ์
พิษณุ วงษ์ แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็ น
ผูส้ อบบัญชี จึงได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิต่อไป
ในการปฏิ บตั ิงานตามที่ กล่ าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องใดๆ อันเป็ น
สาระส าคัญ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท และได้ร ายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
( นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

80

ที่ NO.DADI 2017/03/01
วันที่ 2 มีนำคม 2560
เรื่ อง รำยงำนระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรบัญชี
เรี ยน คณะกรรมกำร บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
ตำมที่บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (“สำนักงำน”) ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และได้เสนอ
รำยงำนกำรตรวจสอบลงวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น สำนักงำนฯ ขอเรี ยนว่ำในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินดังกล่ำวตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป เพื่อแสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินนี้ แสดงฐำนะ
กำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปหรื อไม่
เพียงใดนั้น สำนักงำนฯ ได้ศึกษำและประเมินประสิ ทธิ ภำพกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีของบริ ษทั ฯ ตำมที่
เห็ นจำเป็ นเพื่อประโยชน์ในกำรกำหนดขอบเขตของกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบให้รัดกุมและเหมำะสม ซึ่ ง
สำนักงำนฯ ไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชี ที่จะมีผลกระทบอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) มีควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยในด้ำนกำรบัญชีและควบคุมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด ในกำรนี้ ตอ้ งใช้กำร
ประมำณกำรและดุ ลยพินิจ โดยพิจำรณำถึ งผลประโยชน์ที่ค ำดว่ำจะได้รับ และต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรใช้
ระบบกำรควบคุมนี้ ระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวให้ควำมมัน่ ใจแก่ฝ่ำยบริ หำรตำมสมควร
อย่ำงไรก็ตำม สำนักงำนฯ ขอเรี ยนว่ำในกำรตรวจสอบบัญชี สำนักงำนฯ มิได้ตรวจสอบทุกรำยกำร
หำกแต่ใช้วิธีกำรทดสอบเท่ำนั้น นอกจำกนั้นกำรศึกษำและกำรประเมินประสิ ทธิ ภำพระบบกำรควบคุ ม
ภำยในด้ำนบัญชี มีวตั ถุ ประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในกำรสอบบัญชี ดงั กล่ำวไว้ขำ้ งต้น ดังนั้นจึงไม่อำจ
ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่ องทั้งหมดที่อำจมีอยูใ่ นระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ ได้
สำนักงำนฯ ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
เป็ นอย่ำงดี
ขอแสดงควำมนับถือ
สมจินตนำ พลหิ รัญรัตน์
(นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญำตเลขทะเบียน 5599

81

12. รายการระหว่างกัน
กำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ฯ ได้นำเสนอรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำควำมเหมำะสมสำหรับกำรทำรำยกำรดังกล่ำว ทั้งนี้กรรมกำรบริ ษทั ที่
มีส่วนได้เสี ยในวำระใดได้ออกจำกห้องประชุมและไม่ได้ออกเสี ยงในวำระนั้น และเมื่อเสร็ จสิ้ นกำรประชุม
บริ ษทั ได้แจ้งมติและได้ดำเนิ นกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ได้พิจำรณำอนุ มตั ิ หลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถทำธุ รกรรมที่ เป็ น
รำยกำรธุ รกิจปกติ หรื อรำยกำรสนับสนุ นธุ รกิจปกติ ที่มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ
พึงกระทำกับคู่สัญญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิ พลในกำรที่
ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง โดยมีกำรขออนุ มตั ิหลักกำรทุกปี และสรุ ป
รำยกำรระหว่ำงกันทุกไตรมำส เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และได้มีการแจ้งมติผา่ นระบบ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้
1. การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินตามสั ดส่ วนการลงทุน
1.1 บริ ษทั ทรานคอสมอส (ไทยแลนด์) จากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 อนุมตั ิ
การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อให้แก่บริ ษทั ทรานคอสมอส (ไทยแลนด์) จากัด ต่อ transcosmos inc. ตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ เป็ นจานวนเงิน 9,000,000 บาท
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ร่วมกัน
1.2 บริ ษทั เคพี ซอฟท์ จากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 22) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 อนุมตั ิให้
วงเงินกูย้ มื แก่บริ ษทั เคพี ซอฟท์ จากัด วงเงินกูไ้ ม่เกิน 20,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.475
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ร่วมกัน
1.3 บริ ษทั สหโตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5 (ชุ ดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 อนุ มตั ิ
การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั สหโตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ต่อ TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น)
ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นซึ่ งเป็ นการต่ออายุวงเงิ นสิ นเชื่ อจาก ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ทั้งหมด
700 ล้า นบาท ออกไปอี ก 6 เดื อ น เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 ถึ ง 31 มี นาคม 2560 โดย TOKYO
CORPORATION (ญี่ ปุ่ น) เป็ นผูค้ ้ า ประกันเต็ม วงเงิ น ในส่ วนของบริ ษ ทั จะค้ า ประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั สหโตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เป็ นจานวนเงิน 84,000,000 บาท
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โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้แก่ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน และบริ ษทั ไอ.ซี.ซี.
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ร่วมกัน
2. การลงทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 มีมติอนุ มตั ิให้ซ้ื อหุ น้
สามัญ บริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) จานวน 4,000,000 หุน้ เป็ นเงิน 19,520,000 บาท (ราคาปิ ด
ตลาดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เท่ากับ 4.88 บาทต่อหุ น้ ) จาก บริ ษทั แชมป์ เอช จากัด โดยซื้ อผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ไอ.ซี .ซี .
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ร่วมกัน
3. รายการระหว่ างกันทีเ่ ป็ นรายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นรำยกำรธุ รกิจปกติ หรื อรำยกำรสนับสนุนธุ รกิจปกติ กับกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน ตำมรำยละเอียดหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 34
แนวโน้ มในการทารายการระหว่างกัน
กำรดำเนิ นธุ รกิจส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นไปตำมธุ รกิจปกติทำงกำรค้ำ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ ไป ในกรณี รำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นรำยกำรเกี่ยวโยง บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียน ในการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งงบ
การเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณ
การที่ สมเหตุ สมผลในการจัดท า มี การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ตลอดจนแสดงคาอธิ บายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุ นทัว่ ไป ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามหลัก การกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี
ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ย ง ระบบการควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เพื่ อให้มนั่ ใจได้ว่า การบันทึ กข้อมู ล ทางบัญชี มีค วามถู ก ต้อง ครบถ้วน และเพี ย งพอที่ จะดารงรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งป้ องกันไม่ให้เกิ ดการทุจริ ตหรื อการดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระทาหน้าที่สอบ
ทานเกี่ ย วกับ คุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่างบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จดั ทาและเปิ ดเผยโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
(1) ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิ น
ตามงบการเงิ นรวม

