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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

บริษัท  สหพฒันพบูิล  จ ากดั (มหาชน) 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพ่าห์”  ซ่ึงตราตั้งพระราชทานน้ีเป็น
ประดุจเอกสารรับรองว่า บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน) ไดป้ระกอบธุรกิจการคา้โดย
ซ่ือสัตยสุ์จริต ตั้งอยูใ่นศีลธรรมอนัดี 

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

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

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Certification)  จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั    
 

  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ  มีการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย  5 บริษทั และถือหุน้ในบริษทัร่วม  
รวม 13  บริษทั   แยกตามสายธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่    - ไม่มี -    

บริษทั  สหพฒันพบูิล จ ำกดั (มหำชน) 

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

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

บอจ.แดร่ีไทย (63.91%) 
 ธุรกจิกำรผลิต 

 บอจ. ทพิย์วารินวฒันา (49.95%) 

บอจ. โชคชยัพิบลู (99.99%)   ธุรกจิอสังหำริมทรัพย์และ
บริกำร บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม 

 สำยธุรกจิกำรลงทุน 

บอจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวนเจอร์ (35.00%) 

บอจ.บญุแคปปิตอลโฮลดิง้ (32.00%) 

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

 สำยธุรกจิบริกำร และอืน่ๆ 

บอจ. เคพีซอฟท์  (18.00%) 

บอจ. ซนัร้อยแปด (17.75%) 

 บอจ.ร่วมอิสสระ (25.00%) 

บอจ.ศรีราชาขนส่ง  (20.00%) 

บอจ.สหพฒัน์ เรียล เอสเตท (20.00%) 

บอจ.สหอบุลนคร  (20.00%) 

บอจ.สห ลอว์สนั  (20.00%) 

Canchana International Co.,Ltd. (40.00%) 

 บอจ.ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์  (25.00%) 

 บอจ.สยามอาราตะ  (25.00%) 

บอจ.ทพิย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิง้ (99.00%) 
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โครงสร้างการถือหุ้นไขว ้  
                       บริษทัฯ  มีโครงสร้างการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั แต่การถือหุน้ไขวด้งักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขวร้ะหวา่ง

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

ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่”  ขอ้ 14 
การถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ช่ือบริษัท 

สดัสว่นการถือหุ้น (%) 
บริษัทฯ ถือหุ้น

บริษัทอื่น 
บริษัทอื่นถือหุ้น 

บริษัทฯ 

1   กรณกีารถือหุ้นเกนิกว่า 50%  
   บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัอ่ืน เกินกวา่ 50%  บริษทัอ่ืนตอ้งไม่ ถือหุน้ไขวใ้นบริษทัฯ 

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

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

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

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

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

เกินกวา่ 25% 
  1.   บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  7.72 20.00 

2.   บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล  8.53 10.19 
3.   บ.ไอ.ดี.เอฟ จก. 19.60 4.03 
4.   บ.อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอรีส์ จก. 9.83 1.22 
5.   บมจ. นิวซิต้ี (กรุงเทพ) 0.45 0.55 
6.   บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี  12.30 0.33 
7.   บ.สหพฒัน์ เรียล เอสเตท จก. 20.00 0.18 
8.   บมจ. ประชาอาภรณ์  8.80 0.07 
9.   บจ. ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์ 6.25 0.0001 

 

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

ประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละให้บริการ  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจอาคารส านกังาน
ให้เช่า   บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักคือ ประเทศไทย  และมีบางส่วนงานเป็น
ภูมิศาสตร์ต่างประเทศ  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายในส่วนงานภูมิศาสตร์ต่างประเทศ จ านวน 
621.52  ลา้นบาท   ส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

              (หน่วย  :  ลา้นบาท) 
          รายได ้         ปี 2559      ปี 2558    ปี 2557 

ขายสินคา้อุปโภค บริโภค 32,852.3 29,032.7 26,444.8 
อาคารส านกังานให้เช่า 97.8 120.9 116.5 
อ่ืนๆ         18.1        35.7         125.6    
          รวม 32,968.2 29,189.3 26,686.9 

 
2.1   ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ      

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

(ก)    นโยบายการตลาดและการจ าหน่าย 
ในดา้นการจดัจ าหน่ายไดเ้นน้ถึงคุณภาพของสินคา้โดยถือหลกัการขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ใน

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

 

 สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
 ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร้านคา้ปลีกเน่ืองจากการขาดสตอ๊ก 
 เป็นการสร้างโครงข่าย  Synergy Network ในการบริการลูกคา้  รับและส่งขอ้มูล            

                        จากพนกังานขายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ทั้งเงินสดและเครดิตทัว่ประเทศ  โดยมีสัดส่วนการจ าหน่ายใน
กรุงเทพฯ 40%  และต่างจงัหวดั  60% 
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  ลกัษณะของลูกคา้ 
-   ร้านคา้ปลีกทัว่ไป 
-   ร้านขายส่ง 
 -   Convenience Store 
 -   Supermarket 
 -   Modern Trade 
 -   Institution & Industrial  
 -   Call Center  &  Direct Marketing 
 

(ข)   สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 
  

        ส าหรับปี 2559  ยอดขายของบริษทัมีการเติบโตจากปีท่ีผา่น 13.17%  มีก าไรสุทธิ  1,162  ลา้น
บาท   ผลการด าเนินงานของบริษทันบัวา่ประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ  แมว้า่ในปี 2559 ภาวะการแข่งขนั
ในตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคยงัคงความรุนแรง  ปริมาณสินคา้และคู่แข่งมีเพิ่มมากทั้งตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศ   แต่ไดปั้จจยับวกจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนท่ีขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการ
ปรับตวัดีข้ึนของการผลิตภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกร ท าให้มีอ านาจการใช้จ่ายซ้ือสินคา้มากข้ึน 
รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ   
 ในปี 2560  บริษทัฯ ยงัคงตั้งเป้าหมายเติบโต  จากแนวโน้มตลาดสินคา้อุปโภคบริโภค ในปี 
2560 น่าจะปรับตวัดีข้ึน โดยปัจจยัท่ีเอ้ือให้สถานการณ์จบัจ่ายใชส้อยดีข้ึนส่วนหน่ึงเกิดจากรัฐบาลพยายาม
ด าเนินนโยบายเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจกระจายรายไดสู่้ชุมชน ขณะท่ีแนวโนม้สินคา้เกษตรปรับตวัดีข้ึน  ส าหรับ
การขยายการลงทุนของบริษทัในปี 2560 ยงัคงมีต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจใน
เครือสหพฒัน์ การหาสินคา้ใหม่ๆ เขา้มาท าตลาดเพิ่มเพื่อทดแทนสินคา้เดิมท่ีเตรียมจะยกเลิกจ าหน่าย  ซ่ึงถือ
เป็นความทา้ทายในการด าเนินธุรกิจปี 2560  เพื่อรักษาฐานยอดขายให้ยงัคงเติบโต    ทั้งน้ีบริษทัฯ ค านึงถึง
ความส าคญัของการบริหารตน้ทุนโลจิสติกส์   ซ่ึงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ส่งผลให้การด าเนินงานดา้น   
โลจิสติกส์มีการพฒันามากยิง่ข้ึน   เพื่อใชเ้ป็นกลยุทธ์การขบัเคล่ือนธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขนัอีก
ทางหน่ึง  
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2.3    การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
       สินคา้ท่ีบริษทัจ าหน่ายกวา่  80%   เป็นสินคา้ท่ีผลิต โดยบริษทัท่ีร่วมลงทุนระหวา่งกลุ่มสหพฒัน์   

บางบริษทัก็ไดร่้วม Joint Venture  กบัต่างประเทศ 
 

ผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีผลิตสินคา้ใหบ้ริษทัจ าหน่าย 
 

ช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต 

1. บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ เลขท่ี 278 อาคารทีเอฟ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมาม่า  

 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปมาม่าราเมง 

 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 บะหม่ีรุสกี 

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

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

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

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

   

3.  บมจ. เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ เลขท่ี 278 อาคารทีเอฟ เส้นหม่ีและก๋วยเต๋ียวก่ึงส าเร็จรูป 
 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก มาม่า , โจก๊ก่ึงส าเร็จรูปมาม่า , 
 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ขา้วตม้ก่ึงส าเร็จรูปมาม่า 
 โทร. 0-2374-4730  แฟ็กซ์ 0-2374-7956  
   

4.  บจ. แดร่ีไทย 
 
 

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

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

5.  บมจ. เอส แอนด์ เจ 
     อินเตอร์เนชัน่แนล  
     เอนเตอร์ไพรส์ 
 

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

ผลิตภณัฑไ์อนิว ,  
ผลิตภณัฑไ์บโอนิค 
 
 

6.  บจ. ทิพยว์ารินวฒันา 
 
 
 

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

น ้าแร่มองต ์เฟลอ 
สเปรยน์ ้าแร่มองต ์เฟลอ 
 
 

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

ผลิตภณัฑก์ าจดัยงุและแมลงคินโช 
น ้าหอมปรับอากาศดบักล่ินมูชิ-โค
นาซี 

8.  บจ. คิวพี (ประเทศไทย) 
 

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

น ้าส้มสายชูกลัน่คิวพ ี
น ้าส้มสายชูหมกัคิวพี 
คิวพีมายองเนส, คิวพีแซนวชิสเปรด 
ควกิเชฟซอสปลาน่ึงมะนาว 
ควกิเชฟซอสปลาน่ึงซีอ๊ิว 

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

ผลิตภณัฑไ์อเฮลติ-คิวเทน 
ผลิตภณัฑส์ตาร์ อินฟินิติ 

10. บจ. เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
      (ประเทศไทย)  

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

ผลิตภณัฑผ์า้ออ้มเด็กกนูน์ 

 

2.4    งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ    -ไม่มี – 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง และ
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  เพื่อติดตามการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ และติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่   ซ่ึงในปี 2559 ไดมี้การประชุมรวม 12 คร้ัง โดยพิจารณาถึงปัจจยั
ความเส่ียงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทั อีกทั้งส่งเสริมและพฒันาให้
พนกังานและฝ่ายจดัการทุกระดบัมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง
และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกบันโยบายและภารกิจของบริษทั   
 

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

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

 

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

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

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

1.  บริษทัฯ มีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบงานขายข้ึน เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานขาย
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้

 2.  จดัอบรมการสร้างจิตส านึกการบริการ และการปฏิบติังาน ใหก้บัพนกังานขายทุก  2  เดือน 

 6)    ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 บริษทัฯ มีนโยบายการให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงั  ซ่ึงลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีการติดต่อกนัมาเป็น 
เวลานาน  จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการติดตามและเรียกเก็บหน้ี 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 

 บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง และ
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ต่อตา้นการคอร์รัปชั่น  เพื่อติดตามการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  และติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 ในรอบปี  2559  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ไดมี้การประชุมรวม 12 
คร้ัง  และปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ตลอดจน
ไดเ้ชิญฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมตามความเหมาะสม สรุปไดด้งัน้ี 

1. การประเมินความเส่ียง 
จดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก และมีการบริหารจดัการความเส่ียงตามกรอบความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
จดัให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการเงิน  
ความเส่ียงดา้นกฎหมาย ความเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่   
ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  โดยบริหารความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

3. การติดตาม 
มีการติดตามการจดัการความเส่ียงและการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งใกลชิ้ด โดยจดัให้มีการประชุม
กบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรับทราบผลการบริหารจดัการความเส่ียงครอบคลุมทุกดา้น  
พร้อมใหข้อ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการบริหารจดัการความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
ไดพ้ิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
เพื่อใหค้รอบคลุมการปฎิบติัหนา้ท่ี  

จากผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ได้
ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างครบถ้วน และมีความเห็นสรุปว่า บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเพียงพอ 
สอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 
  
 
       ผาสุข  รักษาวงศ ์

     (นางผาสุข  รักษาวงศ)์ 
          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
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4.    ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1   สินทรัพยถ์าวรหลกั  ไดแ้ก่ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรของบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ 
และไม่มีภาระผกูพนั 

รายการทรัพยสิ์น ท่ีตั้ง 
เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) ไร่ งาน ตารางวา 

ส านกังานของบริษทั เป็นอาคาร
คอนกรีต  3 ชั้นคร่ึง 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ   
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร   

2 3 11 20,691,140.65 

โกดงัและส่ิงปลูกสร้าง ซอยประดู่ 1  แขวงบางโคล่   เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 

10 3 51.6 150,268,969.91 

อาคารและโกดงั เป็นตึกแถว 5 ชั้น 
17 คูหา 

ถนนรัชดาภิเษก   แขวงบางโพงพาง    
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ    

17 3 97.5 204,561,242.32 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ถนนพระราม 4   แขวงพระโขนง               
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ    

- - 49.8 1,227,546.34 

ท่ีดินสุวนิทวงศ ์  ถนนสุวนิทวงศ ์ ต าบลศาลาแดง  อ าเภอ 
บางน ้ าเปร้ียว   จงัหวดัฉะเชิงเทรา   

12 - 30 4,594,959.00 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลหนองหอย   อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่     

10 1 51.7 16,842,111.00 

ท่ีดินขอนแก่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลบา้นทุ่ม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น   8 - 72.10 3,377,028.81 

ท่ีดินและอาคารพระราม  3    แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ - 1 41.1 10,053,421.75 

ท่ีดินชลบุรี    ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดั
ชลบุรี    

9 2 50.4 2,310,000.00 

ท่ีดินชลบุรีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบุรี    4 3 40 5,793,158.20 

ท่ีดินนครราชสีมาพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   ต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา   12 1 46 19,898,942.92 

ท่ีดินเชียงราย    ต าบลป่าออ้ดอนชา้ง  อ าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวดัเชียงราย    

3 2 59.6 2,641,508.00 

ท่ีดินออ้มนอ้ยพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลท่าไม ้อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร 

15 - - 83,160,354.01 

ท่ีดินรังสิตพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    ถนนพหลโยธิน  ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี   

5 2 95 70,695,832.37 

ท่ีดินพษิณุโลก    ต าบลมะขามสูง  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
พิษณุโลก    

44 2 46 3,535,228.30 

ท่ีดินจนัทบุรี   ต าบลทบัไทร อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดั
จนัทบุรี 

2 1 25.8 1,390,000.00 
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รายการทรัพยสิ์น ท่ีตั้ง 
เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

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

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

ท่ีดินคลองหลวง    ต าบลคลองสอง  อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดั
ปทุมธานี    

7 - - 14,100,000.00 

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

ท่ีดินมีนบุรี  ต าบลสามวาตะวนัออก   อ าเภอคลองสามวา  
กรุงเทพฯ    

8 3 29.1 26,189,621.92 

ท่ีดินเชียงใหม่    ต าบลฟ้าฮ่าม  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 1 1 65 16,842,111.00 

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

อาคารชุดสุขหทยัเพลส    ถนนร่มเกลา้  แขวงคลองสามประเวศ  เขต
ลาดกระบงั กรุงเพทฯ   

  4 ยนิูต 1.00 

ท่ีดินกบินทร์บุรี อาคาร และ
เคร่ืองจกัร 

ต าบลนนทรี  อ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

21 3 87 55,282,845.12 

ท่ีดินบางพลี   ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ   

5 1 55 97,371,593.00 

ท่ีดินหนองแขม พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลหนองแขม อ าเภอหนองแขม จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร   

8 3 40 70,794,313.16 

ท่ีดินร่มเกลา้ พร้อมส่ิงปลูกสร้าง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 50 3 36 384,945,545.05 

ท่ีดินกบินทร์บุรีพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

1 3 97 5,952,744.42 

ท่ีดินจนัทบุรี   ต าบลทุ่งเบญจา  อ าเภอท่าใหม่  จงัหวดั
จนัทบุรี   

172 1 55 27,600,000.00 

ท่ีดินกบินทร์บุรี พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดั
ปราจีนบุรี 

55 2 83 162,551,216.76 

ท่ีดิน ถนนก าแพงเพชร 7 ถนนก าแพงเพชร 7 แยกจากถนนเพชรอุทยั 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 

3 2 68 160,000,000.00 

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

1 1 14 43,918,580.00 

อาคารชุดบา้นทิวทะเล อความารีน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี   4 ยนิูต 18,246,816.32 

อาคารชุดแคทเธอรีนคอร์ท ต าบลวงักะทะ อ าเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา   1 ยนิูต 8,029,504.82 
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ท่ีดินของบริษทัยอ่ย  

รายการทรัพยสิ์น ท่ีตั้ง 
เน้ือท่ี มูลค่าตามบญัชี 

(บาท) ไร่ งาน ตารางวา 

1.  บริษทั โชคชยัพิบูล จ  ากดั 

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

33 2 8 583,223,381.55   

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

20 - 36 88,400,000.00 

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

2 - - 3,760,000.00 

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

6 3 94.8 1,680,000.00 

2. บริษทั กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  จ  ากดั 

ท่ีดินและอาคารส านกังาน 19 ชั้น   ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ  เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร   

2 2 1 109,722,865.85 

3. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา  จ  ากดั 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 134 ม.4 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 4 3 5 14,687,612.14 

ท่ีดินพบพระ 55 ม.1 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จ.ตาก 41 2 75 8,134,441.72 

4. บริษทั  แดร่ีไทย  จ  ากดั 

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

7 3 7 11,746,503.82 
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4.2   นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม   
          บริษทัฯ  มีนโยบายการลงทุนกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ  เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง  

บริษทัฯ ไม่มีอ านาจควบคุมกิจการในบริษทัร่วมท่ีลงทุน ทั้งน้ีการด าเนินการของบริษทัเหล่านั้น เป็นอ านาจ
อิสระของคณะกรรมการของบริษทันั้นๆ    นอกจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัแลว้   บริษทัฯ  
มีนโยบายร่วมลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการหรือเอ้ือประโยชน์ต่อกนั  

4.3   ราคาประเมินทรัพยสิ์น    
          บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ อันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง

ทรัพยสิ์น จึงไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นใหม่ในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 
 

5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย  
      บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซ่ึงบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี 
 

6.    ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 
6.1    ขอ้มูลทัว่ไป 

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

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

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

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

 
 
 
 
   

http://www.sahapat.co.th/
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 (2)    ช่ือ/ สถานท่ี/ โทรศพัท ์โทรสารของนิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

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

ดบั     
   

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

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

อุปโภค-บริโภค 
ทุนจดทะเบียน 
3,100,000 ด่อง 

100.00 

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

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
และบริการ 

 
    

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

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
ให้เช่า 

 
    

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

  อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี       

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

 
  ตดัใหม่ เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
บริโภค 

 
    

6 CANCHANA 
INTERNATIONAL CO.,LTD. 

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

- - จดัจ าหน่ายสินคา้   1,000 400 40.00 

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

 
    ซัคเซสเวนเจอร์ จก. เขตบางกะปิ กทม. 

    
    

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

 
  ยานนาวา กทม. 

    
    

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

 
(CAMBODIA) CO.,LTD. Phnom Penh  Cambodia 

    
    

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

 
  ทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ ห้วยขวาง กทม. 

    
    

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

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

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

02-2620671 02-2620672 ตวัแทนจ าหน่าย
สินคา้ 

   200,000 50,000 25.00 
 

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

 
  จ.ชลบุรี 20280 

    
    

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

 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 

    
    

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

 
  เขตบางคอแหลม กทม.10120 

  
อุตสาหกรรม 

 
    

16 บจ.สห ลอวส์ัน 2170 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3080708 02-3080702 ร้านคา้ 10,870,000    2,174,000            20.00  

 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310 

  
สะดวกซ้ือ 

 
    

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

 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 

    
    

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

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

02-3080608-9 02-3080607 บริการออกแบบ 
พฒันาซอฟตแ์วร์ 

16,000,000 2,880,000 18.00 

20 บ.ซันร้อยแปด จก. 729/2-3 ตรอกวดัจนัทร์ใน ถ.รัชดาภิเษก 02-2954253 02-2954256 ศูนยจ์  าหน่าย 10,000,000 1,775,350 17.75 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กทม.   สินคา้    
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ล า ช่ือธุรกิจ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นท่ี จ านวนหุ้น สัดส่วนการ 

ดบั     
   

ออกจ าหน่าย ท่ีถือ ถือหุ้น(%) 

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

 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 

  
น ้ าผลไม ้

 
    

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

02-2930030 02-2930040 พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

2,400,000 400,000 16.67 

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

 
    สหโอซูกา้ เอเชีย จก. เขตห้วยขวาง กทม.10310 

    
    

24 บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก. 889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลข 02-6758356 02-6739899   จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์          250,000         37,500            15.00  

 
  ท่ี 124 ขั้น 12 ถ.สาทรใต ้สาทร กทม. 