2559
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

2557
จานวนเงิ น

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
3,057,658,025.55 13.26 1,325,518,376.52
6.47 1,296,766,404.56
เงิ นลงทุนชัว่ คราว
1,589,245,482.29
6.89 1,454,499,292.84
7.10
923,674,023.11
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
4,367,239,326.50 18.94 4,444,164,176.35 21.68 3,980,056,753.67
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นทีค่ รบ
กาหนดชาระใน 1 ปี
1,222,360.38
0.01
1,278,779.70
0.01
0.00
ตัว๋ เงิ นรับการค้า
607,045,967.33
2.63
561,364,015.66
2.74
608,567,857.37
ค่าส่งเสริ มการขายค้างรับ
2,339,637,532.26 10.15 2,333,254,006.06 11.38 1,959,659,591.31
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กจิการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
75,000,000.00
0.33
30,000,000.00
0.15
85,000,000.00
เงิ นให้กยู้ มื ระยะยาวทีค่ รบกาหนดชาระภายใน 1 ปี 7,200,000.00
0.03
6,000,000.00
0.03
สิ นค้าคงเหลือ
768,388,047.52
3.33
768,591,736.01
3.75
903,119,370.60
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
4,089,662.39
0.02
4,485,561.77
0.02
2,707,930.24
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
12,816,726,404.22 55.59 10,929,155,944.91 53.32 9,759,551,930.86
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ น
9,756,880.74
0.04
10,979,241.12
0.05
0.00
เงิ นให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
34,700,000.00
0.15
24,000,000.00
0.12
0.00
เงิ นลงทุนเผือ่ ขาย
5,340,584,704.69 23.16 4,761,834,435.44 23.23 4,875,981,877.56
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
639,179,773.85
2.77
528,505,528.30
2.58
379,113,999.92
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
833,733,978.57
3.62
864,663,120.77
4.22
781,017,054.71
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
2,297,497,448.46
9.97 2,316,455,900.62 11.30 2,192,714,795.31
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
967,544,881.44
4.20
941,859,999.94
4.59
831,970,488.61
ค่าความนิ ยม
19,223,353.94
0.08
21,672,937.96
0.11
21,672,937.96
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
17,322,886.72
0.08
11,149,583.06
0.05
27,005,124.52
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
13,848,887.28
0.06
12,088,656.89
0.06
11,185,457.40
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
65,500,502.08
0.28
76,258,665.25
0.37
76,259,878.72
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
10,238,893,297.77 44.41 9,569,468,069.35 46.68 9,196,921,614.71
รวมสิ นทรัพย์
23,055,619,701.99 100.00 20,498,624,014.26 100.00 18,956,473,545.57

ร้อยละ

6.84
4.87
21.00
0.00
3.21
10.34
0.45
0.00
4.76
0.01
51.48
0.00
0.00
25.72
2.00
4.12
11.57
4.39
0.11
0.14
0.06
0.40
48.52
100.00
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งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ตามงบการเงิ นรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ค่าส่งเสริ มการขายค้างจ่าย
ส่วนของหนี้ สินระยะยาวทีถ่ ึง
กาหนดชาระใน 1 ปี
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงิ นรับฝากจากพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

2559
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

2557
จานวนเงิ น

ร้อยละ

5,520,446,423.15
2,948,067,977.83

23.94
12.79

4,885,859,319.81
2,418,336,538.59

23.84
11.80

4,459,955,115.14 23.53
1,988,520,292.22 10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
8,900,000.00
67,822,219.85
8,545,236,620.83

0.00
0.04
0.29
37.06

5,000,000.00
9,100,000.00
87,519,071.84
7,405,814,930.24

5.12
0.04
0.43
36.13

24,000,000.00 53.25
8,100,000.00 0.04
101,981,896.78 0.54
6,582,557,304.14 34.72

6,664,128.99
557,725,152.16
179,969,182.47
35,281,926.13
779,640,389.75
9,324,877,010.58

0.03
2.42
0.78
0.15
3.38
40.45

7,253,228.91
530,453,927.43
177,847,475.20
35,971,731.66
751,526,363.20
8,157,341,293.44

0.04
2.59
0.87
0.18
3.67
39.79

7,858,494.48 0.04
612,859,252.22 3.23
212,680,865.26 1.12
38,322,658.88 0.20
871,721,270.84 4.60
7,454,278,574.98 39.32

0.00

0.00
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งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ตามงบการเงิ นรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 330,000,000 หุ ้น
หุ ้นละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 330,000,000 หุ ้น
หุ ้นละ 1 บาท
หุ ้นสามัญ 327,765,203 หุ ้น
หุ ้นละ 1 บาท
หุ ้นสามัญ 323,379,803 หุ ้น
หุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
สารองส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

2559
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

2557
จานวนเงิ น

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00

1.43

330,000,000.00

ร้อยละ

1.61
327,765,203.00

1.73

1,743,441,255.39

7.56

1,743,441,255.39

8.51

1,638,332,271.57

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

67,670,007.00

0.36

60,000,000.00
0.26
60,000,000.00
0.29
60,000,000.00 0.32
8,492,673,194.76 36.84 7,480,122,934.65 36.49 6,372,903,118.36 33.62
2,985,205,095.75 12.95 2,630,143,134.27 12.83 2,990,454,606.90 15.78
13,611,319,545.90 59.04 12,243,707,324.31 59.73 11,457,125,206.83 60.44
119,423,145.51
0.52
97,575,396.51
0.48
45,069,763.76 0.24
13,730,742,691.41 59.55 12,341,282,720.82 60.21 11,502,194,970.59 60.68
23,055,619,701.99 100.00 20,498,624,014.26 100.00 18,956,473,545.57 100.00
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามงบการเงินรวม
รายการ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการให้เช่ าและบริ การ
รายได้เงิ นปันผล
รายได้อื่น
กาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุน
รายการกลับบัญชี ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงิ นลงทุน
รายการกลับบัญชี ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่ าและบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการจาหน่ ายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
ต้นทุนทางการเงิ น
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กาไรสาหรับปี

2559
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

32,852,279,031.52 100.00
0.00 0.00
115,915,419.83
0.35
194,408,665.61
0.59
140,067,538.78
0.43
3,781,395.04
0.01
831,932.58
0.00
2,525,489.52

0.01

29,032,704,544.08 100.00
7,090,000.00
0.02
149,514,317.10
0.51
186,281,012.29
0.64
177,612,510.46
0.61
634,127.05
0.00
301,355.39
0.00
16,050,000.00

0.06

2557
จานวนเงิ น

ร้อยละ

26,444,879,771.80 100.00
12,993,910.00
0.05
160,023,922.39
0.61
193,205,017.10
0.73
167,809,599.20
0.63
12,000,142.62
0.05
5,602,862.16
0.02
19,914,600.00

0.08

1,630,000.00
0.00
33,311,439,472.88 101.40

0.00 0.00
29,570,187,866.37 101.85

76,319,671.73
0.29
27,092,749,497.00 102.45

27,321,770,754.42
0.00
65,286,274.31
3,541,333,529.49
645,306,389.37
7,700,000.00
40,000,000.00
0.00
92,173,642.20
2,449,584.02
248,636.43
31,716,268,810.24

83.17
0.00
0.20
10.78
1.96
0.02
0.12
0.00
0.28
0.01
0.00
96.54

24,012,186,055.25
5,902,168.58
79,621,355.53
3,201,959,336.35
635,944,769.75
0.00
0.00
0.00
37,281,000.00
0.00
2,903,494.42
27,975,798,179.88

82.71
0.02
0.27
11.03
2.19
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.01
96.36

21,617,449,813.09
10,834,165.21
138,770,719.34
2,964,968,104.23
735,000,076.30
0.00

59,422,000.00
0.00
4,181,886.98
25,530,626,765.15

81.75
0.04
0.52
11.21
2.78
0.00
0.00
0.00
0.22
0.00
0.02
96.54

1,595,170,662.64

4.86

1,594,389,686.49

5.49

1,562,122,731.85

5.91

52,038,403.73
1,647,209,066.37
249,594,779.83
1,397,614,286.54

0.16
5.01
0.76
4.25

112,159,458.02
1,706,549,144.51
291,051,066.29
1,415,498,078.22

0.39
5.88
1.00
4.88

(33,007,439.91)
1,529,115,291.94
292,206,484.81
1,236,908,807.13

(0.12)
5.78
1.10
4.68
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามงบการเงินรวม (ต่อ)
รายการ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีอ่ าจถู กจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลกาไรขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รายการทีจ่ ะไม่ถู กจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลประโยชน์
พนักงาน
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2559
จานวนเงิน

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
ร้อยละ
จานวนเงิน
ร้อยละ

(450,967.58) (0.00)
438,172,718.27 1.33
(82,768,105.29) (0.25)

19,951.03 0.00
(453,702,989.92) (1.56)

2557
จานวนเงิน

ร้อยละ

(187,899.91) (0.00)
837,264,273.13 3.17

93,371,566.26

0.32

(167,452,854.61) (0.63)