  
บ ารุงสุขภาพ 

 
    

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

 
  กทม.10120 

    
    

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

 
  วงัทองหลาง บางกะปิ กทม.10900 

    
    

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

 
   คอมเมอร์เชียล จก. กทม. 10250 02-3145848 

   
    

28 บมจ.ฟาร์อีสท ์ดี ดี บี 465/1-467 ถ.ศรีอยธุยา เขตราชเทวี  02-2480888 02-466055-6 โฆษณา        7,500,000      922,650            12.30  

 
  กทม. 10400 

    
    

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

 
  เขตยานนาวา กทม.10120 

  
อุปโภค 

 
    

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

038-480444 038-480505 พฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

332,000 39,840 12.00 

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

 
  พระประแดง สมุทรปราการ 10130 

  
ทอผา้ 

 
    

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

 
  กทม.10600 

    
    

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

 
  จ.ชลบุรี 20220 

    
    

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

 
   (ประเทศไทย) จก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

    
    

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

 
   (ไทยแลนด์) จก. อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง 

  
ส าเร็จรูป 

 
    

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

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

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย )  จ  ากดั 
 93  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์ 0-2009-9000 
 โทรสาร   0-2009-9991 
ผูส้อบบญัชี นางวไิลรัตน์   โรจน์นครินทร์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  และ/หรือ  
 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ 
 นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 แห่งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 316/32  สุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ 0-2259-5300-2 
 โทรสาร   0-2260-1563 , 0-2259-8956 
ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั  วรีะ ลอร์ ออฟฟิส จ ากดั 
 เลขท่ี 747/151-152  ตรอกวดัจนัทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ 
 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 
 โทรศพัท ์ 0-2683-8023 , 0-2683-8843 

 
 

 6.2   ขอ้มูลส าคญัอ่ืน   -ไม่มี - 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ  

 

7.    ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1   จ  ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้   

(1) บริษทัมีทุนจดทะเบียน  330,000,000  บำท   เรียกช ำระแลว้   330,000,000  บำท             
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั  330,000,000  หุน้  มูลค่ำหุน้ละ  1  บำท 

(2) บริษทัฯ ไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุน้สำมญั  
 

7.2   ผูถื้อหุน้ 
 

(1)   รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่  ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 30  ธนัวำคม 2559 
(ก)  กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก 
 

                รำยช่ือ  จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วน 

กำรถือหุน้ (%) 
  1. บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง 66,000,065 20.00 
  2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 33,630,158 10.19 
  3. LION CORPORATION 32,188,333 9.75 
  4. บริษทั โชควฒันำ จ ำกดั 24,687,641 7.48 
  5. NISSIN FOOD HOLDINGS CO.,LTD. 16,216,666 4.91 
  6. Q.P. CORPORATION 16,072,583 4.87 
  7. นำยวรีพฒัน์   พนูศกัด์ิอุดมสิน  15,901,872 4.81 
  8. บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ำกดั 13,289,250 4.02 
  9. นำยส ำเริง  มนูญผล 12,129,444 3.67 
10. LOTTE COMPANY  LIMITED. 8,200,000 2.48 
11.  อ่ืนๆ 91,684,388 27.78 
        รวม 330,000,000 100.00 

                

        การกระจายการถือหุน้ตามจ านวนรายท่ีถือ โดยแบ่งช่วงจ านวนหุน้ท่ีถือตามจ านวนรายของผูถื้อหุน้ 
ช่วงจ านวนหุน้ท่ีถือ จ านวนรายท่ีถือ  %  

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       ข้ึนไป 558           38.62  

รวม             1,445          100.00  
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                 ประเภทและจ ำนวนผูถื้อหุน้ ตำมประเภทของบุคคลท่ีถือหุน้  

ประเภท จ ำนวนรำย จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

นิติบุคคล    
     สัญชำติไทย 61 162,972,734 49.39 
     สัญชำติต่ำงดำ้ว 9  74,380,893 22.54 
บุคคลธรรมดา    
     สัญชำติไทย 1,368 92,204,463 27.94 
     สัญชำติต่ำงดำ้ว    7 441,910 0.13 
     รวม 1,445 330,000,000 100.00 

 
(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย    - ไม่มี - 

 

(2)   บริษทัฯ ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding company) 
(3) ขอ้ตกลงระหวำ่งผูถื้อหุน้ใหญ่ (Shareholders’ agreement)    - ไม่มี - 

 
 

7.3    กำรออกหลกัทรัพยอ่ื์น    
   ในปี 2559   บริษทัฯ ไม่มีกำรออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
 

7.4    นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
   บริษทัคำดวำ่จะสำมำรถคงไวซ่ึ้งกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท  ต่อปี  
ทั้งน้ียอ่มข้ึนกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและภำวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 
  

การจ่ายเงินปันผล   ** 2559 2558 2557 2556 2555 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้   (บำท) 3.52 3.94 3.75  3.23 3.00 
เงินปันผลต่อหุน้   (บำท) 1.30 1.10 1.00  1.00 1.00  
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ 36.90% 27.95 % 27.08 % 31.21 % 33.30 % 

 

**  หมำยเหตุ  :   ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 23)  เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2560  มีมติใหน้ ำเสนอ
ต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงก ำหนดใหมี้ข้ึนในวนัท่ี 24 เมษำยน 2560  เพื่ออนุมติักำรจ่ำย 
เงินปันผล หุน้ละ 1.30 บำท  
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8.     โครงสร้างการจัดการ 
8.1    คณะกรรมการบริษัท  

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

1.  คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีควำมเช่ียวชำญหลำกหลำย  มีภำวะผูน้ ำ  มี
วิสัยทศัน์    มีคุณธรรม  จริยธรรม และประวติักำรท ำงำนท่ีไม่ด่ำงพร้อย  กรรมกำรบริษทัทุกคนมีควำมตั้งใจ
ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัตำมท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกคณะกรรมกำรบริษทั  และควำมรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อผูถื้อหุน้  มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น  พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองต่ำง ๆ โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 

2.  กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริษทั  
  คณะกรรมกำรบริษทั  มีจ ำนวน 15  ท่ำน ประกอบดว้ย 

-    กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร         6    ท่ำน 
-    กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ         4    ท่ำน 
-    กรรมกำรอิสระ    1    ท่ำน 
-   กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร                                4    ท่ำน 

คณะกรรมกำรบริษทั   เขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ี  ควำมรับผิดชอบ  มีภำวะผูน้ ำ  มีกำรก ำหนดวิสัยทศัน์
ของบริษทัไวอ้ยำ่งชดัเจน มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตดัสินใจ      มีกำรบริหำรงำนโดย
กำรก ำหนดภำรกิจ  เป้ำหมำย  กลยุทธ์  แผนปฎิบติังำนและงบประมำณประจ ำปีเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดไว ้  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร โดยก ำหนดให้รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของผลกำร
ด ำเนินงำน และผลประกอบกำรของบริษทัทุกเดือนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   ทั้งน้ีคณะกรรมกำร
บริษทัไดน้ ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้แก่กิจกำรและ
ผูถื้อหุน้ 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั วำ่มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบ
ทำนและใหค้  ำแนะน ำอยำ่งรอบคอบ   คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย   เพื่อท ำหนำ้ท่ี
ดังกล่ำว และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดเป็นอิสระกนั เพื่อช่วย
ในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

ก.    บริษทัฯ มีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน ครบตำมจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

ข.   บริษทัฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน ท่ีมีควำมเป็นอิสระ
และมีกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้ และประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้ 

ค.   มีกำรมอบอ ำนำจระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรท่ีชดัเจน ตำมรำยละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรแลว้ 
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 รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทั  และกำรเขำ้ร่วมประชุม 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
การเขา้ร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

สามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 

  1.   นายบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา ประธานกรรมการ
กิตติมศกัด ์

12/12  1/1 

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

อาวุโส 
12/12  1/1 

  5.  นายเวทิต โชควฒันา กรรมการรองผูอ้  านวยการ 12/12  1/1 
  6.   นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี กรรมการ 12/12  1/1 
  7.  นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการ 11/12  1/1 
  8.  นายเพชร พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 12/12  1/1 
  9.  นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ 11/12  1/1 
10.  นางชยัลดา ตนัติเวชกุล กรรมการ 12/12  1/1 
11.  นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ/ ประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 
11/12 5/5 1/1  

12.  นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

12/12 5/5 1/1 

13.  นายวศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ 

11/12 5/5 1/1 

14.  พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ 

12/12 5/5 1/1 

15.  นายแพทยว์ิชยั เจริญวงค ์ กรรมการอิสระ 8/12  1/1 

(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559)     
16.  นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษทั 12/12 5/5 1/1 
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 กรรมการบริษัททีม่ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท   
 กรรมการบริษทัสองในเกา้คนน้ี  ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั 

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

  คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษทั 

 

8.2   ผูบ้ริหำร  
    ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2559  บริษทัฯ มีผูบ้ริหำรจ ำนวน  12  ท่ำน ดงัน้ี   
 

รายช่ือ  ต าแหน่ง 
1. นายบุณยสิทธ์ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทักิตติมศกัด์ิ  และ 

ประธานกรรมการบริหารกิตติมศกัด์ิ 

2. นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริหาร  และ 

กรรมการผูอ้  านวยการ 

3. นางผาสุข รักษาวงศ ์ กรรมการรองผูอ้  านวยการอาวโุส และกรรมการบริหาร  

4. นายเวทิต โชควฒันา กรรมการรองผูอ้  านวยการ และกรรมการบริหาร 

5. นางชยัลดา ตนัติเวชกุล กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 

6. นางศิริพร เลขยะวจิิตร เลขานุการบริษทั และกรรมการบริหาร 

7. นายพิพฒัน์ โควศุภมงคล กรรมการบริหาร  

8. นายเฉลิมพล ก าเนิดศิริกุล กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

9. นายวระ พนัธ์กมล กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่าย ขาย 1 

10. นายปุณวณ์ี สุขเยน็ กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่าย ขาย 2 

11. นายปริญญา สิทธิด ารง กรรมการบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ ์1 

12. นายสุรพงษ ์ โศภนกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.3     เลขำนุกำรบริษทั   
        บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนำงศิริพร  เลขยะวิจิตร  กรรมกำรบริหำร ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั 

ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม   เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษทัด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทัปรำกฎใน
เอกสำรแนบ 1    

เลขำนุกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบดงัน้ี 
1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมกำร 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปี  

ของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 2.    เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร  
 3.  ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 4.  ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

ฝ่ายบญัชี 
 และ 
การเงิน 

ฝ่ายบริหาร 
การขาย 

 

ฝ่าย 
ทรัพยากร 
  บุคคล 

ฝ่าย 
 เทคโนโลยี 
สารสน 
เทศ 

ฝ่าย 
ส านกังาน 

ฝ่าย 
ส านกั
ประธาน
กรรมการ 
บริหาร 

 

  ฝ่ายขาย 
1 

ฝ่าย 
ผลิตภณัฑ ์

1 

 

ฝ่ายวิจยั 
ฝ่ายธุรกิจ  
 ต่าง 

ประเทศ 

ฝ่ายบริหาร 
การเงินและ
การลงทุน 

 

ฝ่ายขาย 
2 

ฝ่าย 
ผลิตภณัฑ ์

2 

ฝ่าย 
ผลิตภณัฑ ์

3 

ส านกัตรวจสอบภายใน 
  รองผูอ้  านวยการอาวโุส 

รองผูอ้  านวยการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
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 5. สนบัสนุนให้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยให้ค  ำแนะน ำ
เบ้ืองตน้แก่กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร เก่ียวกบัขอ้กฎหมำย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัแก่กรรมกำรบริษทั 
 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำร 
ประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบติัตำมอย่ำงถูกตอ้ง 
ติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 7.   ท ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
 8. ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตำมระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

8.4     ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร   
     บริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่มีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนโดย

คณะกรรมกำรบริษทัจะร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดวงเงินค่ำตอบแทน  และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมติัโดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั วงเงินค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยในปีท่ีผำ่นมำ โดยค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีกำรเขำ้ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั  และค่ำตอบแทนประจ ำปีจะเป็นกำรจ่ำยให้แก่กรรมกำรทุกคน  กรรมกำรท่ีเป็นสมำชิก
ของคณะอนุกรรมกำรก็จะไดค้่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำท่ีของคณะอนุกรรมกำรดว้ย  โดยไดรั้บเป็นเบ้ีย
ประชุมเม่ือเขำ้ร่วมประชุม  ทั้งน้ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 65  เม่ือวนัท่ี  25  เมษำยน 2559  ไดอ้นุมติั
ค่ำตอบแทนกรรมกำรวงเงินรวมไม่เกิน 12 ลำ้นบำทต่อปี 
     ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำจำกผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั ผลกำรด ำเนินงำน วงเงินค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยในปีท่ีผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในกล่มธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอ ำนำจ 
หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบ  และน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ และน ำเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั  

 (1)  ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในปี  2559 
 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  65  เม่ือวนัท่ี 25  เมษำยน 2559 ไดอ้นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร

บริษทัวงเงินรวมไม่เกิน 12 ลำ้นบำท  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรบริษทัไดรั้บใน
ฐำนะพนกังำน หรือลูกจำ้งของบริษทั  โดยใหจ่้ำยดงัน้ี 

1. ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั จ่ำยเป็น 
 ค่ำเบ้ียประชุม  (เฉพำะกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ประชุม) 

 ประธำน   12,000   บำท/คร้ัง 
 กรรมกำร 10,000   บำท/คร้ัง 
 ค่ำตอบแทนประจ ำปี จ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรบริษทัทุกคน โดยคณะกรรมกำรบริษทัเป็น        

ผูพ้ิจำรณำจดัสรร 
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2.  ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรตรวจสอบ จ่ำยเป็น 
 ค่ำเบ้ียประชุมรำยไตรมำส   

 ประธำน 60,000   บำท 
 กรรมกำร 30,000   บำท 
3. ในกำรท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  จ่ำยเป็น 
 ค่ำเบ้ียประชุม  (เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม) 

 ประธำน   4,000   บำท/คร้ัง 
 กรรมกำร   3,000   บำท/คร้ัง 
 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกวำ่มีกำรเปล่ียนแปลง โดยค่ำตอบแทนท่ี
จ่ำยตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร   ประกอบดว้ย ค่ำเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ำยตำมจ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร  
 

 
รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง
และต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ 

รวม 
 

1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา 1,044,000   1,044,000 
2. นายบุญชยั โชควฒันา 1,144,000   1,144,000 
3. นายบุญปกรณ์ โชควฒันา 570,000   570,000 
4. นางผาสุข รักษาวงศ ์ 720,000  48,000 768,000 
5. นายเวทิต โชควฒันา 720,000   720,000 
6. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี 570,000   570,000 
7. นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์ 560,000   560,000 
8. นายเพชร พะเนียงเวทย ์ 570,000   570,000 
 9. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ 560,000   560,000 
10. นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ 720,000  36,000 756,000 
11. นายขจรศกัด์ิ วนัรัตนเ์ศรษฐ 560,000 180,000  740,000 
12. นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ 570,000 180,000  750,000 
13. นายวศิน เตยะธิติ 560,000 120,000  680,000 
14. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 570,000 120,000  690,000 
15. นายแพทยว์ิชยั เจริญวงค ์ 530,000   530,000 

 (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 25 เม.ย. 59)     
16. นายวนัชยั อ ่าพ่ึงอาตม ์ 40,000   40,000 

 (ครบวาระเม่ือวนัท่ี 25 เม.ย. 59)     
 รวม  10,008,000 600,000 84,000 10,692,000 
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รวมค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยในปี  2559  เป็นเงินทั้งส้ิน   10,692,000   บำท 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
      ในปี  2559  บริษทัฯ ไดจ่้ำยค่ำตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสัใหก้บัผูบ้ริหำร จ ำนวน 13 รำย   
รวมทั้งส้ิน    59,074,740  บำท 
 

 (2)    ค่ำตอบแทนอ่ืน 
  ค่ำตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหำร 

 เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
       ในปี 2559  บริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับผูบ้ริหำร  จ ำนวน 13 รำย       

รวมทั้งส้ิน   2,673,140  บำท   
 ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ   - ไม่มี - 

 

8.5     บุคลำกร   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษทัฯ มีพนกังำน  ทั้งส้ิน  1,559 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกัไดด้งัน้ี 
 

สำยงำนหลกั จ ำนวนพนกังำน 
  ฝ่ำยขำย 841 
  ฝ่ำยส ำนกังำน 718 

 

ในปี 2559  บริษทัฯ  ไดจ่้ำยค่ำตอบแทนใหพ้นกังำนในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ    เป็นจ ำนวนเงิน  568,668,343.87  บำท 

 

9.    การก ากบัดูแลกจิการ 
9.1    นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  

   คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเช่ือมัน่ว่ำกำรมีระบบบริหำรจดักำรท่ีดี โปร่งใส และตรวจสอบได ้
ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีควำมเพียงพอและเหมำะสม   ขณะเดียวกนัได้
เสริมสร้ำงให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนมีคุณธรรม  ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนั อดทน มีกำรแบ่งปัน และใช้
สติปัญญำในกำรด ำเนินงำน  พร้อมรองรับกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง วฒันธรรม และสังคม
ควบคู่ไปกบักำรเคำรพสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย   จะเป็นปัจจยั
ส ำคญัท่ีช่วยเสริมสร้ำงใหอ้งคก์รมีภูมิคุม้กนัท่ีดีและสร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 เพื่อให้เป็นไปตำม “หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555”  และสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑ์ของ  ASEAN Corporate Governance Scorecard  บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 )  ซ่ึงไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 9 (ชุดท่ี 20)   เม่ือวนัท่ี 16 
มกรำคม 2557 และใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 17 มกรำคม 2557 เป็นตน้ไป  เพื่อใชบ้งัคบัแทนฉบบัเดิมท่ีไดรั้บ
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อนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7 (ชุดท่ี 9) เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2545  และไดมี้กำรเผยแพร่
ผำ่นเวปไซดข์องบริษทั  www.sahapat.co.th  หวัข้อ กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร   
2. หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร  5 หมวด 
3. จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 
4. จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและพนกังำน 

 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อใหก้รรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคนยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน ดงัน้ี  
 1. กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน  มุ่งมัน่ท่ีจะน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ   และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน  ไปปฏิบติัในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั  
 2. กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร  และพนกังำนทุกคน   ตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ  
ระมดัระวงั  ซ่ือสัตย ์สุจริต  โดยปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบับริษทั และประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. ด ำเนินกำรใหโ้ครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทัมีกำรก ำหนดอ ำนำจ  หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ
ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะและผูบ้ริหำรอยำ่งชดัเจน      
 4. ด ำเนินกำรใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม  
รวมถึงกำรมีระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได้ 
 5. ด ำเนินกำรใหมี้กำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัอยำ่งเพียงพอ  เช่ือถือได ้ และทนัเวลำ  ตรำบเท่ำท่ี
ไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 
 6. ตระหนกัและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุน้  ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
 7. ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงควำมรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ชุมชน  สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 8. มุ่งมัน่สู่ควำมเป็นเลิศในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ดว้ย
กำรรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรบริหำรและสร้ำงสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยูเ่สมอ 
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงจิตส ำนึกอนัดีงำม ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรม   
ตลอดจนมุ่งมัน่ในกำรพฒันำและยกระดบัขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง  
 10. ต่อตำ้นกำรทุจริต   กำรคอร์รัปชัน่  ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ    เคำรพต่อกฎหมำยและ 
สิทธิมนุษยชน 
 11. ด ำเนินกำรกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยควำมรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยดึถือ
ประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง 
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หลกัการก ากบัดูแลกจิการ  5 หมวด 
 

หมวดที ่1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1.1   บริษทัฯ   ตระหนกัและเคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุ้น  ไม่มีกำรกระท ำใดๆ 

อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น  ท ำหน้ำท่ีดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่ำงเป็นธรรม 
ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุ้นในประเทศ   หรือต่ำงประเทศ  ทั้งท่ี
เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่   ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย  หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถำบนัไดใ้ชสิ้ทธิของตน    ทั้งสิทธิพื้นฐำนของ
ผูถื้อหุ้น  สิทธิในกำรเขำ้ถึงสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำ สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อบริษทั  

1.2 คณะกรรมกำรบริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชุมและส่งค ำถำมล่วงหนำ้
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเผยแพร่หลกัเกณฑก์ำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้บน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.3 คณะกรรมกำรบริษทัดูแลให้มีกำรใหข้อ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ี  และวำระกำรประชุม   โดยมี
ค ำช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระในหนงัสือนดัประชุม   รวมทั้งสถำนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้สะดวก
ต่อกำรเดินทำง 

1.4 คณะกรรมกำรบริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปี  
1.5 คณะกรรมกำรบริษทัส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อให้เกิดควำม

ถูกตอ้ง  รวดเร็ว มีกำรลงมติเป็นแต่ละวำระ   ให้สิทธิผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคล  และมี
กำรใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทั้งมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนน  

1.6 คณะกรรมกำรบริษทัเปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  พร้อมผลกำร
ลงคะแนนในแต่ละวำระ ในวนัท ำกำรถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

1.7 คณะกรรมกำรบริษทัจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น   โดยบนัทึกกำรช้ีแจงขั้นตอนกำร
ลงคะแนน รำยช่ือกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อยและผูบ้ริหำรท่ีมำประชุมและลำประชุม  ผลกำรลง 
คะแนนในแต่ละวำระพร้อมค ำถำมค ำตอบ ไม่มีกำรเพิ่มวำระท่ีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือนดัประชุม และเปิดเผย 
ต่อสำธำรณชนบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

นอกจำกสิทธิขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรบริษทัยงัค ำนึงถึงสิทธิ ของผูถื้อหุ้นทั้งตำมกฎหมำย และ
ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น   ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  ดงัน้ี 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูล     ผูถื้อหุ้นมีสิทธิรับทรำบขอ้มูลอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยบริษทัฯ ได้
เผยแพร่ขอ้มูล ทั้งภำษำไทย และภำษำองักฤษผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย       และผำ่น
ทำงเวบ็ไซด ์  www.sahapat.co.th   เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ มีช่องทำงท่ีจะไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของบริษทัไดม้ำกข้ึน  เช่น 
ผลกำรด ำเนินงำน ขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  กำรซ้ือขำยสินทรัพยท่ี์ส ำคญั รำยช่ือผูถื้อหุ้น  10  อนัดบั
แรกของบริษทั ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพื่อประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีปัจจุบนัก่อนวนัประชุม  
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รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยใน 14  วนันบัจำกวนัประชุม  และขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นต่อกำรตดัสินใจของผูถื้อหุ้น 
โดยเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น    บริษทัฯ  จดัให้มีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ ำ
ทุกปีภำยใน 4  เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั โดยวนั เวลำ สถำนท่ี และวธีิกำร ไม่เป็นอุปสรรค
ในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในกำรติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั    
ในปี 2559  บริษทัฯ จดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  65  ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษำยน 2559  ณ โรงแรมมณเฑียร   
ริเวอร์ไซด์   เลขท่ี  372  ถนนพระรำม  3  แขวงบำงโคล่   เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ   ซ่ึงเป็นสถำนท่ีท่ี
บริษทัจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นประจ ำทุกปีเพื่อไม่ให้ผูถื้อหุ้นสับสน  พร้อมแนบแผนท่ีสถำนท่ีประชุมไป
กบัหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ  เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559    
โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์กำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  บนเวป็ไซตข์องบริษทั   ตั้งแต่วนัท่ี 1  ธันวำคม  2558  ถึงวนัท่ี 30 
ธนัวำคม 2558  ซ่ึงปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

 บริษทัฯ ไดแ้จง้มติคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 12 (ชุดท่ี 22)  เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2559  ซ่ึง
ก ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 65 ในวนัท่ี 25 เมษำยน 2559  พร้อมวำระกำรประชุมทั้งภำษำไทย
และภำษำองักฤษ  ผำ่นระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเวบ็ไซด์ของ
บริษทั  www. sahapat.co.th    เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดท้รำบล่วงหนำ้ถึง 5 สัปดำห์ก่อนวนัประชุม   

 บริษทัฯ ให้ขอ้มูล วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม  ในหนังสือบอกกล่ำวนดัประชุม 
โดยมีขอ้เท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัในทุกวำระ  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่
หนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม  ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนำคม 2559  ผำ่นเวบ็ไซต์
ของบริษทัทั้งภำษำไทยและองักฤษเป็นกำรล่วงหนำ้  37 วนั โดยเป็นขอ้มูลเดียวกบัท่ีบริษทัฯ ส่งให้ผูถื้อหุ้น
ในรูปแบบเอกสำร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษำเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำว 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม  เช่นรำยงำน
ประจ ำปี  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข. ประวติัของบุคคลท่ีเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  ขอ้มูล
กรรมกำรตรวจสอบท่ีบริษทัเสนอช่ือให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ แผนท่ีของสถำนท่ีจดัประชุม  ค ำอธิบำยเอกสำร 
และหลกัฐำนท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งน ำมำแสดงในกำรเขำ้ร่วมประชุม  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ประชุมผูถื้อหุ้นและขั้นตอนกำรเขำ้ร่วมประชุม  โดยมอบให้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม  21 วนั รวมทั้งได้
ลงประกำศโฆษณำหนังสือพิมพเ์ป็นเวลำติดต่อกนั 3  วนั และก่อนวนัประชุม  5  วนั  คือในวนัท่ี  18-20  
เมษำยน 2559 
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 นอกจำกน้ี ผูถื้อหุ้นสำมำรถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ ท่ีไดจ้ดัท ำและปฎิบติัตำมประกำศของ
กระทรวงพำณิชย ์ไดจ้ำกเวบ็ไซด์ของบริษทั www.sahapat.co.th  ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. 

 กรณีผู ้ถือหุ้นต่ำงชำติ  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมซ่ึงมีกำรแปลเป็นภำษำองักฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุน
สถำบนัเขำ้ร่วมประชุม  
 ในปี  2559  มีผูถื้อหุ้นต่ำงชำติท่ีมอบฉันทะให้คนของตนเขำ้ร่วมประชุม 2 รำย และมีนกัลงทุน
สถำบนัมอบฉนัทะใหก้รรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั ประชุมแทนจ ำนวน 2 รำย 
 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษทัฯ  ไดน้ ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรประชุมผูถื้อหุ้น  เพื่อให้เกิดควำมถูกตอ้ง รวดเร็ว และ
อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และออกเสียงอย่ำงเต็มท่ี โดยวนั 
เวลำ  และสถำนท่ีประชุมไม่เป็นอุปสรรคในกำรเขำ้ร่วมประชุม   

  กำรลงทะเบียนเขำ้ประชุมสำมำรถลงทะเบียนล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่  2 ชัว่โมง 
และยงัคงใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุม ภำยหลงัจำกท่ีไดเ้ร่ิมกำรประชุมแลว้  มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วำระท่ียงัไม่มีกำรพิจำรณำและใหน้บัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีใชสิ้ทธิในกำรออกเสียงเป็นตน้ไป    

  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลำกรและเทคโนโลยีอยำ่งเพียงพอในกำรลงทะเบียนเขำ้ประชุมและกำร
นบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระโดยใชร้ะบบ Barcode  เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  รวมทั้งมี
บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนน 

 กรณีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  สำมำรถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  
หรือกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึงเขำ้ประชุมแทน   เพื่อเป็นตวัแทน
รักษำสิทธิของตนได ้  
 คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยถือเป็นหนำ้ท่ีท่ีตอ้งเขำ้ร่วมประชุม
ยกเวน้ป่วยหรือติดภำรกิจส ำคญั  ซ่ึงในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  65  เม่ือวนัท่ี  25 เมษำยน 2559  มี
กรรมกำรบริษทัเขำ้ร่วมประชุม จ ำนวน  15  ท่ำน  นอกจำกน้ี กรรมกำรบริหำร  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และตวัแทนจำกบริษทัสอบบญัชีของบริษทัซ่ึงท ำหน้ำท่ีเป็นสักขีพยำนในกำรนับ
คะแนนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย   เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถซักถำมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้  รำยช่ือ
คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรท่ีเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  ดูไดจ้ำกรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นท่ี
เผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั www.sahapat.co.th 
 กำรจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในฐำนะผูถื้อหุ้นได้ทรำบถึงผลกำร
ด ำเนินงำน  อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล   ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัประจ ำปี    และ
เลือกตั้งกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคล  รวมถึงกำรพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองต่ำงๆ  ตำมท่ี
กฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทัก ำหนด    
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 เม่ือถึงเวลำประชุม เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้จ ำนวน / สัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุม รวมถึงอธิบำย
วธีิกำรลงคะแนนและวธีิกำรนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวำระตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
ของบริษทั  กำรก ำหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมให้เป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมี
สิทธิเท่ำกบัหน่ึงเสียงและไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษท่ีจะจ ำกดัสิทธิผูถื้อหุน้รำยอ่ืน 
 ในกรณีผูถื้อหุ้นรำยใดเขำ้มำภำยหลงัจำกท่ีได้เร่ิมประชุมไปแล้ว บริษทัฯ ยงัให้สิทธิในกำรออก
เสียงลงคะแนนในวำระท่ีเหลืออยูท่ี่ยงัไม่ไดมี้กำรพิจำรณำและลงมติ โดยนบัเป็นองคป์ระชุม 
   ในกำรประชุม  ประธำนกรรมกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีประธำนท่ีประชุมเป็นผูด้  ำเนินกำรประชุมให้
เป็นไปตำมล ำดบัวำระกำรประชุม  ไม่มีกำรเพิ่มวำระหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทรำบล่วงหนำ้  มีกำรจดัสรรเวลำให้เหมำะสมเพียงพอส ำหรับกำรน ำเสนอประเด็นต่ำง ๆ ของแต่ละวำระ   
โดยเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งเต็มท่ีในแต่ละวำระ   หำกผูถื้อหุ้นซกัถำม
หรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมกำรบริษทัจะตอบขอ้ซกัถำมอยำ่งชดัเจนตรงประเด็น  มีกำรสรุปผล
กำรลงมติจำกกำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระดว้ยระบบ Barcode  และมีผูส้อบบญัชีเป็นสักขีพยำนในกำร
นบัคะแนน 
  

 ส าหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทีส่ าคัญ  ได้แก่ 
1.   การเลือกตั้งกรรมการบริษัท   :    บริษทัฯ  เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับกำร

พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559  ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอ  และในกำรเลือกตั้งกรรมกำร  บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
โดยมีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอให้เลือกตั้ง ช่ือ ประวติักำรศึกษำ  กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน โดย
ระบุไวช้ดัเจนหำกเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของ
บริษทั  ประเภทของกรรมกำรบริษทัท่ีเสนอ ในกรณีเป็นกำรเสนอช่ือกรรมกำรบริษทัท่ำนเดิมกลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ มีขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมในปีท่ีผำ่นมำและจ ำนวนวำระ /ปีท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ
บริษทั  โดยไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั   

2.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  :  บริษทัฯ  ไดมี้กำรเสนอวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจ ำทุกปีโดยผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทั  เน่ืองจำกบริษทัฯ ยงัไม่
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  โดยมีกำรสรุปวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยจริง และ
รูปแบบในกำรจ่ำย   รวมทั้งมีกำรสรุปจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยบุคคลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ  56-1) และในรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

3.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี   :  บริษทัฯ ไดใ้ห้ขอ้มูล ผูส้อบบญัชี
ดงัน้ี    ช่ือผูส้อบบญัชี    ส ำนกังำนสอบบญัชี   ควำมเป็นอิสระ  จ ำนวนปีท่ีท ำหนำ้ท่ีให้บริษทัฯ  เหตุผลท่ี
เปล่ียนตวัผูส้อบบญัชี  มีกำรเปรียบเทียบค่ำสอบบญัชีระหวำ่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผำ่นมำ และค่ำบริกำรอ่ืนท่ีมี
กำรรับบริกำรจำกส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ซ่ึงกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำ
สอบบญัชีไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
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4.  การจ่ายเงินปันผล     :   บริษทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   อตัรำเงินปันผล
ท่ีเสนอจ่ำยเทียบกบันโยบำย   และมีกำรเปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ำยระหวำ่งปีปัจจุบนักบัปีท่ีผำ่นมำ 
 

หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 เม่ือเสร็จส้ินกำรประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้  พร้อมผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ผำ่นเวปไซด์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย www.set.or.th  และ
เผยแพร่ผำ่นเวป็ไซตบ์ริษทั www.sahapat.co.th  ในวนัท ำกำรถดัไป 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อยำ่งละเอียด มีรำยช่ือกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ 
/  ไม่เขำ้ร่วมประชุม รวมทั้งสำเหตุกำรลำ  กรรมกำรชุดยอ่ย ผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นบญัชีและกำรเงิน ผูส้อบ
บญัชี และตวัแทนจำกส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีเขำ้ประชุม   ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั  ค ำถำมและค ำตอบหรือ
ขอ้คิดเห็นโดยสรุป  รำยละเอียดในแต่ละวำระเป็นไปตำมขอ้เทจ็จริงในท่ีประชุม  มีกำรสรุปผลกำรลงคะแนน
เสียงในแต่ละวำระ  โดยแยกเป็น เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ซ่ึงรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดรั้บ
กำรสอบทำนจำกฝ่ำยกฎหมำย  และประธำนกรรมกำรบริษทั  ก่อนลงนำมในฐำนะประธำนท่ีประชุม   และได้
ส่งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั www.sahapat.co.th  ภำยใน 14 วนั  นบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุ้นทั้ง
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  เพื่อเป็นช่องทำงให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลไดโ้ดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้
ถึงกำรประชุมคร้ังต่อไป พร้อมทั้งน ำส่งกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 

 จดัใหมี้กำรบนัทึกวดีิทศัน์กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

หมวดที ่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษทัฯ ใหค้วำมเคำรพต่อสิทธิแห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุน้  โดยปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำย

อยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั   ดงัน้ี  
2.1   ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทยีมกัน โดยหุน้ประเภทเดียวกนัมีสิทธิออกเสียงเท่ำเทียม

กนั  เท่ำกบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  ซ่ึงบริษทัฯ มีหุน้ประเภทเดียว คือ หุน้สำมญั 
2.2    การประชุมผู้ถือหุ้น  

(1)    กรณีเป็นผูถื้อหุ้นต่ำงชำติ บริษทัฯ ไดแ้ปลหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม รวมทั้งเอกสำร
ประกอบกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม  เป็นภำษำองักฤษและจดัส่งไปพร้อมกบัชุดภำษำไทย และ
เผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องบริษทั ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ก่อนกำรประชุม 37 วนั 

 (2)    บริษทัฯ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ และออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองส ำคญัต่ำง ๆ  ของบริษทัตำมระเบียบวำระกำรประชุม   หำกผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง  สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  หรือกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระของ
บริษทัคนใดคนหน่ึงเขำ้ประชุมแทนเพื่อเป็นตวัแทนรักษำสิทธิของตน ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้ช่ือ ท่ีอยู ่ และกำรมี
ส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมของกรรมกำรตรวจสอบทั้ง  4 คน ไวใ้นหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม  เพื่อให ้
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ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้ขอ้มูลดงักล่ำว  ในกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบฉันทะ  หรือ
สำมำรถดูขอ้มูลเก่ียวกบักรรมกำรตรวจสอบทั้ง  4  คนไดใ้นรำยงำนประจ ำปีท่ีไดส่้งไปพร้อมหนงัสือบอก
กล่ำวนดัประชุม    

(3)   บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โดยได้
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสำร/ หลกัฐำน และค ำแนะน ำขั้นตอนในกำรมอบฉนัทะ  ไป
พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม เพื่อสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีสำมำรถก ำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนเสียงได้  หรือสำมำรถ  Download  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีไดจ้ดัท ำ และปฏิบติัตำมประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยจ์ำกเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   ซ่ึงมี 3 แบบ  คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝำกและดูแลหุน้)  นอกจำกนั้นบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้อำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ
ฉนัทะโดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำย    

(4)    บริษทัฯ ด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัระเบียบวำระกำรประชุม  ไม่เพิ่มวำระกำรประชุม  
หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 

(5)    กำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย    มีบตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทุก
วำระ ซ่ึงกำรนบัคะแนนจะนบัเฉพำะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย  และ/หรืองดออกเสียงเท่ำนั้น  และจะน ำมำหกัออกจำก
จ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวำ่เป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ดงันั้นหำกในแต่ละวำระมีผู ้
ถือหุ้นท่ำนใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะชูป้ำยคะแนนท่ีไดรั้บเม่ือลงทะเบียนข้ึน   ซ่ึงป้ำยคะแนนนั้น
จะมีช่ือของผูเ้ขำ้ประชุม  จ ำนวนหุ้นท่ีถือหรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะและแถบ  Barcode จำกนั้นเจำ้หนำ้ท่ีจะน ำ
บตัรลงคะแนนเสียงไปใหผู้ถื้อหุน้ท่ำนนั้นลงนำมเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้  

(6)   บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode  มำช่วยในกำรนบัคะแนนและแสดงผลบนหนำ้จอท่ีอยูใ่น
ห้องประชุมทนัที   นอกจำกตวัแทนจำกบริษทัสอบบญัชีของบริษทัท่ีเป็นสักขีพยำนในกำรนบัคะแนนแลว้    
ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนยงัสำมำรถทรำบคะแนนในแต่ละวำระวำ่มีผูเ้ห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงไปพร้อม
กนัทนัที 

2.3    การก าหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ    บริษทัฯ  ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม  และ/หรือ  เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
บริษทัล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวำคม 2558  ถึงวนัท่ี 30 
ธันวำคม 2558  เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระในกำรประชุมตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก ำหนด  โดยผูถื้อหุ้น
สำมำรถจดัส่งเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ท่ีลงนำมเป็นลำยลักษณ์อกัษร  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรบริษทั โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนมำท่ีเลขำนุกำรบริษทั 

2.4    การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน   บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน และ
มำตรกำรป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ      โดยก ำหนด
ไวใ้นจรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร และพนกังำน  เพื่อให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ควำมรับผิดชอบ  มีวินยัและมีจิตส ำนึกท่ีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  รักษำผลประโยชน์และทรัพยสิ์นของ
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บริษทั โดยไม่น ำขอ้มูลและทรัพยสิ์นของบริษทัไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูอ่ื้น และห้ำม
กระท ำกำรอนัเป็นกำรสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดให้ท ำธุรกิจแข่งขนักับบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯ ได้เผยแพร่
จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.sahapat.co.th  ภำยใต้
หวัขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัตนในกำรด ำเนินธุรกิจ   และเป็นหลกัยึดถือในกำร
ท ำงำน  

     นอกจำกน้ีในระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของบริษทัก็มีกำรก ำหนดในเร่ืองดงักล่ำว โดย
ก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวสู้งสุด คือ กำรเลิกจำ้ง ซ่ึงกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและพนกังำน ไดป้ฎิบติั
ตำมท่ีก ำหนด  

2.5   การดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  และการรายงานการมีส่วนได้เสีย    
         (1)     การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท    บริษทัฯ ไดก้ ำหนดห้ำมกรรมกำรบริษทั  

ผูบ้ริหำร และพนกังำน ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท ำกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั
ในช่วง  1  เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน   นอกจำกน้ียงัก ำหนดให้กรรมกำรบริษทัและ
ผูบ้ริหำร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ)   ท่ีมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ หำกมี
กำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทั ตอ้งแจง้ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และส่ง
ส ำเนำให้เลขำนุกำรบริษทัเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังต่อไป  
ซ่ึงกรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร รู้วำ่เป็นหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัและด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนด   นอกจำกน้ีหำกมี
กำรประกำศเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว  เลขำนุกำรบริษทัจะท ำจดหมำยแจง้ให้กรรมกำรบริษทั  และ
ผูบ้ริหำรทรำบ พร้อมแนบส ำเนำจดหมำยและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่ำว 