46,593,920.00

0.16

0.00

0.00

(427,001.57) (0.00)
356,661,651.69 1.09
1,754,275,938.23 5.34

(9,318,784.00) (0.03)
(323,036,336.63) (1.11)
1,092,461,741.59 3.76

0.00
669,623,518.61
1,906,532,325.74

0.00
2.53
7.21

1,374,112,166.56
23,502,119.98

4.18
0.07

1,399,944,680.29
15,553,397.93

4.82
0.05

1,231,755,263.06
5,153,544.07

4.66
0.02

1,730,882,134.33
23,393,803.90

5.27
12.03

1,076,908,343.66
15,553,397.93

3.71
8.35

1,901,378,781.67
5,133,544.07

7.19
2.66

2,135,007.86

4.16

0.01

4.25

3.79
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งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
รายการปรับปรุ งกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สุทธิ
เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน:ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานจากการให้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
หนี้ สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนแบ่ง (กาไร)ขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายการกลับบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุน
รายการกลับบัญชี คา่ เผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
ขาดทุน (รายการกลับบัญชี ผลขาดทุน)จากการด้อยค่า
สิ นทรัพย์
(กาไร)ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
(กาไร)จากการขายสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(กาไร)จากการขายอสังหารมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากการขายเงิ นลงทุน
(กาไร)จากการเปลี่ยนแปลงเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
(กาไร)จากการแปลงค่างบการเงิ น
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
เงิ นปันผลรับ
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
ตัว๋ เงิ นรับการค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง
ค่าส่งเสริ มการขายค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ น (เพิ่มขึ้น)ลดลง

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
1,647,209,066.37

1,706,549,144.51

1,529,115,291.94

129,697,733.78

150,570,301.48

124,140,017.21

0.00
40,000,000.00
49,062,504.28
248,636.43
(52,038,403.73)
(2,525,489.52)
(1,630,000.00)

6,151,818.82
0.00
36,947,768.09
2,903,494.42
(112,159,458.02)
(16,050,000.00)
0.00

154,680,547.67
0.00
(8,091,463.61)
4,181,886.98
33,007,439.91
(19,914,600.00)
0.00

0.00
(3,625,121.36)
(5,998.00)
(150,275.68)
92,173,642.20
7,700,000.00
(831,932.58)

0.00
(911,070.98)
0.00
0.00
37,281,000.00
0.00
(301,355.59)

(76,319,671.73)
(12,000,142.62)
0.00
0.00
59,422,000.00
0.00
(5,602,862.16)

0.00
(450,967.58)
2,449,584.02
(194,408,665.61)

(18,143,518.16)
19,951.03
0.00
(186,281,012.29)

0.00
187,899.91
0.00
(193,205,017.10)

1,712,874,313.02
37,717,849.85
(45,767,156.38)
(6,383,526.20)
(39,796,311.51)
395,899.38
1,278,779.70

1,606,577,063.31
(475,807,163.22)
57,205,637.00
(373,594,414.75)
150,631,645.44
(1,777,631.53)
(12,258,020.82)

1,589,601,326.40
(253,798,114.65)
35,558,599.66
(513,075,799.95)
(230,862,751.77)
1,995,235.27
0.00
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งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)
รายการ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าส่งเสริ มการขายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บคุ คลหรื อกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงิ นให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
รับคืนเงิ นให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นปันผลรับจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซื้อเงิ นลงทุนหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ซื้อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงิ นสดรับจากขายเงิ นลงทุน -ทัว่ ไป
เงิ นสดรับจากขายเงิ นลงทุน -เผือ่ ขาย
ซื้อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดรับจากขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อทรัพย์สิน
ซื้อทรัพย์สินไม่มตี วั ตน
เงิ นสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงิ นสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มตี วั ตน
เงิ นปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
2,617,863.60
(7,390,341.86)
11,337,925.06
634,611,378.07
395,575,917.00
340,372,737.98
529,731,439.24
429,816,246.37
221,432,322.96
3,882,447.49
9,026,400.07
(2,642,255.12)
(689,805.52)
(2,350,927.22)
3,512,796.40
2,830,473,170.74 1,775,654,409.79 1,203,432,022.24
(272,911.16)
(2,896,642.36)
(4,179,400.97)
(326,747,132.64) (306,007,513.01) (251,707,847.46)
2,503,453,126.94 1,466,750,254.42
947,544,773.81
(135,810,474.00)

(530,816,460.49)

(752,247,254.33)

(45,000,000.00)

25,000,000.00

(71,000,000.00)

(16,400,000.00)
0.00
4,500,000.00
0.00
12,375,350.00
13,275,350.00
(186,271,703.13) (355,977,265.72)
(46,875,000.00)
(47,500,000.00)
(17,554,076.00) (184,095,313.23)
2,355,989.52
800,000.00
23,271,995.75
6,556,355.59
0.00
(1,862,006.06)
157,000.00
0.00
(61,075,000.00) (108,676,201.06)
0.00
0.00
(125,571,563.13) (151,685,600.90)
(8,854,149.78)
(1,228,890.66)
5,058,287.17
15,404,183.35
6,000.00
0.00
194,408,665.61
186,281,012.29
(401,278,677.99) (1,134,524,836.89)

0.00
0.00
5,770,570.00
(44,635,761.24)
(106,294,960.00)
(26,950,099.31)
950,000.00
27,191,615.00
0.00
0.00
(84,763,000.00)
7,063.48
(114,656,110.17)
(3,883,124.22)
25,669,582.16
0.00
193,205,017.10
(951,636,461.53)
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งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิ น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นแก่บคุ คลหรื อกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิ นรับฝากจากพนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู
จ่ายเงิ นปันผล
เงิ นสดรับจากการเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดรับจากการใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุ ทธิเพิม่ ขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลื อ ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลื อ ณวันสิ้นปี

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2557
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น

0.00

0.00

(3,681,339.97)