            ในระหว่ำงปี  2559   กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั   ไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยอย่ำง
เคร่งครัด ไม่ปรำกฏวำ่มีกำรซ้ือขำยหุน้ในช่วงเวลำท่ีหำ้ม   

         (2)     การรายงานการมีส่วนได้เสีย   บริษทัฯ มีมำตรกำรดูแลกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร
บริษทั ผูบ้ริหำร โดยก ำหนดใหก้รรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรบริษทั 
ผูบ้ริหำรและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรของบริษทั   ดงัน้ี 

(ก)   เม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง ให้กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร รำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ของกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ในแบบรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร
บริษทัและผูบ้ริหำร 

(ข)   หำกมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนได้เสีย ให้กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรน ำส่ง
รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัส่งไปท่ีเลขำนุกำรบริษทั 

(ค)   ให้เลขำนุกำรบริษทั จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้
ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ ภำยใน 7 ว ันท ำกำร นับแต่วนัท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บรำยงำนดงักล่ำว 

   ในปี 2559  กรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร ไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 
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2.6    การด าเนินการกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์   บริษทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรอบคอบ      
มีเหตุมีผล ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั  และกำรก ำหนดรำคำเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีเป็นธรรม
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก   ดว้ยกำรจดัวำงระบบกำรปฏิบติัในเร่ืองดงักล่ำวดว้ยควำมโปร่งใส 
และปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยก ำหนดเป็นนโยบำยหน่ึงในกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี   และมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็ปไซต์ของบริษทั www.sahapat.co.th  ในหัวขอ้ควำมขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์  ภำยใตห้วัขอ้จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ    มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกนัใน
กำรรับทรำบขอ้มูล  

        กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ก ำหนดให้กรรมกำรบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจำกห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวำระนั้น  เพื่อให้
กรรมกำรบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงเต็มท่ีและมีอิสระในกำรลงมติ โดย
เลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ในวำระดงักล่ำวกรรมกำรบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียมีใครบำ้งท่ีจะตอ้ง
ออกจำกห้องประชุม  เม่ือเสร็จส้ินกำรประชุมไดเ้ปิดเผย ช่ือ ควำมสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง กำรก ำหนด
รำคำมูลค่ำของรำยกำร  และกรรมกำรบริษทัท่ีมีควำมเห็นต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั  (หำกมี)  
ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตำมเวลำท่ีก ำหนด  และเปิดเผยในเวบ็ไซด์ของบริษทั อีกทำงหน่ึง 
เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใส รวมทั้งมีกำรบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุมสำมำรถตรวจสอบได ้  

       นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้มีกำรอนุมติัหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีมีเง่ือนไข
กำรคำ้ทัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทัฯ กบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง เป็น
ประจ ำทุกปีในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1 หลงัจำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เพื่อให้
กรรมกำรบริษทัชุดใหม่ไดท้รำบเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว และให้สรุปรำยกำรดงักล่ำวทุกไตรมำสเพื่อรำยงำน
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัทรำบ 
 

หมวดที ่ 3   การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
   บริษทัฯ  ตระหนกัและเคำรพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ  โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำย 

หรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั เพื่อให้มัน่ใจวำ่สิทธิดงักล่ำวไดรั้บกำรคุม้ครองและกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นธรรมและ
เท่ำเทียมกนั   มีกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจน
ค ำนึงถึง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภำครัฐ  กำรต่อตำ้นกำรทุจริต กำรคอร์รัปชัน่ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ รวมถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำ “จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ
จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำน”  เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และได้เปิดเผย ผ่ำนเว็ปไซต์
บริษทั www.sahapat.co.th  ในหวัขอ้ กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
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ความรับผดิชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ผู้ถือหุ้น   
บริษทัฯ ปฏิบติัหน้ำท่ี ดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต  เพื่อสร้ำงผลตอบแทนท่ีดี

ใหก้บัผูถื้อหุ้นอยำ่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน   โดยไม่ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยควำม
ซ่ือสัตย ์  สุจริต  และโปร่งใส  ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั  เสมือนวิญญูชนพึงรักษำ
ทรัพยสิ์นของตนเอง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีถูกตอ้งครบถว้นตำมควำมเป็นจริงอยำ่งสม ่ำเสมอ ขจดัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งรอบคอบดว้ยควำมมีเหตุมีผล และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งครบถว้น อีกทั้งมุ่งมัน่ใน
อนัท่ีจะพฒันำกิจกำรของบริษทัให้เจริญกำ้วหน้ำมีควำมมัน่คง และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นได้
อยำ่งเหมำะสม  และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั  โดยมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ี
แน่นอน  

ในปี  2559   บริษทัฯ  ไดมี้กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี  2558  ในอตัรำ  1.10  บำทต่อ
หุ้น  คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลร้อยละ 27.95  ของก ำไรสุทธิ  โดยก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี 24  พฤษภำคม 
2559  ซ่ึงเป็นอตัรำท่ีสูงกวำ่นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไว ้ คือ ขั้นต ่ำ  0.15 บำทต่อหุ้น  เป็นกำร
จ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อยำ่งต่อเน่ือง ถือเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงในระยะยำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง    
 

ลูกค้า  
   บริษทัฯ  ตระหนกัถึงควำมพึงพอใจ และควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้เป็นกุญแจส ำคญั อนัน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จของบริษทัอยำ่งย ัง่ยนื  โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 

 ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ   ปลอดภยัต่อชีวิตและสุขอนำมยัของผูบ้ริโภค ในรำคำ
ท่ีสมเหตุสมผล   

  ไม่มีกำรผกูขำดรำคำสินคำ้ อีกทั้งไม่มีกำรโฆษณำท่ีเกินจริง โดยใหข้อ้มูลผูบ้ริโภคอยำ่ง
ถูกตอ้งและเหมำะสม     

 ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกคำ้ และ รักษำควำมลบัทำงกำรคำ้ของลูกคำ้  
ไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตจำกลูกคำ้ ทั้ง
ทำงตรงและทำงออ้ม 

 ค ำร้องเรียนของลูกคำ้ไดรั้บกำรเอำใจใส่   และด ำเนินกำรอยำ่งเป็นธรรม   เพื่อสนองตอบ
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งรวดเร็ว   

 พฒันำสินคำ้และบริกำรให้เป็นเลิศ  ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  คิดคน้นวตักรรมใหม่  ๆ  
เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินคำ้และบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง 
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คู่ค้า 
บริษทัฯ   ปฏิบติัต่อคู่ค้ำด้วยควำมเสมอภำคและค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยก ำหนดเป็น

แนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี  
  มีระบบกำรคดัเลือกคูค้ำ้ในห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ท่ีมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย 

ปฏิบติัตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้บน
พื้นฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพซ่ึงกนัและกนั 

 รักษำควำมลับหรือขอ้มูลทำงสำรสนเทศของคูค้้ำ ไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 สร้ำงสัมพนัธภำพและควำมเขำ้ใจท่ีดีต่อกนั แลกเปล่ียนควำมรู้  ร่วมกนัพฒันำและเพิ่มคุณค่ำ
ใหแ้ก่สินคำ้และบริกำร เพื่อกำรเจริญเติบโตร่วมกนั 

 ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ให้รีบ
เจรจำกบัคู่คำ้เป็นกำรล่วงหนำ้ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 

 ไม่เรียก รับ หรือยนิยอมท่ีจะรับ ทรัยพสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ 

ในปี 2559 บริษทัฯ ปฏิบติัเป็นไปตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้และไม่มีกรณีไม่ปฏิบติัตำมสัญญำท่ีมีต่อคู่คำ้ 

คู่แข่งทางการค้า  
บริษทัฯ  ด ำเนินธุรกิจ ภำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำย  โดยปฏิบติัตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีเป็น

ธรรมทำงกำรคำ้  โดยค ำนึงถึงจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและกฎหมำยแข่งขนัทำงกำรคำ้  และถือวำ่คู่แข่ง
เป็นส่วนหน่ึงในกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพขององค์กร ให้มีควำมมัน่คงและแข็งแรงยิ่งข้ึน อีกทั้งไม่ท ำลำย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้  ซ่ึงในปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพำทใดๆ กบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

 

เจ้าหนี ้ 
บริษทัฯ ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลกักำรและมีวินยั  เพื่อสร้ำงควำมเช่ือถือให้กบัเจำ้หน้ี 

โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีทุกกลุ่มอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
 ปฏิบติัตำมสัญญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกนัอยำ่งเคร่งครัด 
 บริหำรเพื่อใหเ้จำ้หน้ีมัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดี 
 เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง ตรงเวลำ 
 กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ให้รีบแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบเป็นกำรล่วงหนำ้

เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 
     ในปี 2559  บริษทัฯ ช ำระเงินใหก้บัเจำ้หน้ีกำรคำ้ตรงตำม Credit term ท่ีไดต้กลงไวล่้วงหนำ้  โดยไม่

มีกำรผดินดัช ำระแต่อยำ่งใด 
   



  40 

พนักงาน 
บริษทัฯ ถือว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำและเป็นหัวใจส ำคญัท่ีจะพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อพนกังำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยเคำรพต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิ
มนุษยชน จริยธรรม  และเปิดโอกำสให้พนกังำนแสดงศกัยภำพของตน เพื่อควำมก้ำวหน้ำและสร้ำงควำม
มัน่คงในอำชีพ  บริษทัฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำนอย่ำงทัว่ถึง 
รวมถึงให้พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและพฒันำบริษทั  ให้ผลตอบแทนดว้ย
ควำมเป็นธรรม เหมำะสมกบัควำมรู้ควำมสำมำรถ  ควำมรับผดิชอบ และผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนแต่ละ
คน   ตลอดจนดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัต่อชีวิต  สุขภำพ และ
ทรัพยสิ์นของพนกังำน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559  บริษทัฯ มี พนกังำน  รวมทั้งส้ิน  1,559 คน โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกั
ไดด้งัน้ี 

 

สำยงำนหลกั จ ำนวนพนกังำน 
  ฝ่ำยขำย 841 
  ฝ่ำยส ำนกังำน 718 

 
 

ในปี 2559  บริษทัฯ  ไดจ่้ำยค่ำตอบแทนให้พนกังำนในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ    เป็นจ ำนวนเงิน  568,668,343.87  บำท   

นอกจำกน้ี  บริษทัฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนมีช่องทำงกำรส่ือสำร เสนอแนะและร้องทุกขเ์ก่ียวกบั
กำรท ำงำน ซ่ึงขอ้เสนอต่ำงๆ จะไดรั้บกำรพิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแกไ้ข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย
และสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั   อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน เพื่อ
เสริมสร้ำงใหพ้นกังำนมีคุณภำพชีวติท่ีดีในกำรท ำงำน และควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  เช่น   

 ห้องพยาบาล   บริษทัฯ   จดัให้มีห้องพยำบำลเพื่อดูแลสุขภำพ และให้กำรรักษำพยำบำล
เบ้ืองตน้แก่พนกังำนเม่ือเจ็บป่วย ซ่ึงพนกังำนจะไดรั้บกำรบริกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำลตำม
หลกักำรแพทยโ์ดยแพทยแ์ละพยำบำลวิชำชีพ  รวมถึงกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี เพื่อเป็นกำร
ดูแลสุขภำพของพนกังำน 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  เพื่อเป็นกำรออมเงินในอนำคต พนกังำนทุกคนมีสิทธิในสมำชิกภำพ 
นบัตั้งแต่วนัท่ีได้รับกำรบรรจุเขำ้งำนกบับริษทั โดยเร่ิมนับอำยุสมำชิกตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมสมคัร
สมำชิกกองทุน  ซ่ึงสมำชิกตอ้งส่งเงินเขำ้กองทุน และไดรั้บเงินสมทบกองทุนจำกบริษทัฯ ทุก
เดือนตำมอำยกุำรเป็นสมำชิก ดงัน้ี 
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 อำยสุมำชิก อตัรำร้อยละของเงินสะสม / เงินสมทบ 
 ตั้งแต่วนัเร่ิมสมคัรสมำชิกถึง 4 ปี 3 
 มำกกวำ่  4 ปี  ถึง 8 ปี 4 
 มำกกวำ่   8 ปี ถึง 12 ปี 5 
 มำกกวำ่ 12 ปี ถึง 16 ปี 6 

 มำกกวำ่ 16 ปี ถึง 20 ปี 7 
 20 ปีข้ึนไป 8 
 เงินบ าเหน็จเกษียณ ให้กบัพนกังำนทุกคนเม่ือเกษียณอำยุกำรท ำงำน  บริษทัฯ จดัให้มีเงินตอบ

แทนเกษียณอำยสุ ำหรับพนกังำนทุกคนท่ีท ำงำนกบับริษทัจนเกษียณอำยุ เพื่อให้พนกังำนไดใ้ช้
ด ำเนินชีวติอยำ่งมีควำมสุขหลงัเกษียณ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อพนักงำนเครือสหพฒัน์ เป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนรู้จกักำรออม
ทรัพย ์และกำรช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตำมหลกัสหกรณ์ออมทรัพย ์

นโยบายการพฒันาพนักงาน 
 บริษทัฯ ก าหนดใหก้ารพฒันาทรัพยากรบุคคล เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัท่ีมุ่งพฒันาพนกังานสู่

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

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

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความส าคญักบัการสัมมนากลยุทธ์ระดบัองค์กรท่ีก าหนดจดัสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ใน
เดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และตวัแทนจากโรงงาน ร่วมกนัคิด ร่วมกนั
พฒันา เพื่อน าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการระดมสมอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค ์มาก าหนดเป็นกลยุทธ์
ขององค์กร ก าหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ความส าเร็จตามล าดบั   อีกทั้งส่งเสริมพนกังานทุกระดบั
ให้ไดเ้ขา้รับการอบรมทั้งการจดัอบรมภายใน และการเขา้รับการอบรมจากภายนอก  ซึ่งในปี 2559 มีจ ำนวน
ชัว่โมงเฉล่ียของกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของพนกังำน ดงัน้ี 

 ผูบ้ริหำรระดบัสูง          จ  ำนวนผกึอบรมเฉล่ีย  42.34  ชัว่โมง 
 ผูบ้ริหำรระดบักลำง      จ  ำนวนผกึอบรมเฉล่ีย  28.67  ชัว่โมง 
 ผูบ้ริหำรระดบัตน้         จ  ำนวนผกึอบรมเฉล่ีย  29.87  ชัว่โมง 
 พนกังำนระดบัปฏิบติักำร  จ  ำนวนผกึอบรมเฉล่ีย  22.64  ชัว่โมง 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างคนดี สร้างองค์กรคนดี และสนับสนุนให้เกิด
สังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงานยึดมัน่อยู่บนพื้นฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต รู้จกัแบ่งปันความสุข และการ
เสียสละใหส่้วนรวม   

 

ชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ  ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการปลูกฝัง

จิตส านึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดข้ึนในบริษทัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการ
สนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบติั ไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ท่ีตอ้งปฏิบติัต่อชุมชน สังคม  ในปี 2559  บริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วม
สนบัสนุนและท าคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ ความรับผดิชอบต่อสังคม    

 

ส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม โดย

ค ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม   สร้ำงวฒันธรรมองค์กรและสร้ำงจิตส ำนึกให้
พนกังำนทุกระดบั  ในกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งประหยดั มีประสิทธิภำพและย ัง่ยนื   

 

ภาครัฐ 
บริษทัฯ  ด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตำมกฎระเบียบของภำครัฐ  มีกำรศึกษำท ำควำมเขำ้ใจในกฎหมำยท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนและไม่ด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อกฎหมำย   
 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯ มีนโยบำยไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ โดยก ำหนดไวใ้นจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ

ก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมำย  ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตำมสัญญำท่ีเก่ียวกบัสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
2. ดูแลรักษำงำนอนัเป็นทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบริษัท และไม่น ำทรัพยสิ์นทำงปัญญำดงักล่ำวไป

ใชห้รือใหบุ้คคลอ่ืนใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
3. เคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของผู ้อ่ืน ไม่ละเมิดหรือน ำผลงำนของผู ้อ่ืนไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน เวน้แต่ไดรั้บอนุญำต หรือใหค้่ำตอบแทนแก่เจำ้ของผลงำน 
4. ผลงำนท่ีพนกังำนไดส้ร้ำงสรรคห์รือท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหถื้อเป็นทรัพยสิ์นทำงปัญญำ

ของบริษทั  และเม่ือพน้สภำพจำกกำรเป็นพนักงำนแล้วจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทำงปัญญำดงักล่ำวคืนให้
บริษทั ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบใด 
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การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน  โดยก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
1. ไม่กระท ำกำรใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงำน เพื่อน ำไปเป็นส่วนหน่ึงในกำร

ปฏิบติังำน 
3. ไม่จ  ำกดัควำมเป็นอิสระหรือควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด เพศ เช้ือชำติ ศำสนำ กำรเมืองหรือเร่ือง

อ่ืนใด ทั้งน้ีพึงหลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้หรือแตกแยก 
4. จดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำร เพื่อให้พนกังำนหรือผูท่ี้เช่ือวำ่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บกำร

ปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรม สำมำรถร้องเรียนต่อบริษทั และค ำร้องเรียนพึงได้รับกำรเอำใจใส่และด ำเนินกำร
อยำ่งเป็นธรรม 

นโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ  ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  จริยธรรม

ในกำรด ำเนินธุรกิจ และจรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและพนกังำนโดยมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำม
เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้  และเช่ือวำ่กำรท่ีธุรกิจจะเจริญเติบโตย ัง่ยืนไดน้ั้น ส่วน
หน่ึงจะต้องมีสังคมท่ีปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงถือเป็นปัญหำอุปสรรคต่อกำรพฒันำองค์กรและ
ประเทศชำติ อีกทั้งยงัลดทอนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจ   จึงไดก้ ำหนดเร่ืองกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี   เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม   และเพื่อแสดงออกถึงกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่อยำ่งเป็นรูปธรรม  เม่ือวนัท่ี  21 มกรำคม  2557  บริษทัฯ  จึงไดล้งนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์
แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
 บริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพื่อยืนยนัเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำม
กฎหมำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ไม่ยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม ไม่วำ่ใน
ฐำนะผูรั้บหรือผูใ้ห้ และจดัท ำขอ้ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่อย่ำงชดัเจน เพื่อให้มีกำรปฏิบติั
ตำมนโยบำย และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่น้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ  ซ่ึงกรรมกำร
บริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่โดยทัว่กนั 
 ในปี 2559  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มูลเก่ียวกบัแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติั
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรรับรอง  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บประกำศนียบตัร
รับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  (Certification) จำก
คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2559   

 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียมีประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวข้องกับควำมถูกต้องของรำยงำน

ทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรกระท ำผดิกฎหมำยและผดิจรรยำบรรณ ผูถื้อหุ้น และ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถติดต่อส่ือสำรผำ่นเลขำนุกำรบริษทั   ท่ีโทรศพัท ์   0-2318-0062   ต่อ  1200   โทรสำร   
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0-2318-1152  และผำ่นทำงอีเมล์ :  invest@sahapat.co.th  หรือส ำนกังำนตรวจสอบภำยในซ่ึงรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีโทรศพัท์ 0-2318-0062  ต่อ 1440   และผลกำรสอบสวนจะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ีผูแ้จง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียนดงักล่ำวจะถูกรักษำไวเ้ป็นควำมลบัของบริษทั  ซ่ึงใน
ปี 2559  บริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนจำกผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

หมวดที ่4    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ  ให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีส ำคญัอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัเวลำ ตำม

กฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง   ทั้งสำรสนเทศท่ีรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศท่ี
รำยงำนตำมเหตุกำรณ์  ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตรำบเท่ำท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริษทั    โดยเปิดเผยสำรสนเทศ ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.sahapat.co.th  เวป็ไซตข์องตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  www.set.or.th ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษและช่องทำงอ่ืนๆ  ท่ีสำมำรถเขำ้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยำ่งทัว่ถึงเท่ำเทียมกนั 