(5,000,000.00)
(200,000.00)
(589,099.92)
0.00
(364,645,700.00)
400,000.00

(24,000,000.00)
1,000,000.00
(605,265.57)
0.00
(330,905,135.00)
17,515,000.00

0.00
150,000.00
(20,384,676.84)
(5,889,105.51)
(324,202,653.00)
0.00

0.00
(370,034,799.92)
1,732,139,649.03
1,325,518,376.52
3,057,658,025.55

33,521,955.00
(303,473,445.57)
28,751,971.96
1,296,766,404.56
1,325,518,376.52

65,781,000.00
(288,226,775.32)
(292,318,463.04)
1,589,084,867.60
1,296,766,404.56
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(2) อัตราส่ วนทางการเงินตามงบการเงินของบริ ษทั
งบการเงิ นรวม
2559
2558 2557
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิ นสด
อัตราส่วนสภาพคล่องลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
CASH CYCLE

งบการเงิ นเฉพาะ
2559 2558 2557

( เท่า )
( เท่า )
( เท่า )
( เท่า )
( วัน )
( เท่า )
( วัน )
( เท่า )
( วัน )
( วัน )

1.50
0.90
0.31
6.86
52
37.80
10
5.82
62
0

1.48
0.81
0.21
6.34
57
30.40
12
5.69
63
6

1.48
0.85
0.15
6.16
58
30.39
12
5.54
65
5

1.46
0.90
0.30
6.84
53
41.21
9
5.82
62
0

1.44
0.80
0.20
6.33
57
32.18
11
5.71
63
5

1.48
0.85
0.14
6.17
58
30.55
12
5.56
65
5

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร(PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น
(%)
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
(%)
อัตราส่วนเงิ นสดต่อการทากาไร
(%)
อัตรากาไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
(%)

16.83
5.25
145.12
4.20
10.72

17.29
6.02
83.92
4.79
11.87

18.25
4.53
79.08
4.57
11.67

16.41
4.53
161.56
3.49
9.17

17.04
5.84
83.41
4.40
11.03

18.16
4.48
75.42
4.53
11.56

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
( เท่า )

6.42
159.98
1.53

7.18
176.57
1.50

6.99
147.26
1.53

5.45
167.93
1.56

6.67
198.04
1.52

6.96
166.62
1.54

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
( เท่า )
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
( เท่า )
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
(%)