ในกำรน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปสำมำรถซกัถำมขอ้สงสัย ต่ำง ๆ ได ้ 
โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้คุณศิริพร  เลขยะวิจิตร  เป็นผูพ้ร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลและข่ำวสำรตำมท่ีนกัลงทุน
และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสนใจ โดยสำมำรถติดต่อสอบถำมไดท่ี้หมำยเลขโทรศพัท ์ 0-2318-0062 ต่อ 1200  โทรสำร 
0-2318-1152  E-Mail  :  invest@sahapat.co.th 

ทุกคร้ังท่ีบริษทัมีนโยบำยเขำ้ท ำรำยกำรท่ีอำจเขำ้ข่ำยมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดเ้ขำ้ร่วมประชุมและแสดงควำมคิดเห็น  กรรมกำรผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวำระนั้นๆ เพื่อให้กำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรเป็นไปอย่ำงยุติธรรมเพื่อ
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง เม่ือมีขอ้สรุปบริษทัไดแ้จง้และเปิดเผยมติท่ีประชุม  โดยระบุมูลค่ำรำยกำร   
คู่สัญญำ เหตุผลควำมจ ำเป็น  และรำยละเอียดอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น
ทนัเวลำตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยฯ์  นอกจำกน้ียงัไดจ้ดัท ำรำยกำรสรุปไวใ้นรำยงำนประจ ำปีและ
แบบ 56-1 

ส ำหรับกลไกกำรติดตำมตรวจสอบ และถ่วงดุลอ ำนำจในกำรบริหำรงำนให้มีควำมโปร่งใสนั้น 
บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทั้งดำ้นกำรจดักำร ดำ้นกำรปฏิบติังำน และดำ้นกำรเงิน โดยมี
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีประเมินกำรควบคุมภำยในตำมแนวปฏิบติัท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด ซ่ึง
เนน้กำรตรวจสอบภำยในเชิงป้องกนัและใหเ้กิดประโยชน์กบัหน่วยงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม คน้หำสำเหตุท่ีเป็น
ตน้เหตุ และเสนอควำมเห็นท่ีจะปรับปรุงใหเ้กิดประโยชน์อยำ่งแทจ้ริงโดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน
ปฏิบติั รวมทั้งกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ ใหเ้กิดควำมโปร่งใสตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  โดย
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกั และมีควำมรับผิดชอบต่อควำมเช่ือถือไดแ้ละควำมถูกตอ้งของ

ขอ้มูลทำงกำรเงิน เพื่อให้นกัลงทุนใช้ประกอบในกำรตดัสินใจ  จึงไดจ้ดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษทัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชีในรำยงำน ประจ ำปี  
และแบบ  56-1  โดยประธำนกรรมกำรบริษทัเป็นผูล้งนำมในรำยงำนดงักล่ำว 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
มีกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำร รวมทั้งรูปแบบ โดยใน

ส่วนของกรรมกำรบริษทัมีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนเป็นรำยบุคคล ในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 แลว้ 
 

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
 บริษท ฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ

กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง  เม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรคร้ัง
แรก และรำยงำนเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียแก่
เลขำนุกำรบริษทั และเลขำนุกำรบริษทัจะส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียให้ประธำนกรรมกำรบริษทั และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรำยงำน 

 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมโปร่งใสโดยวำงนโยบำยให้ฝ่ำย

บริหำรด ำเนินกำรในเร่ืองเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูล ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั    ซ่ึงเนน้ให้มีควำมครบถว้นถูกตอ้ง  เผยแพร่อยำ่งทัว่ถึง  และทนัต่อเวลำ   เพื่อให้
ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบผำ่นช่องทำงและกำรเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.sahapat.co.th    

ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มสหพฒัน์ รวม 15 บริษทัจดทะเบียน ไดร่้วมกบัตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดังำน “นกัวิเครำะห์ นกัลงทุน พบกลุ่มสหพฒัน์” ณ ศูนยก์ำรประชุมแห่งชำติ
สิริกิต์ิ ในวนัศุกร์ท่ี  1 กรกฎำคม  2559  เพื่อเปิดโอกำสให้นกัลงทุน และส่ือมวลชน ไดพ้บกบักรรมกำรบริษทั
และผูบ้ริหำร โดยมีกรรมกำรบริษทัเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน มุมมองเศรษฐกิจ 
อุตสำหกรรม และพฒันำกำรท่ีส ำคญั พร้อมตอบค ำถำม และบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำหนงัสือสรุปขอ้มูลประวติัและ
ผลประกอบกำรท่ีส ำคญั แจกใหก้บันกัวเิครำะห์ นกัลงทุน และส่ือมวลชนท่ีมำร่วมงำน ซ่ึงท ำใหน้กัวเิครำะห์ 
นกัลงทุนและส่ือมวลชน รับทรำบถึงภำพรวมธุรกิจของบริษทั และบริษทัในกลุ่มสหพฒัน์มำกข้ึน   

ส่วนงำนดำ้นผูล้งทุนสัมพนัธ์    บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนเฉพำะข้ึน  เพื่อใหบ้ริกำรขอ้มูล
และข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ  แต่บริษทัฯ ก็มีบุคคลท่ีสำมำรถใหข้อ้มูลและข่ำวสำรตำมท่ีนกัลงทุนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งตอ้งกำร โดยสำมำรถติดต่อไดท่ี้ 
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   นำงศิริพร     เลขยะวจิิตร 
   โทรศพัท ์0-2318-0062 ต่อ 1200 
   โทรสำร  0-2318-1152 
   E-mail  :   invest@sahapat.co.th 
 

5    ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
5.1   โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญหลำกหลำย มี

ภำวะผูน้ ำ  มีวสิัยทศัน์    มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีกรรมกำรบริษทั

ท่ีไม่ได้เป็นกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย  1 คน  ท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจท่ีบริษทัด ำเนินกิจกำรอยู่   และมี

กรรมกำรอิสระตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  กรรมกำร

บริษทัทุกคนมีควำมตั้งใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทัตำมท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกคณะกรรมกำร

บริษทัและผูถื้อหุ้น มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น  พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองต่ำง ๆ 

โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 

         กำรถ่วงดุลของกรรมกำรบริษทั  

  คณะกรรมกำรบริษทั  มีจ ำนวน  15  ท่ำน ประกอบดว้ย 

-   กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำร         6    ท่ำน 

-   กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ   4    ท่ำน 

-   กรรมกำรอิสระ            1    ท่ำน 

-   กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร                                4    ท่ำน 

               บริษทัฯ มีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ท่ีก ำหนดไวใ้หบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งมีกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 1 ใน  3 
ของกรรมกำรทั้งคณะ 
 บริษทัฯ ก ำหนดใหมี้คณะกรรมกำรของบริษทัไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน คุณสมบติัของกรรมกำรตอ้งเป็น
บุคคลธรรมดำ และ   

1. บรรลุนิติภำวะ 
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย  คนไร้ควำมสำมำรถ  หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
3.   ไม่เคยรับโทษจ ำคุก โดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้  ำคุกในควำมผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท ำโดย

ทุจริต 
4.    ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร   หรือองคก์ำร หรือหน่วยงำนของรัฐ   ฐำน

ทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
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5.2    คณะกรรมกำรบริษทั   มีกำรก ำหนดวิสัยทศัน์   นโยบำยคุณภำพ และค่ำนิยมองคก์รของบริษทัไว้
อย่ำงชดัเจน   เพื่อให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกนั     มีกำรบริหำรงำนโดยกำร
ก ำหนดภำรกิจ  เป้ำหมำย  กลยทุธ์  แผนปฎิบติังำนและงบประมำณประจ ำปีเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ 
โดยน ำหลกับรรษทัภิบำลมำเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำใหแ้ก่กิจกำรและผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบริษทั  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร  โดยก ำหนดให้รำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำของผลกำรด ำเนินงำน และผลประกอบกำรของบริษทัทุกเดือนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั   และในกรณีท่ีกรรมกำรท่ำนใดมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทั จะตอ้งส่งส ำเนำ
รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยท่ี์ไดส่้งใหก้บัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ให้กบั
เลขำนุกำรบริษทั เพื่อน ำเขำ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังต่อไป 

5.3     คณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และ 

จรรยำบรรณกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำน เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์อง

บริษทั www. sahapat.co.th   โดยก ำหนดใหก้รรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนยดึถือเป็นแนวทำง

ปฏิบติั  

5.4   กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นบุคคลคนเดียวกนั แต่บริษทัฯ ก็ไดมี้กฎ

บตัรคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  มีกำรก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน  มี
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงเป็นกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นอิสระเขำ้มำช่วย
ตรวจสอบถ่วงดุลดว้ย และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรสำมำรถท ำหนำ้ท่ีอยำ่งอิสระได ้เช่น
ในกรณีมีกำรพิจำรณำเร่ืองท่ีประธำนมีส่วนไดเ้สียในฐำนะ CEO ด้วย ประธำนก็ตอ้งไม่เขำ้ร่วมประชุมใน
เร่ืองนั้นๆ และใหก้รรมกำรรำยอ่ืนท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมแทนชัว่ครำว 

5.5    วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 
กรรมกำรบริษทั  มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือครบวำระแลว้อำจไดรั้บ

กำรเลือกตั้งกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอี้ก 
บริษทัฯ  ไม่ไดก้  ำหนดอำยุของกรรมกำรบริษทั  จ  ำนวนบริษทัท่ีกรรมกำรบริษทัแต่ละคนด ำรง

ต ำแหน่ง   และจ ำนวนวำระท่ีจะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันได้นำนท่ีสุด  เน่ืองจำกบริษัทฯ มีควำมเช่ือว่ำ
ควำมสำมำรถทำงธุรกิจ  และควำมเช่ียวชำญของกรรมกำรบริษทัแต่ละคนไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัอำยุของกรรมกำร
บริษทั  หรือจ ำนวนบริษทัท่ีกรรมกำรบริษทัแต่ละคนด ำรงต ำแหน่ง   

5.6   จ  ำนวนบริษทัท่ีกรรมกำรไปด ำรงต ำแหน่ง 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรำยช่ือกรรมกำรบริษทั ประวติั ประสบกำรณ์ กำรถือหุ้น และขอ้มูลกำรด ำรง

ต ำแหน่งของกรรมกำรแต่ละคนในบริษทัอ่ืนไวใ้นเอกสำรแนบ 1 ของแบบ 56-1  และในรำยงำนประจ ำปี   ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัฯ  มีกรรมกำรบริษทัจ ำนวน  1  ท่ำน  ท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนมำกกวำ่  5  
บริษทั  แต่บริษทัฯ มัน่ใจวำ่ไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีแต่อยำ่งใด  เน่ืองจำกกรรมกำรไดอุ้ทิศเวลำใน
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กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีให้กบับริษทัอยำ่งเต็มท่ี  โดยไดเ้ขำ้ร่วมประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอทุกคร้ัง  และท ำคุณประโยชน์
แก่บริษทัมำโดยตลอด 

5.7    คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั วำ่มีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสมีผูก้ลัน่กรอง สอบ

ทำนและใหค้  ำแนะน ำอยำ่งรอบคอบ   คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย   เพื่อท ำหนำ้ท่ี
ดังกล่ำว และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรชุดย่อยในปัจจุบนัประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดเป็นอิสระกนั เพื่อช่วย
ในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั 

 บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ  โดยคณะกรรมกำรบริษทัคดัเลือกกรรมกำรจำกผูท้รงคุณวุฒิท่ี
มีควำมรู้ควำมสำมำรถจำกหลำกหลำยวิชำชีพ  มีวิสัยทศัน์  เป็นผูมี้คุณธรรม และมีประวติักำรท ำงำนท่ีไม่ด่ำง
พร้อย โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรทุกชุดไวอ้ย่ำงชดัเจน 
และมีประธำนกรรมกำรบริหำร ในฐำนะหวัหนำ้คณะฝ่ำยจดักำร ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั
ให้มีหน้ำท่ีดูแลกำรด ำเนินธุรกิจบริหำรกิจกำรงำนของบริษทัและกำรปฏิบติังำนของบริษทัให้บรรลุตำม
วตัถุประสงค ์ เป้ำหมำย  และสอดคลอ้งกบันโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนำงศิริพร  เลขยะวจิิตร  กรรมกำรบริหำร ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ท่ี

เหมำะสม เป็นเลขำนุกำรบริษทั  เพื่อใหก้ำรบริหำรงำนของบริษทัด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพตำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

เลขำนุกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบดงัน้ี 
2. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 

(ง) ทะเบียนกรรมกำร 
(จ) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำน

ประจ ำปีของบริษทั 
(ฉ) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 2.    เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร  
 3.  ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
 4.  ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 5.  สนบัสนุนใหก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยให้ค  ำแนะน ำ
เบ้ืองตน้แก่กรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร เก่ียวกบัขอ้กฎหมำย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ และขอ้บงัคบัของบริษทั 
รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัแก่กรรมกำรบริษทั 



  49 

 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำร 
ประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบติัตำมอย่ำงถูกตอ้ง 
ติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 7.   ท  ำหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ 
 8. ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตำมระเบียบ และขอ้บงัคบั
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

5.8    กำรประชุมคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมส ำคญักบักำรเขำ้ร่วมประชุมและถือเป็นหนำ้ท่ี  เพื่อรับทรำบและร่วม

ตดัสินใจในกำรด ำเนินงำนของบริษทั   มีกำรก ำหนดกำรประชุมไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี  โดยจดัข้ึนทุกเดือน  
เลขำนุกำรบริษทัจะส่งจดหมำยเชิญประชุม  พร้อมทั้งระเบียบวำระกำรประชุม  รำยงำนกำรประชุมคร้ังก่อน  
และเอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบเร่ือง เพื่อพิจำรณำล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย  5 วนัท ำ
กำร คณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถเสนอเร่ืองเพิ่มเติมในวำระกำรประชุมและสำมำรถอภิปรำยให้ควำมเห็นได้
โดยเปิดเผย  เลขำนุกำรบริษทัจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมและจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผำ่นกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรบริษทั   พร้อมใหค้ณะกรรมกำรบริษทัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกำสให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

เม่ือส้ินสุดกำรประชุม  เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูมี้หนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนกำรประชุม  และจดัส่งให้
ประธำนกรรมกำรบริษทัพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้งโดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวำระแรก
ของกำรประชุมคร้ังถดัไป ทั้งน้ี กรรมกำรบริษทัสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ่มเติมรำยงำนกำร
ประชุมใหมี้ควำมละเอียดถูกตอ้งมำกท่ีสุดได ้

รำยงำนกำรประชุมท่ีท่ีประชุมรับรองแลว้ จะถูกจดัเก็บอยำ่งเป็นระบบ ณ ส ำนกังำนบริษทั และ
จดัเก็บในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกบัเอกสำรแนบประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ  เพื่อสะดวกใน
กำรสืบคน้อำ้งอิง 

 

 5.9   กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั 
  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั   บริษทัฯ ได้ก ำหนดให้มีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั  ซ่ึงเป็นควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัแต่ละคนต่อ
ผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัทั้งคณะโดยรวม  เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรแกไ้ขปรับปรุงกำร
ปฏิบติังำนในหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั  ในปี 2559  ผลกำรประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ 
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5.10   ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษทัฯ ยงัไม่มีคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่มีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดวงเงินค่ำตอบแทน  และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนุมติัโดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั วงเงินค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยในปีท่ีผำ่นมำ โดยค่ำตอบแทนจะจ่ำยเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีกำรเขำ้ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั  และค่ำตอบแทนประจ ำปีจะเป็นกำรจ่ำยให้แก่กรรมกำรทุกคน  กรรมกำรท่ีเป็นสมำชิก
ของคณะอนุกรรมกำรก็จะไดค้่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำท่ีของคณะอนุกรรมกำรดว้ย  โดยไดรั้บเป็นเบ้ีย
ประชุมเม่ือเขำ้ร่วมประชุม  ทั้งน้ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 65 เม่ือวนัท่ี 25  เมษำยน 2559  ไดอ้นุมติั
ค่ำตอบแทนกรรมกำรวงเงินรวมไม่เกิน 12 ลำ้นบำทต่อปี และไดจ่้ำยไปเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  10,692,000  
บำท  โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปี และแบบ 56-1 

 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
            เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยของบริษทั  โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั และ

ผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรแต่ละคน 
 กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคนมีโอกำสพฒันำควำมรู้โดยคณะกรรมกำร
บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเขำ้ร่วมสัมมนำหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำร โดยเขำ้
ร่วมอบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซ่ึงจดั
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ตลอดจนกำรจดัสัมมนำหลกัสูตรสั้นๆ อนัเป็น
ประโยชน์แก่กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั  และรวมถึงหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ี IOD  จะจดัข้ึนอีกต่อไป
ในอนำคต   

บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัท ำคู่มือกรรมกำรใหก้บักรรมกำรใหม่ เพื่อกรรมกำรใหม่ไดศึ้กษำขอ้มูลส ำคญั
ของบริษทั  นโยบำยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณพนกังำน และกฎระเบียบต่ำงๆ ของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งเขำ้
ร่วมสัมมนำหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำร ซ่ึงจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษทัมีกำรพบปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกับ
คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงขององคก์รอ่ืนๆ อยูเ่สมอทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 ในปี 2559   กรรมกำรบริษทั 5 ท่ำน และผูบ้ริหำรของบริษทั ไดเ้ขำ้ร่วมรับฟังกำรบรรยำยพิเศษ
เร่ือง  “ร่ำงหลกักำรบริหำรกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance Code : CG Code)”   โดยนำยรพี สุจริตกุล  
เลขำธิกำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
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9.2   คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
  (1)     โครงสร้างกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559  ประกอบดว้ยคณะกรรมการทั้งหมด
จ านวน  4  ชุด  คือ  คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  โดยมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ และของกรรมการผูอ้  านวยการ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการผูอ้  านวยการ  ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8 (ชุดท่ี 
15)  เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551   มีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมอบหมาย   

 ทั้งน้ีในปี 2559   ได้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  
คร้ังท่ี 4 (ชุดท่ี 23)  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 

 

รายช่ือกรรมการในแต่ละคณะ และรายช่ือผู้บริหาร 
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงและ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

 1. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา     

 2. นายบุญชยั  โชควฒันา     

 3. นายบุญปกรณ์  โชควฒันา     

 4. นางผาสุข รักษาวงศ ์     

 5. นายเวทิต โชควฒันา      

 6. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี     

 7. นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์     

 8. นายเพชร พะเนียงเวทย ์     

 9. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์     

10. นางชยัลดา  ตนัติเวชกลุ  
  

 

11. นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ        

12. นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์     

13. นายวศิน   เตยะธิติ                  

14. พลต ารวจตรีภาณุรัตน ์ มีเพียร     

15. นายแพทยว์ชิยั เจริญวงค ์     

 (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559)     

16. นางศิริพร  เลขยะวจิิตร     
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รายช่ือ 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียงและ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

17. นายพิพฒัน ์ โควศุภมงคล  
  

 

18. นายเฉลิมพล ก าเนิดศิริกลุ  
  

 

19. นายวระ พนัธ์กมล  
  

 

20. นายปุณวณ์ี สุขเยน็  
  

 

21. นายปริญญา สิทธิด ารง  
  

 

22. นายธาตรี พรไพศาลสกลุ    
 

23. นายพีระพล จนัทรวจิิตร    
 

 

       หมำยเหตุ       ประธำนกิตติมศกัด์ิ    ประธำน      รองประธำน       กรรมกำร      เลขำนุกำร    
                  เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
 

อ านาจด าเนินการ  หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
1.   คณะกรรมการบริษัท   
      อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 

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

2.   อนุมติัการใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ี    
         มีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการ      
         บริหาร 

        3. อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อ
หุน้ หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั  หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจ
คณะกรรมการบริหาร 

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

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

ช ารุด สูญหาย   ถูกท าลาย  เส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้ มีมูลค่าทางบญัชีรวม ใน
วงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
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9. อนุมติัการปรับสภาพ  ราคา  การท าลาย  ซ่ึงวตัถุดิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ  หรือ
ลา้สมยัซ่ึงจะท าใหมี้มลูค่าทางบญัชีลดลง ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  