0.68
3.10
26.09

0.66
1.22
23.38

0.65
1.49
26.21

0.70
3.29
25.97

0.67
1.03
25.41

0.64
1.42
26.53
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14 การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานประจาปี 2559 และ 2558 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวม 33,311.44 ล้านบาท
และ 29,570.19 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 3,741.25 ล้านบาท คิดเป็ น 12.65 % มีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้ น 31,716.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็ นจานวน 3,740.47 ล้านบาท คิดเป็ น 13.37 % และมีกาไร
สุ ทธิ รวม 1,397.61 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 17.89 ล้านบาท คิดเป็ น 1.26 %
ผลการดาเนินงานและรายได้ที่เพิม่ ขึ้น มาจากองค์ประกอบหลักที่สาคัญ ดังนี้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2559 มี จานวน 32,852.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี
2558 จานวน 3,819.58 ล้านบาท คิดเป็ น 13.16 % อัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่ องจากในช่วงครึ่ งปี
หลัง ของปี 2559 ภาครั ฐได้ออกมาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิ จ ต่ า งๆอย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ขยายตัวของการ
ท่องเที่ยว ซึ่ งช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของประชาชน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการ
พัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย รวมทั้งมีกลยุทธ์ที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิจ ปั จจัยเหล่านี้ ส่งผลให้ยอดขาย
โดยรวมของบริ ษทั ดีข้ ึน
รายได้อื่นๆ
รายได้อื่นๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2559 ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและบริ การ จานวน
115.92 ล้านบาท รายได้จากเงินปั นผลรับ 194.41 ล้านบาท และรายได้อื่น 140.07 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2558 รายได้อื่นของบริ ษทั ลดลงจานวน 78.33 ล้านบาท คิดเป็ น 14.57 % เนื่ องจากในปี 2558 มีรายการ
กลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 16.05 ล้านบาท จากการที่ร่วมลงทุนมีผลประกอบการดีข้ ึน
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 เพิ่มขึ้น 3,740.47 ล้านบาท คิดเป็ น 13.37% เมื่อเทียบกับปี 2558
เป็ นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายตามสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นของยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 339.37 ล้านบาท
ในส่ วนของค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขายซึ่ งเพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนของยอดขาย และผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าเงินลงทุนเพิม่ ขึ้น 53.89 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ที่ร่วมลงทุน
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลจากการเติ บโตของยอดขาย โดยในปี
2559 มีกาไรขั้นต้น 5,530.51 ล้านบาท คิดเป็ น 16.83 % เมื่อเทียบกับยอดขาย หรื อเพิ่มขึ้น 510 ล้านบาท คิด
เป็ น 10.16 % เมื่อเทียบกับปี 2558 หลังหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารและต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกาไร
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ก่อนหักภาษีเงิ นได้ 1,647.21 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี 1,397.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558
จานวน 17.89 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 1.26 %
หากเปรี ยบเทียบกาไรสุ ทธิ และเงินสดสุ ทธิ ที่ได้มาจากการดาเนิ นงาน จานวน 2,503.45 ล้านบาท เป็ น
กระแสเงินสดที่ใกล้เคียงกับผลกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ถือว่าสภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ดปี 2559 มีมูลค่า 23,055.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จานวน 2,557 ล้านบาท คิดเป็ น 12.47 % โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,887.57 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิม่ ขึ้น 669.42 ล้านบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่มขึ้น 1,732.14 ล้านบาท เงิ น
ลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น 134.75 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเงิ นฝากกับสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์และฝากประจา
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 76.92 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 มีจานวน 4,060.22
ล้านบาท คิดเป็ น 17.61 % ของสิ นทรัพย์รวม มีระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย 52 วัน ในจานวนลูกหนี้ ท้ งั หมด
เป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ลดลงจากปี 2558 จานวน 209.75 ล้านบาท คิดเป็ น 5.41%
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น 669.42 ล้ า นบาท จากหลั ก ทรั พ ย์ ใ นความต้ อ งการของตลาด
ประกอบด้ว ย เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขาย และเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ร่ ว มเพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 689.42 ล้า นบาท และ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง จานวน 18.96 ล้านบาท
หนี้สินรวม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี หนี้ สินรวม สิ้ นสุ ดปี 2559 มีจานวน 9,324.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2558
จานวน 1,167.54 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 14.31 % เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเพิ่มขึ้ น 634.59 ล้านบาท ค่า
ส่ งเสริ มการขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 529.73 ล้านบาท ตามการเติบโตของยอดขายของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ รายการหนี้ สิน
ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ การค้า คิดเป็ น 59.20 % ของหนี้ สินรวม ซึ่ งบริ ษทั ได้ชาระตามกาหนดเวลาเสมอ และ
เนื่องจากบริ ษทั ฯไม่มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน จึงไม่มีภาระในการชาระดอกเบี้ย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ดปี 2559 มีจานวน 13,730.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2558 เป็ นจานวน 1,389.46 ล้านบาท จากกาไรสุ ทธิ ปี 2559 จานวน 1,397.61 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี 2558
จานวน 17.89 ล้านบาท และบริ ษทั ฯบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย จานวน 355.07 ล้าน
บาท และมีการจ่ายเงินปั นผล จานวน 364.65 ล้านบาท
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ฐานะสภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 1,732.14 ล้านบาท จากกระแสเงิ นสด
สุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงาน จานวน 2,503.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 1,036.70 ล้านบาท จาก
การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือ 39.80 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 634.61 ล้านบาท ค่าส่ งเสริ ม
การขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 529.73 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลจากการเพิ่มยอดขาย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 401.28 ล้านบาท จากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ประกอบด้วย
ลงทุ นในเงิ นลงทุ นเผื่อขาย จานวน 186.27 ล้านบาท เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมและเงิ นลงทุนระยะยาวอื่ น
จานวน 46.88 ล้านบาท และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 17.55 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยงั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 370.03 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ จานวน 364.65 ล้านบาท
สภาพคล่องที่สาคัญ
ในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนิ นงานที่ดีและมีสภาพคล่องยู่ในระดับที่ดีมาตลอด ทั้งนี้
เกิ ดจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ระบบติดตามการชาระเงิ นจากลู กหนี้ การค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับ
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าที่ดีและมีการชาระเงินตรงตามกาหนด โดยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.50 เท่า
เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว 0.02 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.90 และอัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สด 0.31 ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ ย 52 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ ย 10 วัน อัตราส่ วนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
บริ ษทั มีสภาพคล่องในระดับสู งและมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
ระยะเวลาครบกาหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีโครงสร้างทางการเงินอยูใ่ นระดับที่แข็งแกร่ ง โดยมีตวั ชี้ วดั ของอัตราส่ วนทาง
การเงินที่สาคัญ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ คือ อัตราส่ วนสภาพคล่อง 1.50 เท่า จากสิ นทรัพย์
หมุ น เวีย น 12,816.73 ล้า นบาท และหนี้ สิ นหมุ น เวี ย นเป็ นจานวนเงิ น 8,545.24 ล้า นบาท ซึ่ งสิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนสู งกว่าหนี้ สินหมุนเวียนมากถึง 4,271.49 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและความสามารถ
ในการชาระหนี้ของบริ ษทั ที่อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
14.2 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินในอนาคต - ไม่มี -

96

บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง
บริ ษทั ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ผอู ้ ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้บริ ษทั ขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิ นและข้อมูลทำงกำรเงิ นที่สรุ ปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วน
ที่เป็ นสำระสำคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุ มภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบ
ดังกล่ำว และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ต่อ
ผูส้ อบบัญชี และกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ อง และกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่ มิชอบที่ อำจมี ผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็ นเอกสำรชุ ดเดี ยวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้มอบหมำยให้ นำงศิริพร เลขยะวิจิตร เป็ นผูล้ งลำยมือชื่ อกำกับเอกสำรนี้ ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่ อของ นำงศิริพร เลขยะวิจิตร กำกับไว้ บริ ษทั จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้ มูลที่
บริ ษทั ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1

นำยเวทิต

โชควัฒนำ

กรรมกำร

.......................................

2

นำงผำสุ ข

รักษำวงศ์

กรรมกำร

.......................................