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

11. เสนอการเพิ่มทุน  หรือลดทุน  หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิ  ขอ้บงัคบั  และ/หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 

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

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

กรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
2. อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  นโยบาย  และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมให้จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัในการด าเนิน
ธุรกิจและติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 

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

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

6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ  และ /หรือสอบทานแลว้  และได้
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

7. รับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั   และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุน
อยา่งถูกตอ้งมีมาตรฐานและโปร่งใส 

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

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

11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้มัน่ใจว่าไดแ้สดงขอ้ความ  
หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบญัชี  ทะเบียน  หรือเอกสาร
อ่ืนใดของบริษทั 

12. อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 
13. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
 

2. คณะกรรมการบริหาร 
       อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร 

1. แต่งตั้ง  ถอดถอน   โยกยา้ย  พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและ   
 สวสัดิการ  แก่พนกังานระดบัต่างๆ 

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

 และ/หรือพนกังานผูด้  ารงต าแหน่งทางการบริหาร  เป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายสินทรัพยข์องบริษทัได ้
4. อนุมติัการใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้  หรือบริษทั  

 ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท 
5. อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะ 

  ผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั  หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินแห่งละ 
 ไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท  

6. อนุมติัการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท  
7. อนุมติัการไดรั้บ หรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท 
8. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ในวงเงินแต่ละคร้ัง 
        ไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท  
9. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร  ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 20 ลา้นบาท 
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10. อนุมติัการปรับสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี   ซ่ึงสินทรัพยถ์าวร  และสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ท่ีเลิกใช ้ 
ช ารุด  สูญหาย  ถูกท าลาย  เส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้  มีมูลค่าทางบญัชีรวม     
ไม่เกินคร้ังละ 20 ลา้นบาท 

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

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

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

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

กรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  
16. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 

 

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

บริษทั 
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท  และส่งเสริมให้มีการคิดค้น

นวตักรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4. รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค์   ขอ้บงัคบัของบริษทั 

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   ตลอดจนระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผดิชอบได ้ โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดูแล

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารใหท้ราบ 
6. ดูแลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน  เพื่อให้ผูส้อบบญัชีท าการตรวจสอบ   และ /หรือสอบทาน 

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

อนุมติั 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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3.    คณะกรรมการตรวจสอบ 
 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ก าหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี    คณะกรรมการ
บริษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

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

3. มีอ านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง   ภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  หรือท่ีปรึกษาของบริษทั  (ถา้มี)  หรือจา้งท่ีปรึกษา  หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก     
ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  

 

 หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทาง

บญัชีท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit)    ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   
3. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
5. พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบติัตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของ         

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
7. พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ  เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง
นอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

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

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
 (ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร  (charter) 
 (ซ)   รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ   หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ  หรือการ

กระท าดงัต่อไปน้ี  ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
 หากคณะกรรมการบริษทั  หรือผูบ้ริหาร ไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด  

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
12. ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารงานดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
13. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
14. จดัใหมี้การประเมินตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
15. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยอาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และตามกฎหมาย 
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4.   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

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

ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
3. มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการดา้นต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และประเมินความเส่ียงทัว่ทั้ง

องคก์ร ตลอดจนแต่งตั้งคณะท างานอ่ืนตามท่ีเห็นจ าเป็น 
 

 หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

4.1  ด้านบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจดัระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหเ้กิดความ

ชดัเจนและมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคญั และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร 
3. ก าหนดมาตรการหรือวางหลกัปฏิบติัในการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  
4. รวบรวม วเิคราะห์ และประเมินความเส่ียงในดา้นต่างๆ อนัมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

ของบริษทัท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาส  
5. ดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหค้วามส าคญักบั

สัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติทั้งหลาย 
6. ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

4.2   ด้านต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

1. ก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบติังาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีการปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการและนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  

3. รวบรวม วเิคราะห์ และประเมินความเส่ียงดา้นต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ อนัมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละไตรมาส 
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4. ดูแลใหบ้ริษทัมีช่องทางการรับแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ เก่ียวกบัการทุจริต
คอร์รัปชัน่  โดยมีกระบวนการป้องกนัและรักษาความลบัของผูแ้จง้เบาะแส  รวมทั้งมี
กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ  และมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 

5. ปรับปรุง แกไ้ข กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ นโยบาย
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมถึงขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม  และความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 

6. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

กรรมการผู้อ านวยการ 

 อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้อ านวยการ 

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

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

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

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

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

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

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

12. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
 

(2) กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  ไดแ้ก่ 
นายวศิน  เตยะธิติ  และนายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ   

 

9.3   กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 
  (1)  กรรมการอสิระ   

       หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
          คณะกรรมการบริษทัพิจารณาสรรหาคดัเลือกกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ กลต.  

 คุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท    เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ดงัต่อไปน้ี 

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

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

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

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

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั   ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น   หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั    บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
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  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ      การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม  ค  ้ า
ประกนั  การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน  รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั  ซ่ึง
เป็นผลใหบ้ริษทั หรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง     ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  
ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กัน โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

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

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

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

7   ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน  เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่     

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

9   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั  

   ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9  แลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
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บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

   

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

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

 วธีิเลอืกตั้งกรรมการบริษัท  ตามขอ้บงัคบับริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 20 กรรมการบริษทั
นั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

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

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
(ก)  การออกตามวาระ  ตามข้อบงัคับบริษทั  หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 21  และกฎบตัร 

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

 

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

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

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

บริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนต าแหน่ง
กรรมการบริษทัท่ีวา่งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษทัจะเหลือ
นอ้ยกวา่  2  เดือน และจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการบริษทัไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัท่ีตน
แทน 

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

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

 

9.4    กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
        (1)   คณะกรรมกำรบริษทัมีกลไกในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย โดยมีกำรส่งบุคคล

เพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ย มีกำรก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัเก็บขอ้มูลและ
กำรบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ย ให้บริษทัสำมำรถตรวจสอบและรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัก ำหนด 
เวลำ 
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        (2)   ขอ้ตกลงระหวำ่งบริษทักบัผูถื้อหุน้อ่ืนในกำรบริหำรจดักำรบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
                   -ไม่มี- 

 

9.5   กำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยใน 
 บริษทัฯ มีกำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรใน จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

1. กรรมกำรบริษทั  และผูบ้ริหำร  ตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้ง ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

2. กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนซ่ึงอยูใ่นหน่วยงำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยใน หำ้มท ำกำร
ซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั  ในช่วง 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 

3. ก ำหนดใหก้รรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำร  รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ  มีหนำ้ท่ี
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์ และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อคณะกรรมกำร
บริษทัในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังต่อไป 

4. ไม่เปิดเผยหรือส่งผำ่นขอ้มูล   หรือควำมลบัของบริษทัท่ีตนเองทรำบ  หรือไดรั้บทรำบต่อ
บุคคลภำยนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง  

5. กำรเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนักงำนของบริษทัท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ี  อำจมีกำรก ำหนดชั้น
ควำมลบัของข้อมูลตำมควำมส ำคญัของข้อมูล    และกำรให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้ำท่ีและควำม
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย 

 

9.6   ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  (1)   ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (Audit Fee)   
          ค่ำตอบแทนท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ำยใหผู้ส้อบบญัชี  ส ำนกัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  
ส ำหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  ดงัน้ี 

   1.  บมจ. สหพฒันพิบูล  ค่ำสอบบญัชี  1,425,000 บำท 
   2.  บอจ. กรุงเทพทำวเวอร์ (1999)  คำสอบบญัชี    194,000 บำท 
   3.  บอจ. โชคชยัพิบูล  ค่ำสอบบญัชี    245,000 บำท 
   4.  บอจ. ทิพยว์ำรินวฒันำ ค่ำสอบบญัชี    175,000 บำท 
   5.  บอจ. ทิพยว์ำริน อินเตอร์ แพค็เกจจ้ิง  ค่ำสอบบญัชี 180,000 บำท 
   6.  บอจ. แดร่ีไทย ค่ำสอบบญัชี    200,000 บำท 
     รวมทั้งส้ิน 2,419,000 บำท 
  (2)   ค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit fee) 
          ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน PAEs ของบริษทัยอ่ย  4 บริษทั  และค่ำบริกำรเบด็เตล็ด จ ำนวน  
203,343 บำท   
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

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

วสัิยทัศน์  “ คุณภาพคู่คุณธรรม ผูน้ าการจ าหน่าย  
  เพิ่มพนูสุขใหค้นไทย พร้อมกา้วไกลสู่สากล ” 

นโยบายคุณภาพ  “ ร่วมใจพฒันา สร้างนวตักรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล  
  เป็นองคก์รคนดี รับผิดชอบต่อสังคม ” 

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

ตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสังคมในทุกระดบั  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จึงไดส่้งเสริมให้

บริษทัฯ ด าเนินกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคมในมิติต่างๆอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่ง

ต่อเน่ือง 

10.2     การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน   

      บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตระหนกั

และใหค้วำมส ำคญัในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกเร่ืองจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

กำรเป็นตวัอย่ำงท่ีดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ือสัตย ์จนกลำยเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งท่ีผ่ำนมำ

บริษทัฯ ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก และจดัให้มีกำร

ถ่ำยทอด ปลูกฝังนโยบำยดงักล่ำวใหพ้นกังำนรับทรำบทั้งองคก์ร โดยเร่ิมตั้งแต่ระดบักรรมกำรบริหำร ลงมำสู่

พนกังำนระดบัปฏิบติักำร บริษทัฯไดจ้ดัท ำเอกสำร “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้พนกังำนทุกระดบั
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ไดรั้บทรำบแนวปฏิบติั กฎระเบียบในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีธรรมำภิบำลขององคก์ร เพรำะเช่ือวำ่แนวทำง

ดงักล่ำวจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย ท่ีจะเป็น

แรงสนบัสนุนและเป็นแรงผลกัดนัในกำรเสริมสร้ำงให้บริษทั มีควำมเขม้แข็ง และสร้ำงควำมสำมำรถในกำร

แข่งขนั และควำมส ำเร็จในระยะยำวให้กบับริษทัฯ  นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำ “รายงานการเปิดเผยข้อมูล”  

ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร  ซ่ึงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ไดก้ ำหนดหลกักำร

ไว ้8 ขอ้ ดงัน้ี 

1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม   
       บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ี
เป็นธรรม และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  มีกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้บนพื้นฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม ดว้ยควำมเสมอภำคและค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั  

 มีระบบกำรคดัเลือกคู่คำ้ในห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ท่ีมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย 
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้บน
พื้นฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพซ่ึงกนัและกนั 

 สร้ำงสัมพนัธภำพและควำมเขำ้ใจท่ีดีต่อกนั แลกเปล่ียนควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำและเพิ่มคุณค่ำ
ใหแ้ก่สินคำ้และบริกำร เพื่อกำรเจริญเติบโตร่วมกนั 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ 

 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
 เคำรพสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดหรือน ำผลงำนของผูอ่ื้นไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ส่วนตน  เวน้แต่ไดรั้บอนุญำต หรือใหค้่ำตอบแทนแก่เจำ้ของผลงำน 
 2     การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน   

        คณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมติักำรลงนำมใน ประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมโครงกำร แนวร่วม
ปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)  เม่ือวนัท่ี 16 
มกรำคม 2557    และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 21)  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558  ไดมี้
มติอนุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  ให้มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  1  มีนาคม 2558  โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 

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

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

4.  จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง  มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจให้เหมาะสม  เพื่อป้องกนั
มิใหเ้กิดการทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การคอร์รัปชัน่   

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

6.  จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารเพื่อใหผู้แ้จง้เบาะแสสามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย 
โดยใหค้วามมัน่ใจวา่ผูแ้จง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครอง 

 

 บริษทัฯ  มุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่เสมอมำ  โดยไดส่ื้อสำรให้พนกังำนทุกระดบัรับทรำบ
นโยบำย  และขอ้ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น  รวมถึงกำรแจง้ให้บริษทัย่อย บริษทัร่วม คู่คำ้  
และลูกคำ้ ได้ทรำบนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงชัดเจน   ทั้งน้ีในปี 2559  บริษทัฯ ได้จดัส่งขอ้มูล
เก่ียวกบัแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น 
เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรรับรอง  ซ่ึงบริษทัฯ ได้รับประกำศนียบตัรรับรองฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  (Certification) จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2559   

3     การเคารพสิทธิมนุษยชน 
      บริษทัฯ  เคำรพต่อชีวติและศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษยข์องทุกคน โดยก ำหนดนโยบำยและแนวทำง

ปฏิบติัเพื่อกำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดงัน้ี 
1. ไม่กระท ำกำรใดๆ หรือไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. ใหค้วำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนแก่พนกังำน เพื่อน ำไปเป็นส่วนหน่ึงในกำร

ปฏิบติังำน 
3. ไม่จ  ำกดัควำมเป็นอิสระหรือควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด เพศ เช้ือชำติ ศำสนำ กำรเมืองหรือเร่ือง

อ่ืนใด  ทั้งน้ีพึงหลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้หรือแตกแยก 
4.  จดัใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำร เพื่อใหพ้นกังำนหรือผูท่ี้เช่ือวำ่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรั้บกำร

ปฏิบติัอยำ่งไม่เป็นธรรม สำมำรถร้องเรียนต่อบริษทั และค ำร้องเรียนพึงไดรั้บกำรเอำใจใส่และ
ด ำเนินกำรอยำ่งเป็นธรรม 
  

ในปี 2559 บริษทั ไม่ไดรั้บกำรร้องเรียนเก่ียวกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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4     การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ถือว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำและเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของบริษทั ปฏิบติัต่อ

พนกังำนโดยเคำรพต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรท ำงำน  ตระหนกัถึงควำมเท่ำเทียมกนั
ในกำรจำ้งแรงงำน  ไม่เลือกปฏิบติั ไม่กีดกนัดว้ยเหตุทำงเพศ สีผิว เช้ือชำติ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรหรือสถำนะ
อ่ืนใดท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบติังำน   และไม่มีกำรใช้แรงงำนท่ีผิดกฎหมำย  ให้ผลตอบแทน       
ดว้ยควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ  และผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนแต่ละคน   และจดั
ให้มีสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสมให้กบัพนกังำน  จดัหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นใน
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี รวมทั้งจดัสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนโดยค ำนึงถึงหลกัควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั เพื่อเป็น
กำรส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวติของพนกังำน โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบติั  ดงัน้ี  
  1.  ด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตำมกฎหมำย   กฎระเบียบ   และนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั             
อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน    โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นและผล 
กระทบต่อสุขภำพของพนกังำน  คู่คำ้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  รวมถึงมีกำรตรวจติดตำมและประเมินผลดำ้นควำม
ปลอดภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
  2.  สนบัสนุนใหเ้กิดควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน    โดยก ำหนดระเบียบ   วธีิปฏิบติั  และ
มำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัในกำรท ำงำนท่ีสอดคลอ้งตำมควำมเส่ียง  ตลอดจนกำรปรับปรุงสภำพกำร
ท ำงำน  สภำพแวดลอ้ม  วธีิกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั  รวมถึงกำรจดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยั
ใหก้บัพนกังำน 
  3.  มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน    โดยจดัท ำ   ฝึกซอ้มและปรับปรุง
แผนฉุกเฉินอยำ่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัและลดควำมสูญเสียต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบริษทั  พนกังำน     
คู่คำ้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  4.  สร้ำงวฒันธรรมกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัทัว่ทั้งองคก์ร     ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำนไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

   ในปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีกำรเกิดอุบติัเหตุ หรืออตัรำกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำนของพนกังำน 
 

        นอกจำกน้ี บริษทัฯ  ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบุคลำกรท่ีถือเป็นหัวใจส ำคญัท ำให้บริษทัด ำเนิน
ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  จึงไดมุ้่งพฒันำ ส่งเสริมกำรเพิ่มพูนทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของ
พนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง   เพื่อให้พร้อมรองรับกำรเปล่ียนแปลง และกำรเติบโตของบริษทัอยำ่งย ัง่ยืน  บริษทัฯ 
จึงมีกำรอบรมใหก้บัพนกังำนทุกระดบั ทั้งกำรจดัอบรมภำยใน และกำรเขำ้รับกำรอบรมจำกภำยนอก   

 

 5     ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค    
   บริษทั ฯ  ตระหนกัวำ่ควำมพึงพอใจและควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้เป็นกุญแจส ำคญั อนัจะน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จของบริษทัอยำ่งย ัง่ยนื จึงด ำเนินธุรกิจดำ้นผลิต จดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ   ปลอดภยั
ต่อชีวิตและสุขอนำมยัของผูบ้ริโภค ในรำคำท่ีสมเหตุสมผล   ไม่มีกำรผกูขำดรำคำสินคำ้  ยดึถือควำมซ่ือสัตย ์
สุจริตเป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของลูกคำ้ นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่พฒันำ
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สินคำ้และบริกำร คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่ำให้แก่สินคำ้และบริกำร อีกทั้งไม่มีกำรโฆษณำท่ีเกินจริง 
โดยใหข้อ้มูลผูบ้ริโภคอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม    
 ผูบ้ริโภคสำมำรถเขำ้ถึงสินคำ้และบริกำรของบริษทั ผำ่นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีหลำกหลำย  
โดยมีขนำดบรรจุภณัฑท่ี์หลำกหลำย และเหมำะสมตำมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย  มีกำรพฒันำสินคำ้เฉพำะกลุ่ม
และช่องทำงกำรจ ำหน่ำย  เพื่อใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค  
   นอกจำกน้ี  บริษทัฯ จดัใหมี้ศูนยป์ระสำนงำนผูบ้ริโภค เพื่อเป็นช่องทำงใหลู้กคำ้ และผูบ้ริโภคใชใ้น
กำรติดต่อ  ใหค้วำมคิดเห็น ขอ้ติชม และขอ้ร้องเรียน  ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อทุกขอ้ร้องเรียน  และมี
กำรตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนอยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ    
  กรณีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรบริกำร มีกำรแจง้ต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท ำกำรปรับปรุง แกไ้ข 
และอบรมวธีิกำรปฏิบติังำนท่ีถูกตอ้ง  เพื่อลดควำมผดิพลำดจำกกำรบริกำรเหล่ำนั้น 
 บริษทัฯ มีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลผูร้้องเรียนเพื่อรักษำควำมเป็นส่วนตวั  มีกำรจดัเก็บขอ้มูลร้องเรียน 
วธีิด ำเนินกำร และกำรติดตำมผล เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ทุกขอ้ร้องเรียนไดรั้บกำรแกไ้ขและด ำเนินกำรอยำ่งเป็นธรรม    

6     การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ  ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมรับผดิชอบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและ

แนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
 1. ด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตำมกฎหมำย กฎระเบียบ  และนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม   โดยค ำนึงถึง

ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

2.     สร้ำงวฒันธรรมองคก์รและสร้ำงจิตส ำนึกใหพ้นกังำนทุกระดบั   เกิดควำมร่วมมือและควำม
รับผดิชอบในกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพและย ัง่ยนื 

3. ส่งเสริมใหค้วำมรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังำนทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
4.    ส่งเสริมระบบกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งประหยดั มีมำตรกำรบ ำบดั

และฟ้ืนฟู   กำรทดแทน   กำรเฝ้ำระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่ง
ย ัง่ยนื 

5. มีระบบคดัเลือกคู่คำ้ในห่วงโซ่อุปทำน  (Value Chain)  ท่ีด ำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
6. ส่งเสริมกำรพฒันำและเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

7     การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสังคม   

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ำรงรักษำไวซ่ึ้งสังคมและส่วนรวมท่ีดี   โดยก ำหนดเป็น
นโยบำยและแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
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1. ไม่ด ำเนินธุรกิจท่ีท ำใหส้ังคมเส่ือมลง   และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยูร่่วมในชุมชนและ
สังคม 

2. ปลูกฝังจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม  ให้เกิดข้ึนในบริษทัและ
พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง 

3. ก ำหนดใหมี้มำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม  อนัเน่ืองมำจำก
กำรด ำเนินงำนของบริษทั 