ผูร้ ับมอบอำนำจ

ชื่อ

ตาแหน่ ง

นำงศิริพร เลขยะวิจิตร

เลขำนุกำรบริ ษทั

ลายมือชื่อ
.......................................
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน

79 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

เอกสารแนบ 1

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
0.84
2,3,5 และ10

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริษัทจดทะเบียน
2555 – ก.ค. 2559

กรรมการที่ปรึ กษา

บมจ. ธนูลกั ษณ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

2555 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

กิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

ปี 2504

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ก.ย. 58 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2555 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์

2555 – พ.ค. 2559

รองประธานกรรมการ

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ค. 59 - ธ.ค. 59

กรรมการที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 32 แห่ง

- ประธานกรรมการบริ หาร

- สาขาบริ หารธุรกิจ

ตาแหน่ง

- สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม)

2555 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุ งเทพฯ

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. สหชลผลพืช

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -

98
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตาแหน่ง

ถือหุน้ ใน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2. นายบุญชัย โชควัฒนา

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
69 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

0.62

1,3,5 และ 10

บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ

- สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี

- ประธานกรรมการบริ หาร

- สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2552 – 1 ธ.ค. 57

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม

- กรรมการผูอ้ านวยการ

ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)

ปี 2515

เอ็ม เอฟ ซี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

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

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2555 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

เม.ย. 55 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 21 แห่ง

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

2555 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซันร้อยแปด
- ไม่มี -
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ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
- รองประธานกรรมการ
ปี 2505

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
81 Assumption Commercial College (1956)

0.51

1,2,5 และ 10

B.A. Economics University of Nottingham

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ)

รองประธานกรรมการ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

กรรมการ

บมจ. ไอที ซิต้ ี

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 4 แห่ง

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

(1962)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
4. นางผาสุ ข รักษาวงศ์

62 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ

0.02

- ไม่มี -

2555 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการรองผูอ้ านวยการอาวุโส

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 5 แห่ง

- กรรมการบริ หาร

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ประธานกรรมการบริ หาร

- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ความเสี่ ยงและต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่
19 มิถุนายน 2551
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5. นายเวทิต โชควัฒนา

52 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ, Assumption University,
ปริ ญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco

- กรรมการบริ หาร

State University, California,U.S.A

19 มิถุนายน 2551

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

0.14

1,2 และ 3

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบนั

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 17 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

2555 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน หลักสู ตรผูบ้ ริ หาร

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซันร้อยแปด

ระดับสู ง รุ่ น 21/2558

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
6. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
- กรรมการ
ปี 2531

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- กรรมการรองผูอ้ านวยการ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์ 2

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์

71 วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์

0.02

มหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
2555- ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 1 แห่ง

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- Director Certification Program (DCP) 68/2005
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. นายสุ จริ ต ปัจฉิมนันท์
- กรรมการ
23 เมษายน 2550

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
71 ปริ ญญาโท ร.บ. (บริ หารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์

-

-

บริษัทจดทะเบียน

ปริ ญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์

2551 – 10 พ.ค. 2559 กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

10 พ.ค.2559-ปัจจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรม

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

- Director Accreditation Program (DAP) 41/2005

การสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2556 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

15 ธ.ค. 59 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั

- กรรมการ
26 เมษายน 2555

42 เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล บิสซิเนส

0.09

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 3 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
8. นายเพชร พะเนียงเวทย์

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

- ไม่มี -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ งซิดนีย ์

2556 – ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ประเทศออสเตรเลีย

2558 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

จานวน 2 แห่ง

ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012
2556 – ปัจจุบนั
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
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ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9. นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
- กรรมการ
17 ธันวาคม 2558

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

67 ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน ทางครอบครัว
บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
0.23

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั
บริษัทจดทะเบียน

-

พ.ค.2552– 16 ธ.ค. 58 ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
10. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

40 ปริ ญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-

0.35

บมจ. สหพัฒนพิบูล
จานวน 4 แห่ง
- ไม่มี -

- ไม่มี 1,2 และ 3

ประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริ กา

บริษัทจดทะเบียน
2553 - 2556

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กรรมการ

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี

ก.ย. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ

- Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

และต่อต้านการคอร์รัปชัน่

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 7 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์ 2
17 ธันวาคม 2558
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

69 ปริ ญญาโทบัญชี Western Illinois University,

- กรรมการอิสระ

U.S.A.

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

บัญชีบณ
ั ฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 เมษายน 2539

-

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและ

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอ็นเตอร์ไพรส์

ประกาศนียบัตรชั้นสู งการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี.
กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
12. นายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
71 ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0.004
2555 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั
บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการอิสระ และ

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการตรวจสอบ

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

26 เมษายน 2542

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
13. นายวศิน เตยะธิติ
- กรรมการอิสระ

68 ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี

0.005

- ไม่มี -

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทจดทะเบียน
2555- ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการ

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.

- กรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 10 แห่ง

28 เมษายน 2540

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
14. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร

69 ปริ ญญาโท บริ หารรัฐกิจ (Public Affairs)

- กรรมการอิสระ

สหรัฐอเมริ กา

- กรรมการตรวจสอบ

ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)

27 เมษายน 2552

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์
กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 77/2009
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -

- ไม่มี - ไม่มี -
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ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15. นายแพทย์วชิ ยั เจริ ญวงค์
- กรรมการบริ ษทั

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

70 แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ศิริราชพยาบาล

-

-

2555 - ปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
67 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เลขานุการบริ ษทั

อบรม Corporate Secretary Development Program

- กรรมการบริ หาร

คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

มหาวิทยาลัย

และต่อต้านการคอร์รัปชัน่

อบรม Board Reporting

10 พฤษภาคม 2548

จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
อบรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน

0.07

63 ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0.04

บริษัทจดทะเบียน

จานวน - แห่ง

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน - แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2555 - ปัจจุบนั

จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
17. นายพิพฒั น์ โควศุภมงคล

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร

25 เมษายน 2559
16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร

ตาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

จานวน 3 แห่ง
- ไม่มี -

- ไม่มี -

2555 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หาร

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

และต่อต้านการคอร์รัปชัน่
10 พฤษภาคม 2548
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
18. นายเฉลิมพล กาเนิดศิริกุล
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
59 ปริ ญญาตรี บญ
ั ชี มหาวิทยาลัยเกริ ก

0.10

-

และต่อต้านการคอร์รัปชัน่
14 พฤษภาคม 2553
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
19. นายวระ พันธ์กมล
58 มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
0.01
- กรรมการบริ หาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

-

2555 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี จานวน 7 แห่ง

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซันร้อยแปด

2555 - ปัจจุบนั

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน่
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 1
9 พฤษภาคม 2556
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
20. นายปุณวีณ์ สุ ขเย็น
- กรรมการบริ หาร

49 ปริ ญญาโท สาขาวิชาการตลาด

0.007

Thames Valley University

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

- ไม่มี -

2555 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

และต่อต้านการคอร์รัปชัน่
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 2
12 พฤษภาคม 2557
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
21. นายปริ ญญา สิ ทธิดารง
- กรรมการบริ หาร

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
55 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ

0.001

-

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

และต่อต้านการคอร์รัปชัน่
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์ 1
1 พฤษภาคม 2551
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
22. นายสุ รพงษ์ โศภนกิจ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยี

45 ปริ ญญาเอก Sustainable Energy and

-

- ไม่มี -

2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

Environmental Technology

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

สารสนเทศ

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสิ่ งแวดล้อม

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

1 พฤษภาคม 2558

ปริ ญญาโท MSCIS Assumption University
ปริ ญญาตรี BBA Computer System
Assumption University

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
รายชื่อกรรมการในบริ ษทั ย่อย
รายชื่อ
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
2. นางผาสุ ข รักษาวงศ์
3. นางศิริพร
เลขยะวิจิตร
4. นายเฉลิมพล กาเนิดศิริกุล
5. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
X
/
//

บริ ษทั
X
//
//
//
//

บจ. โชคชัยพิบูล

หมายถึง ประธานกรรมการ
หมายถึง กรรมการ
หมายถึง กรรมการบริ หาร

/
/
/

บจ. กรุ งเทพทาวเวอร์(1999) บจ. ทิพย์วาริ นวัฒนา
/
/
/
/
/
/

บจ. แดรี่ ไทย
X

/
/
/
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รายชื่อกรรมการในบริ ษทั ร่ วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ

บริ ษทั

นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
นายบุญชัย
โชควัฒนา
นายเวทิต
โชควัฒนา
นางผาสุ ข
รักษาวงศ์
นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
นางศิริพร
เลขยะวิจิตร
นายเฉลิมพล กาเนิดศิริกุล

#
X
/
/
/
//
//

#
X
/
//

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บจ.
บจ.
ไทย เมียนม่าร์ ร่ วมอิสระ
ซัคเซสเวนเจอร์
/
/

บจ.
ศรี ราชา
ขนส่ ง

/

บริ ษทั ร่ วม
บจ.
บจ.
สหพัฒน์
สหอุบล
เรี ยลเอสเตท
นคร
X
/

/

บจ.
บจ.
บจ.
สห ลอว์สัน เคพีซอฟท์ ซันร้อยแปด

X
/

/

X
/

/

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

/
/

/
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ -สกุล

: นางสาวสุ นนั ทา มงคลกิจทวีผล

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อบรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุ รกิจแห่งประเทศไทย

รายละเอียดของผูท้ าบัญชีของบริ ษทั
ชื่อ -สกุล

: นางสาวจานงค์ ศรี อมั พรกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน คื อ นายขจรศักดิ์ วันรั ตน์เศรษฐ นายวศิน เตยะธิ ติ
พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร และนายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์ โดยมี นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบมีดงั นี้
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
2. นายวศิน เตยะธิติ
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
3. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
4. นายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์
เข้าร่ วมประชุม 5 ครั้ง
ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี แล้ว ผูส้ อบบัญชี
ไม่พ บสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ใ ห้เชื่ อว่างบการเงิ นดัง กล่ าวไม่ถู กต้องตามที่ ค วรในสาระส าคัญตามหลัก การบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็ นพ้องต้องกันกับการสอบทานของผูส้ อบบัญชี โดยใน
การประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 และไตรมาส 2 มีผชู ้ ่วยผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องเข้า
ร่ วมประชุม ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุ มร่ วมกับผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2559 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่ งสามารถปฏิบตั ิได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจที่ดาเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี 2560
ของแผนกตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั และในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการทารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ฯ ก็ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการทารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุมและไม่ได้
ออกเสี ยงในวาระนั้น ๆ
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คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจาปี 2559 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี แล้ว ได้มีการประชุ มร่ วมกับผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงาน
ทางการเงินจัดทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิ ดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชี โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็ นว่า นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร และ/หรื อ นายนพ
ฤกษ์ พิษณุวงษ์ แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและเหมาะสม
เป็ นผูส้ อบบัญชี จึงได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิต่อไป
ในการปฏิ บตั ิงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องใดๆ อันป็ น
สาระส าคัญ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท และได้ร ายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านให้ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
( นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