4. ส่งเสริมกำรอนุรักษว์ฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
5. ร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำงๆ  ในกำรพฒันำชุมชน  
6. ใหก้ำรสนบัสนุนในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสำธำรณประโยชน์  
7. สร้ำงรำยไดแ้ละส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนบัสนุนกำรจำ้งงำนและผลิตภณัฑชุ์มชน 
8. สร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนระหวำ่งบริษทักบัชุมชนและสังคม บนพื้นฐำนของควำม

ถูกตอ้ง  โปร่งใส  เป็นธรรม 
 

8     นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม    
        บริษทัฯ  ค  ำนึงถึงกำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อองคก์รและผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม   ในปี  2559  บริษทัฯ  ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองในเร่ือง “ New Thinking ”   เพื่อให้ทุก
หน่วยงำนระดมควำมคิดสร้ำงสรรค ์ คิดนวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุง พฒันำกระบวนกำรท ำงำนในทุกมิติ  
ใหส้ำมำรถตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มต่ำงๆ  และตอ้งค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้ง
ภำยในและภำยนอก  โดยมีกำรน ำเสนอโครงกำรต่อคณะกรรมกำร “ New Thinking Group  ”   ซ่ึงทุกโครงกำร
มีกำรก ำหนดช่ือโครงกำร  หลกักำรและเหตุผล  วตัถุประสงค ์ เป้ำหมำยของโครงกำร  วธีิด ำเนินกำร  ผลท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บ และกำรประเมินผลโครงกำร และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง   

10.3   การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
          ในปี  2559  บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจอยำ่งไม่มีผลกระทบดำ้นลบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี

กรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือถูกกล่ำวหำวำ่มีผลกระทบดำ้นลบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่เป็นไปตำม
หลกักำรทั้ง 8 ขอ้ 

10.4   กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
    บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื จึงไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ืองในหลายดา้น  ดงัน้ี 
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กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมภายในองค์กร 
ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน 

 ร่วมแสดงความอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

        คณะผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั สหพฒันพิบูล จ  ำกดั (มหำชน) ร่วมพิธีแสดงควำมอำลยัพระบำท 
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  หลงัจำกทรำบข่ำวสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว 
รัชกำล  ท่ี 9  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 13 ตุลำคม 2559 เวลำ 15.52 น. ณ โรงพยำบำลศิริรำช ดว้ยพระอำกำรสงบ สิริ
พระชนมพรรษำปีท่ี 89  ดว้ยส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณอยำ่งหำท่ีสุดมิได ้ท่ีพระองคท์รงมีต่อพสกนิกรชำว
ไทย ตลอดระยะเวลำแห่งกำรครองรำชสมบติั 70 ปี 

 โครงการไถ่ชีวติโค-กระบือ  

บริษทัฯ  ร่วมกบัสมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ ร่วมเป็นเจำ้ภำพไถ่ชีวิตโค-กระบือ  คร้ังท่ี 3 เพื่อถวำย
เป็นพระรำชกุศล แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  เน่ืองในโอกำสทรงครองสิริรำช
สมบติัครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ เน่ืองในโอกำสพระรำชพิธี
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิงหำคม 2559  ณ วดัรำชำธิวำสวหิำร  
         ส ำหรับโค - กระบือ ท่ีได้รับไถ่ชีวิตคร้ังน้ี จะน ำไปมอบให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อใช้ประโยชน์ ตำม
โครงกำร ธนำคำรโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตำมพระรำชด ำริ  ณ อ.เชียงค ำ  อ.เมือง  อ.จุน  อ.ภูชำง  จงัหวดั
พะเยำ 

 โครงการมอบรางวลั  “ต้นแบบคนดี  และต้นกล้าความดี 

ดว้ยปณิธำนของ ดร.เทียม โชควฒันำ ผูก่้อตั้งเครือสหพฒัน์  ท่ีมุ่งเนน้ให้บริษทัในเครือสหพฒัน์ ด ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม  จริยธรรม  ทั้งต่อคู่คำ้  ลูกคำ้  พนกังำน  ผูถื้อหุ้น  ตลอดจนสังคมและประเทศชำติ   
บริษทัฯ จึงสรรหำบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีควำมประพฤติดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบติัตรงตำมธรรมนูญ
ควำมดีของบริษทั  และก ำหนดจดัพิธีมอบรำงวลัและประกำศเกียรติคุณ  เพื่อยกย่องเชิดชูคนดีให้เป็นท่ีรับรู้
อยำ่งกวำ้งขวำง  อีกทั้งเพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจใหก้บับุคคลท่ีกระท ำดี ในกำรท ำควำมดีและเป็นคนดีต่อไป 
 

ด้านการศึกษา 

 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน   

จำกเจตนำรมณ์ท่ีมุ่งเนน้กำรส่งเสริมใหเ้ยำวชนไดรั้บกำรศึกษำท่ีดีอยำ่งทัว่ถึง และไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญั
ของกำรศึกษำท่ีเป็นหวัใจส ำคญัในกำรสร้ำง  พฒันำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะเป็นก ำลงั
หลกัในกำรพฒันำประเทศต่อไป  อีกทั้งเพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำครองชีพ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรศึกษำของ
บุตรธิดำ โดยบริษทัฯ ไดม้อบทุนกำรศึกษำใหแ้ก่บุตรธิดำของพนกังำนเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน  200  ทุน   โดยแบ่ง
ทุนกำรศึกษำออกเป็น  3  ระดบัคือ 

 
 



  72 

 1. ระดบัอนุบำล – ประถมศึกษำปีท่ี 6  (ทุนละ 5,000 บำท) จ ำนวน   127  ทุน 
 2. ระดบัมธัยมศึกษำ (ทุนละ 8,000 บำท)   จ ำนวน    56   ทุน 
 3. ระดบัปริญญำตรี  (ทุนละ 10,000 บำท)   จ ำนวน    17   ทุน 

 โครงการ SPC Neo Generation Project 

บริษทัฯ จดัโครงกำร SPC Neo Generation Project  ข้ึนเพื่อเฟ้นหำ “คนดี คนเก่ง” (Talent)  ท่ีจะมำ
ร่วมงำนกบับริษทั  โดยผูส้มคัรเขำ้ร่วมโครงกำรจะเป็นนิสิต นกัศึกษำท่ีจบกำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี - 
ปริญญำโทจำกมหำวทิยำลยัชั้นน ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   และจะไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำศกัยภำพ
เป็นระยะเวลำ 1 สัปดำห์  ซ่ึงประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บจำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมดงักล่ำวจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ท ำงำนของตนเอง รวมถึงกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

 สนับสนุนทุนการศึกษา บุตร-ธิดา ของพนักงาน    

        บริษทัฯ สนบัสนุนทุนกำรศึกษำบุตร-ธิดำ ของพนกังำนท่ีมีควำมประสงคจ์ะศึกษำต่อในระดบัปริญญำตรี  
ณ วทิยำลยัเทคโนโลยจิีตรลดำ โดยสนบัสนุนผำ่นมูลนิธิ ดร.เทียม โชควฒันำ 
 
ด้านกจิกรรมสันทนาการ 

 งานเลีย้งสังสรรค์ประจ าปี 

พนกังำนทุกคนนบัวำ่เป็นผูมี้บทบำทส ำคญัในกำรผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบควำมส ำเร็จ บริษทัฯ จึงจดั
ใหมี้งำนเล้ียงสังสรรคป์ระจ ำปี เพื่อเป็นกำรเช่ือมควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งพนกังำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีได้
ท ำงำนร่วมกนั  ใหพ้นกังำนไดมี้โอกำสพบปะสังสรรค ์สนุกสนำนร่ืนเริง และร่วมรับประทำนอำหำรร่วมกนั  
  

 จัดกจิกรรม SPC Family Sport Day 2016 

ตำมนโยบำยของบริษทัฯ ท่ีตอ้งกำรให้พนกังำนและครอบครัว ไดท้  ำกิจกรรมร่วมกนั เพื่อส่งเสริมให้
พนกังำนมีสุขภำพแข็งแรง  มีควำมสำมคัคี  ตลอดจนมีโอกำสไดท้  ำกิจกรรมร่วมกบัผูบ้ริหำร  บริษทัฯ จึงจดั
งำนกีฬำสี “SPC Family Sport Day 2016”  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจดัท ำข้ึนเพื่อกระชบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง
พนกังำน  ณ ศูนยเ์ยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย – ญ่ีปุ่น)  
 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจ ใหส้อดคลอ้งตำมกฎหมำย ระเบียบ และนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยค ำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ  หลำยสิบปีท่ีผำ่นมำ บริษทัในเครือสหพฒัน์ ไดร่้วมกิจกรรมปลูกตน้ไม้
และปรับพื้นท่ีสวนหยอ่มท่ีอยูใ่นกำรดูแลและรับผดิชอบ  “ณ อุทยำนพุทธมณฑล”  แต่ไดช้ ำรุดทรุดโทรมไม่
สวยงำมตำมเวลำ  ในปีน้ีจึงไดมี้กำรปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณดงักล่ำวใหส้วยงำม โดยให้พนกังำนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ โดยกำรดูแลพื้นท่ีอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำ 
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กจิกรรมความรับผดิชอบต่อชุมชน  ส่ิงแวดล้อมและสังคม 

 สนับสนุนงาน  “วนัแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2559” 

บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนกำรจดังำนวนัแม่แห่งชำติ ของสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทย อย่ำง
ต่อเน่ืองมำเป็นระยะเวลำยำวนำน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ และเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบำทของแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชำติ  
เพื่อใหลู้กไดส้ ำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนกัในหนำ้ท่ีของลูกท่ีมีต่อแม่ และยกยอ่งแม่ดีเด่นและลูกท่ีมี
ควำมกตญัญูกตเวทีต่อแม่  รวมทั้งเพื่อรักษำวฒันธรรมประเพณีอนัดีงำมของชำติไทยใหสื้บต่อไป 

 สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา 

- บริษทัฯ ร่วมเป็นเจำ้ภำพถวำยผำ้พระกฐินพระรำชทำน ประจ ำปี 2559  ของกระทรวงพำณิชย ์ ณ วดั
พิพฒันำรำม   จงัหวดัสุพรรณบุรี 

- บริษทัฯ ร่วมกบัสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ  สนบัสนุนจดัโครงกำรบรรพชำอุปสมบท 85  รูป เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ เน่ืองในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิงหำคม 2559    ณ วดับวรนิเวศวิหำร 

- บริษทัฯ ร่วมเป็นเจำ้ภำพทอดกฐิน สหสำมคัคี  วดัเขำวง (ถ ้ำนำรำยณ์)  อ ำเภอพระพุทธบำท  จงัหวดั
สระบุรี 

 สนับสนุนงานด้านดนตรี 

- สนบัสนุนงำนคอนเสิร์ต  เฉลิมพระเกียรติ   “บทเพลงแห่งขำ้วรพุทธเจำ้”   เพื่อแสดงออกถึงควำม
จงรักภกัดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ   ณ หอประชุมใหญ่มหิดลสิทธำคำร   มหำวทิยำลยัมหิดล 

- สนบัสนุนงำนคอนเสิร์ต  “โสมส่องใจ อำลยัองคภู์มิพล”  เพื่อถวำยอำลยัพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทำงสถำนีโทรทศัน์กองทพับก  ช่อง 5  รำยไดเ้พื่อสมทบทุนสร้ำงอำคำรเรียน
แห่งใหมส่ ำหรับเด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำและออทิสติก 

- สนบัสนุนจดักำรแสดงคอนเสิร์ต   ชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต  คร้ังท่ี 15   “คืนจนัทร์กระจ่ำงฟ้ำ”  เพื่อ
อนุรักษ ์เผยแพร่เพลงไทยสำกลท่ีทรงคุณค่ำ และน ำรำยไดส้มทบกอง กองทุนส่งเสริมงำนวฒันธรรม กรม
ส่งเสริมวฒันธรรม  เม่ือวนัท่ี 2-3 กรกฎำคม 2559  ณ หอประชุมใหญ่  ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย  
 

 สนับสนุนด้านการศึกษา 

- โครงกำร “ทบทวนควำมรู้ สู่มหำวทิยำลยั กบัสหพฒัน์”  คร้ังท่ี 19     
     ตลอดระยะเวลำ 18 ปีท่ีผ่ำนมำ  บริษทัฯ เล็งเห็นว่ำกำรศึกษำมีส่วนส ำคญัในกำรพฒันำคนให้มี

คุณภำพ เพื่อเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  แต่ประเทศไทยยงัมีปัญหำส ำคญั
ในควำมเหล่ือมล ้ ำโอกำสทำงกำรศึกษำ  ดงันั้นบริษทัฯ จึงได้จดัโครงกำร “ทบทวนควำมรู้ สู่มหำวิทยำลยั 
กบัสหพฒัน์” เพื่อเตรียมควำมพร้อมใหแ้ก่นกัเรียนท่ีก ำลงัเตรียมตวัเขำ้สู่มหำวทิยำลยั  อีกทั้งเปิดโอกำสให้เกิด
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ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำในทุกภำคของประเทศ จึงไดท้  ำกำรถ่ำยทอดสัญญำณบรอดแบนด์ไปยงัโรงเรียน
ต่ำงๆ ทัว่ประเทศกวำ่ 800 แห่งท่ีสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร   

 สนับสนุนด้านกฬีา 

- สนบัสนุนโครงกำรกีฬำ  “เปตอง  เยำวชนไทยไปโอลิมปิก”  ของสมำคมแห่งสถำบนัพระปกเกลำ้ 
(กิจกรรมเพื่อสังคม)  เพื่อถวำยแด่สมเด็จยำ่ 

- สนบัสนุนกำรแข่งขนัหมำกลอ้ม Thailand 17 Dan Go League 2016 ของสมำคมกีฬำหมำกลอ้มแห่ง
ประเทศไทย  เพื่อพฒันำกีฬำหมำกลอ้มในประเทศไทย ใหมี้ศกัยภำพสูงทดัเทียมระดบันำนำชำติต่อไปใน
อนำคต 

- สนบัสนุนโครงกำร “เดิน-วิง่ กำรกุศลตำ้นยำเสพติด เฉลิมพระเกียรติ” โรงเรียนบำ้นตำก ประชำ
วทิยำคำร อ ำเภอบำ้นตำก จงัหวดัตำก 

- สนบัสนุนทีมโบวล่ิ์งกำรกุศล 10 ทีม ของวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ ณ เอสพลำ
นำด-แครำย 

 

 สนับสนุนด้านกจิกรรมพเิศษต่างๆ 

- สนบัสนุนโครงกำรอำคำรเรียน ศูนยฟ้ื์นฟูและพฒันำศกัยภำพทำงร่ำงกำย อำรมณ์ และจิตใจเด็กพิเศษ
ทุกประเภท  ของมูลนิธิสถำบนัแสงสวำ่งในพระอุปถมัภ ์พระเจำ้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวร
รำชำทินดัดำมำตุ 

-    สนบัสนุนกำรจดังำน “TEPCoT Dinner Talk”  ของมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย เพื่อหำทุนสร้ำง
อำคำรเรียนใหม่ ในโครงกำรพฒันำมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทยวทิยำเขตดินแดง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  11.1     ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 

            คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมในดำ้นกำรด ำเนินงำน กำรเงิน  กำร
ปฏิบติังำน และกำรก ำกบัดูแล  มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมติัตำมระดบัต่ำงๆ ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำร
แบ่งแยกหน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำน  ผูติ้ดตำม โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำน
ของระบบดงักล่ำว  ตลอดจนใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดอยำ่งมี
ประสิทธิผล  มีควำมเป็นอิสระ  สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่ำงเต็มท่ี  ตลอดจนไดมี้กำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

           คณะกรรมกำรบริษทัจึงก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ   และประธำนกรรมกำรบริหำร   ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ี
สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ   และบริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวน
และก ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน โดยให้ควำมส ำคญักบัสัญญำณเตือนภยั
ล่วงหนำ้และควำมผดิปกติท่ีมีนยัส ำคญั 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 23) เม่ือวนัท่ี  23 กุมภำพนัธ์ 2560 โดยมี
กรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน  4  คน  เขำ้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำและประเมินระบบกำร
ควบคุมภำยในโดยกำรสอบถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยจดักำร และผลจำกกำรตรวจสอบภำยใน  ซ่ึงคณะกรรมกำร
บริษทัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน จึงมีควำมเห็นร่วมกนัวำ่บริษทัฯมี
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอกับสภำพกำรด ำเนินงำนปัจจุบนั  โดยมีบุคลำกรอย่ำงเพียง
พอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้และ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งเพียงพอแลว้ 

 องค์ประกอบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ  ในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 ด้ำนตำมแนวทำงของ 
COSO (The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

  การควบคุมภายในองค์กร 
บริษทัฯ มีกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และไดมี้กำรติดตำมกำร

ปฏิบติัตำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวอ้ยู่เสมอ  เพื่อให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ในขณะนั้น  ทั้งน้ี
บริษทัฯ ไดมี้กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรท่ีมีลกัษณะกำรกระจำยอ ำนำจ เพื่อให้กำรปฏิบติังำนมีควำมคล่องตวั 
เกิดกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงกนั  และจดัท ำกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ตลอดจนอ ำนำจ
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  เพื่อแบ่งแยกหน้ำท่ีให้ชดัเจน
ตลอดจนมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ จรรยำบรรณกรรมกำร
บริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำน รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต และข้อปฏิบติัตำมนโยบำย
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งส่ือสำรให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุก
ระดบัได้รับทรำบ เพื่อเป็นแนวทำงให้ทุกคนปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือตรงไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ  ซ่ึงรวมถึงกำรไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นอนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรดว้ย  โดย
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บริษทัฯ มีกระบวนกำรติดตำมและประมวลผลกำรปฏิบติังำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และระเบียบ
วิธีปฏิบติัในกำรท ำงำนดงักล่ำว ซ่ึงหำกพบกำรไม่ปฏิบติัตำม บริษทัฯ มีกระบวนกำรท่ีสำมำรถลงโทษหรือ
จดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ย่ำงเหมำะสมภำยในเวลำอนัควร และเป็นไปตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนและ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การประเมินความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ ท ำ

หน้ำท่ีดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ  มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกทั้งปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร  มีกำรติดตำมผล
กำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเน่ืองให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้รวมทั้งผูบ้ริหำรทุกระดบัมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรควำมเส่ียงและไดมี้กำรส่ือสำรใหพ้นกังำนรับทรำบ และถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ มีกำรประเมินโอกำสท่ีจะเกิด
กำรทุจริต และมีกำรทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบติังำนอยำ่งรอบคอบ รวมทั้งไดพ้ิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของ
กำรให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังำนวำ่ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนกังำนกระท ำในส่ิงท่ีไม่เหมำะสม  
นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและสอบถำมผูบ้ริหำรเก่ียวกบัโอกำสในกำรเกิดทุจริต และ
มำตรกำรท่ีบริษทัฯ ด ำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรทุจริต โดยบริษทัฯ ไดส่ื้อสำรให้กรรมกำรบริษทั  ผูบ้ริหำรและ
พนกังำนทุกคนเขำ้ใจและปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
ห้ำมรับหรือจ่ำยสินบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจตำมท่ีบริษัทได้ก ำหนดไว้ รวมทั้ งได้ส่ือสำรและ
ประชำสัมพนัธ์นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของบริษทั ไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
บริษทัฯ ได้ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี และวงเงินอนุมติัของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดบัไวอ้ยำ่งชดัเจน

และเป็นลำยลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนออกจำกกนั เพื่อ
เป็นกำรตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งไดจ้ดัให้มีระเบียบวิธีกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรท ำธุรกรรมดำ้นกำรเงิน 
กำรจดัซ้ือ และกำรบริหำรทัว่ไปไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร   ตลอดจนมีมำตรกำรท่ีจะติดตำมให้กำรด ำเนินงำน
ของบริษทัเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรบริษทั 
ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่ำว รวมถึงรำยกำรเก่ียวโยง บริษทัฯ ได้ปฎิบติัตำมขั้นตอนของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั  
และมีนโยบำยก ำหนดให้กำรพิจำรณำอนุมติัธุรกรรมต่ำงๆ ตอ้งกระท ำโดยผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย เพื่อป้องกนักำร
หำโอกำสหรือน ำผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 

 ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทัฯ  จดัให้มีกำรส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รอยำ่งมีประสิทธิภำพ   มีกำรจดัท ำงบ

กำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS)  รวมถึงมีกำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีไว้
อยำ่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ในสถำนท่ีท่ีปลอดภยัตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด   และมีช่องทำงกำรส่ือสำร
ท่ีเหมำะสม เพื่อสนบัสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมท่ีก ำหนดไว ้   อีกทั้งบริษทัจดัให้มี
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ช่องทำงกำรส่ือสำรเพื่อรับแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยขอ้มูลของผูแ้จง้เบำะแส
และขอ้ร้องเรียนจะถูกรักษำไวเ้ป็นควำมลบั 

 ระบบการติดตาม 
บริษทัฯ ก ำหนดให้ผูบ้งัคบับญัชำของแต่ละฝ่ำยงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำนอย่ำง

สม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรควบคุมภำยในได้ด ำเนินกำรไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม  โดยมีส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยในรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของระบบงำนต่ำงๆ 
และตรวจติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  กรณีท่ีตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีมีสำระส ำคญั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อเสนอให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข และให้มีกำรตรวจติดตำมควำบคืบหน้ำในกำรปรับปรุง
ขอ้บกพร่องอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 

  11.2     ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

     คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่บริษทัมีระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ   ซ่ึงรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนระบบกำร
ควบคุมภำยในดำ้นบญัชีของผูส้อบบญัชี  ไดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี    และแบบ 56-1  แลว้ 

 

  11.3     หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในและหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั 
      คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรจดัตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในข้ึนเป็นหน่วยงำนหน่ึงภำยในบริษทั 
ช่ือ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน โดยมีนำงสำวสุนันทำ มงคลกิจทวีผล   ด ำรงต ำแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดักำรส่วนส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน จบกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี   ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรกำรปฏิบติังำนตรวจสอบ
ภำยใน ของสมำคมกำรจดักำรธุรกิจแห่งประเทศไทย  และมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั   มีสำยกำรรำยงำนไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเสนอ 
แต่งตั้ง โยกยำ้ย และเลิกจำ้งผูต้รวจสอบภำยในได ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยประวติัของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ไวใ้นเอกสำรแนบ 3  ในแบบ 56-1  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 
 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบชุดน้ีไดรั้บการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2559  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  4  ท่าน  คือ  นายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ  นายวศิน   เตยะธิติ            
พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร    และนายสุรินทร์  วฒันศิริพงษ์   โดยมี นายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ  เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบปีท่ีผา่นมา   มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5   คร้ัง  โดยการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบมีดงัน้ี 
  1.  นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ            เขา้ร่วมประชุม       5 คร้ัง 
  2.  นายวศิน         เตยะธิติ                      เขา้ร่วมประชุม      5 คร้ัง 
  3.   พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร         เขา้ร่วมประชุม       5 คร้ัง 
  4.   นายสุรินทร์    วฒันศิริพงษ ์            เขา้ร่วมประชุม    5 คร้ัง 
 

          ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ ผูส้อบบญัชี
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป   คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพอ้งต้องกันกบัการสอบทานของผูส้อบบญัชี  โดยในการ
ประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 1  และไตรมาส 2  มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี  และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุม  ยกเวน้การประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไดมี้การประชุมร่วมกบัผูช่้วยผูส้อบบญัชี โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2559 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้และจากการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจท่ีด าเนินอยู ่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2560  ของ
แผนกตรวจสอบภายใน  
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด    
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการท ารายการกบับุคคลท่ี 
เก่ียวโยงกนั  บริษทัฯ ก็ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ในกรณีท่ีบริษทัฯ  มีการท ารายการท่ีอาจเขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวาระนั้น ๆ   
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานงบการเงินประจ าปี 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก     
ผูส้อบบญัชีแลว้  ไดมี้การประชุมร่วมกบัผูช่้วยผูส้อบบญัชีและเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงาน
ทางการเงินจดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควร การเปิดเผยขอ้มูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชี โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร และ/หรือ นายนพฤกษ ์
พิษณุวงษ์  แห่งบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ   อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั  เป็นผูมี้คุณสมบติัและเหมาะสมเป็น
ผูส้อบบญัชี   จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  เพื่อ
เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัต่อไป 
 ในการปฏิบติังานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ อนัเป็น
สาระส าคัญท่ีจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท  และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ 
 
 
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
           ขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ 
                                                                                 ( นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ ) 
                                                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                     วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ท่ี  NO.DADI 2017/03/01 
                        วนัท่ี  2  มีนำคม  2560 
 
เร่ือง   รำยงำนระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นกำรบญัชี 
เรียน  คณะกรรมกำร บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 
 
      ตำมท่ีบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“ส ำนกังำน”) ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”)  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2559  และไดเ้สนอ
รำยงำนกำรตรวจสอบลงวนัท่ี 23  กุมภำพนัธ์  2560 ไปแลว้นั้น  ส ำนกังำนฯ  ขอเรียนวำ่ในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินดงักล่ำวตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   เพื่อแสดงควำมเห็นวำ่งบกำรเงินน้ีแสดงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่
เพียงใดนั้น  ส ำนกังำนฯ  ไดศึ้กษำและประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชีของบริษทัฯ   ตำมท่ี
เห็นจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรก ำหนดขอบเขตของกำรปฏิบติังำนตรวจสอบให้รัดกุมและเหมำะสม  ซ่ึง
ส ำนกังำนฯ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชีท่ีจะมีผลกระทบอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  
 ฝ่ำยบริหำรของบริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน)  มีควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรให้มีระบบกำร
ควบคุมภำยในดำ้นกำรบญัชีและควบคุมให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำวอยำ่งเคร่งครัด ในกำรน้ีตอ้งใชก้ำร
ประมำณกำรและดุลยพินิจ โดยพิจำรณำถึงผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้
ระบบกำรควบคุมน้ี  ระบบกำรควบคุมภำยในดงักล่ำวใหค้วำมมัน่ใจแก่ฝ่ำยบริหำรตำมสมควร 
 อยำ่งไรก็ตำม ส ำนกังำนฯ  ขอเรียนวำ่ในกำรตรวจสอบบญัชี ส ำนกังำนฯ  มิไดต้รวจสอบทุกรำยกำร  
หำกแต่ใช้วิธีกำรทดสอบเท่ำนั้น  นอกจำกนั้นกำรศึกษำและกำรประเมินประสิทธิภำพระบบกำรควบคุม
ภำยในดำ้นบญัชี มีวตัถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในกำรสอบบญัชีดงักล่ำวไวข้ำ้งตน้ ดงันั้นจึงไม่อำจ
ช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้บกพร่องทั้งหมดท่ีอำจมีอยูใ่นระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ได ้
 ส ำนกังำนฯ ขอขอบคุณเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีไดใ้หค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
เป็นอยำ่งดี 
 
 

                                       ขอแสดงควำมนบัถือ 
                                                                                                  สมจินตนำ  พลหิรัญรัตน์ 
                            (นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรัญรัตน์)                                                               
                                                                                      ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5599 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

กำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั  บริษทัฯ ไดน้ ำเสนอรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนัใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำควำมเหมำะสมส ำหรับกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว  ทั้งน้ีกรรมกำรบริษทัท่ี
มีส่วนไดเ้สียในวำระใดไดอ้อกจำกหอ้งประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงในวำระนั้น  และเม่ือเสร็จส้ินกำรประชุม
บริษทั ไดแ้จง้มติและไดด้ ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

ทั้งน้ี  คณะกรรมกำรบริษทั ได้พิจำรณำอนุมติัหลกักำรให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถท ำธุรกรรมท่ีเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ  ท่ีมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะ
พึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ี
ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง  โดยมีกำรขออนุมติัหลกักำรทุกปีและสรุป
รำยกำรระหวำ่งกนัทุกไตรมำส เพื่อรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

ในปี  2559  บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีมีความเก่ียวโยง  และไดมี้การแจง้มติผา่นระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้   ดงัน้ี 

       1.  การให้ความช่วยเหลอืทางการเงินตามสัดส่วนการลงทุน 

  1.1   บริษทั ทรานคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

          ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 11 (ชุดท่ี 22)  เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม  2559  อนุมติั

การค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั ทรานคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั ต่อ  transcosmos inc.  ตาม
สัดส่วนการถือหุน้เป็นจ านวนเงิน 9,000,000 บาท  
        โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัคือบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ร่วมกนั   
 1.2    บริษทั เคพี ซอฟท ์จ ากดั 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12 (ชุดท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 อนุมติัให้
วงเงินกูย้มืแก่บริษทั เคพี ซอฟท ์จ ากดั วงเงินกูไ้ม่เกิน 20,000,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.475 
         โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัคือบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)  เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ร่วมกนั   
 1.3    บริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5 (ชุดท่ี 23)  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2559   อนุมติั
การค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ต่อ TOKYO CORPORATION (ญ่ีปุ่น)  
ตามสัดส่วนการถือหุ้นซ่ึงเป็นการต่ออายุวงเงินสินเช่ือจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  ทั้งหมด 
700 ล้านบาท ออกไปอีก 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559  ถึง 31 มีนาคม 2560 โดย TOKYO 
CORPORATION (ญ่ีปุ่น)  เป็นผูค้  ้ าประกันเต็มวงเงิน ในส่วนของบริษทัจะค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือตาม
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั สหโตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 84,000,000 บาท  
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             โดยมีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน และบริษทั ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั   

 2. การลงทุน  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8 (ชุดท่ี 23)  เม่ือวนัท่ี 15  ธนัวาคม 2559 มีมติอนุมติัใหซ้ื้อหุน้

สามญั บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี)  จ  ากดั (มหาชน)  จ  านวน 4,000,000 หุน้ เป็นเงิน 19,520,000 บาท (ราคาปิด

ตลาดวนัท่ี    25 พฤศจิกายน 2559 เท่ากบั 4.88 บาทต่อหุน้)  จาก บริษทั แชมป์เอช จ ากดั โดยซ้ือผา่นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่ง  ประเทศไทย  

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

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 

3.    รายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกติ      
     บริษทัฯ  มีรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ กบักิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตำมรำยละเอียดหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 34 
 

     แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกนั    

     กำรด ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษทั  เป็นไปตำมธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ โดยมีเง่ือนไขกำรคำ้
โดยทัว่ไป  ในกรณีรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นรำยกำรเก่ียวโยง  บริษทัฯ ถือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 
 

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

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม  สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลได้
ว่างบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้จดัท าและเปิดเผยโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
                   บุญชยั  โชควฒันา  
                                   (นายบุญชยั   โชควฒันา) 
                     ประธานกรรมการ 
 

วนัท่ี  23  กุมภาพนัธ์  2560 
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13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ  
        (1)    ตารางสรุปงบการเงิน 
                งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ตามงบการเงินรวม 2559 2558 2557

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

                สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,057,658,025.55 13.26 1,325,518,376.52 6.47 1,296,766,404.56 6.84

     เงินลงทุนชัว่คราว 1,589,245,482.29 6.89 1,454,499,292.84 7.10 923,674,023.11 4.87

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,367,239,326.50 18.94 4,444,164,176.35 21.68 3,980,056,753.67 21.00

     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีครบ

          ก  าหนดช าระใน 1 ปี 1,222,360.38 0.01 1,278,779.70 0.01 0.00 0.00

     ตัว๋เงินรับการคา้ 607,045,967.33 2.63 561,364,015.66 2.74 608,567,857.37 3.21

     คา่ส่งเสริมการขายคา้งรับ 2,339,637,532.26 10.15 2,333,254,006.06 11.38 1,959,659,591.31 10.34

     เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75,000,000.00 0.33 30,000,000.00 0.15 85,000,000.00 0.45

     เงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 7,200,000.00 0.03 6,000,000.00 0.03 0.00

     สินคา้คงเหลือ 768,388,047.52 3.33 768,591,736.01 3.75 903,119,370.60 4.76

     สินทรัพยห์มนุเวียน 4,089,662.39 0.02 4,485,561.77 0.02 2,707,930.24 0.01

               รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,816,726,404.22 55.59 10,929,155,944.91 53.32 9,759,551,930.86 51.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 9,756,880.74 0.04 10,979,241.12 0.05 0.00 0.00

     เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการ

          ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,700,000.00 0.15 24,000,000.00 0.12 0.00 0.00

     เงินลงทุนเผ่ือขาย 5,340,584,704.69 23.16 4,761,834,435.44 23.23 4,875,981,877.56 25.72

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 639,179,773.85 2.77 528,505,528.30 2.58 379,113,999.92 2.00

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 833,733,978.57 3.62 864,663,120.77 4.22 781,017,054.71 4.12

     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,297,497,448.46 9.97 2,316,455,900.62 11.30 2,192,714,795.31 11.57

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 967,544,881.44 4.20 941,859,999.94 4.59 831,970,488.61 4.39

     คา่ความนิยม 19,223,353.94 0.08 21,672,937.96 0.11 21,672,937.96 0.11

     สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 17,322,886.72 0.08 11,149,583.06 0.05 27,005,124.52 0.14

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 13,848,887.28 0.06 12,088,656.89 0.06 11,185,457.40 0.06

     สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 65,500,502.08 0.28 76,258,665.25 0.37 76,259,878.72 0.40

             รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,238,893,297.77 44.41 9,569,468,069.35 46.68 9,196,921,614.71 48.52

     รวมสินทรัพย์ 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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    งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม   (ต่อ) 
 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ตามงบการเงินรวม 2559 2558 2557

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,520,446,423.15 23.94 4,885,859,319.81 23.84 4,459,955,115.14 23.53

     คา่ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 2,948,067,977.83 12.79 2,418,336,538.59 11.80 1,988,520,292.22 10.49

     ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึง

          ก  าหนดช าระใน 1 ปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ

          ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 5,000,000.00 5.12 24,000,000.00 53.25

     เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน 8,900,000.00 0.04 9,100,000.00 0.04 8,100,000.00 0.04

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 67,822,219.85 0.29 87,519,071.84 0.43 101,981,896.78 0.54

               รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 8,545,236,620.83 37.06 7,405,814,930.24 36.13 6,582,557,304.14 34.72

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     เงินรับฝากจากพนักงาน 6,664,128.99 0.03 7,253,228.91 0.04 7,858,494.48 0.04

  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 557,725,152.16 2.42 530,453,927.43 2.59 612,859,252.22 3.23

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 179,969,182.47 0.78 177,847,475.20 0.87 212,680,865.26 1.12

     หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 35,281,926.13 0.15 35,971,731.66 0.18 38,322,658.88 0.20

               รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 779,640,389.75 3.38 751,526,363.20 3.67 871,721,270.84 4.60

รวมหนีสิ้น 9,324,877,010.58 40.45 8,157,341,293.44 39.79 7,454,278,574.98 39.32
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   งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม    (ต่อ) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

ตามงบการเงินรวม 2559 2558 2557

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผูถื้อหุ้น

     ทุนจดทะเบียน

         หุ้นสามญั 330,000,000 หุ้น 

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

     ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

         หุ้นสามญั 330,000,000 หุ้น 

               หุ้นละ 1 บาท 330,000,000.00 1.43 330,000,000.00 1.61

          หุ้นสามญั 327,765,203 หุ้น 

                หุ้นละ 1 บาท 327,765,203.00 1.73

          หุ้นสามญั 323,379,803 หุ้น 

                หุ้นละ 1 บาท

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,743,441,255.39 7.56 1,743,441,255.39 8.51 1,638,332,271.57 8.64

     ก  าไรสะสม

  ส ารองส่วนทุนจากการจ่าย

   โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 67,670,007.00 0.36

          จดัสรรแลว้

               ส ารองตามกฎหมาย 60,000,000.00 0.26 60,000,000.00 0.29 60,000,000.00 0.32

           ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 8,492,673,194.76 36.84 7,480,122,934.65 36.49 6,372,903,118.36 33.62

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถื้อหุ้น 2,985,205,095.75 12.95 2,630,143,134.27 12.83 2,990,454,606.90 15.78

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,611,319,545.90 59.04 12,243,707,324.31 59.73 11,457,125,206.83 60.44

        ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 119,423,145.51 0.52 97,575,396.51 0.48 45,069,763.76 0.24

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,730,742,691.41 59.55 12,341,282,720.82 60.21 11,502,194,970.59 60.68

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 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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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม 
ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2559 2558 2557

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

รายได้

     รายไดจ้ากการขาย 32,852,279,031.52 100.00 29,032,704,544.08 100.00 26,444,879,771.80 100.00

     รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 0.00 0.00 7,090,000.00 0.02 12,993,910.00 0.05

     รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 115,915,419.83 0.35 149,514,317.10 0.51 160,023,922.39 0.61

     รายไดเ้งินปันผล 194,408,665.61 0.59 186,281,012.29 0.64 193,205,017.10 0.73

     รายไดอ่ื้น 140,067,538.78 0.43 177,612,510.46 0.61 167,809,599.20 0.63

     ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 3,781,395.04 0.01 634,127.05 0.00 12,000,142.62 0.05

     ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 831,932.58 0.00 301,355.39 0.00 5,602,862.16 0.02

     รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการ

          ดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 2,525,489.52 0.01 16,050,000.00 0.06 19,914,600.00 0.08

     รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการ

          ดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 1,630,000.00 0.00 0.00 0.00 76,319,671.73 0.29

รวมรายได้ 33,311,439,472.88 101.40 29,570,187,866.37 101.85 27,092,749,497.00 102.45

คา่ใช้จ่าย

     ตน้ทุนขาย 27,321,770,754.42 83.17 24,012,186,055.25 82.71 21,617,449,813.09 81.75

     ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 0.00 0.00 5,902,168.58 0.02 10,834,165.21 0.04

     ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 65,286,274.31 0.20 79,621,355.53 0.27 138,770,719.34 0.52

     คา่ใช้จ่ายในการขาย 3,541,333,529.49 10.78 3,201,959,336.35 11.03 2,964,968,104.23 11.21

     คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 645,306,389.37 1.96 635,944,769.75 2.19 735,000,076.30 2.78

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,700,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

     ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้ 40,000,000.00 0.12 0.00 0.00 0.00

     ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 92,173,642.20 0.28 37,281,000.00 0.13 59,422,000.00 0.22

     ขาดทุนจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 2,449,584.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

     ตน้ทุนทางการเงิน 248,636.43 0.00 2,903,494.42 0.01 4,181,886.98 0.02

รวมคา่ใช้จ่าย 31,716,268,810.24 96.54 27,975,798,179.88 96.36 25,530,626,765.15 96.54

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน

     บริษทัร่วม 1,595,170,662.64 4.86 1,594,389,686.49 5.49 1,562,122,731.85 5.91

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน-

     ในบริษทัร่วม 52,038,403.73 0.16 112,159,458.02 0.39 (33,007,439.91) (0.12)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,647,209,066.37 5.01 1,706,549,144.51 5.88 1,529,115,291.94 5.78

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 249,594,779.83 0.76 291,051,066.29 1.00 292,206,484.81 1.10

ก าไรส าหรับปี 1,397,614,286.54 4.25 1,415,498,078.22 4.88 1,236,908,807.13 4.68
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            งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวม  (ต่อ)   
 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2559 2558 2557

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

  ในก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (450,967.58) (0.00) 19,951.03 0.00 (187,899.91) (0.00)

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 438,172,718.27 1.33 (453,702,989.92) (1.56) 837,264,273.13 3.17

(คา่ใช้จ่าย) รายได ้ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลก าไรขาดทุน

      จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย (82,768,105.29) (0.25) 93,371,566.26 0.32 (167,452,854.61) (0.63)

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

  ในก าไรหรือขาดทุน

ผลก าไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลกั  

     คณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,135,007.86 0.01 46,593,920.00 0.16 0.00 0.00

(คา่ใช้จ่าย) รายได ้ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลประโยชน์

     พนักงาน (427,001.57) (0.00) (9,318,784.00) (0.03) 0.00 0.00

ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 356,661,651.69 1.09 (323,036,336.63) (1.11) 669,623,518.61 2.53

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,754,275,938.23 5.34 1,092,461,741.59 3.76 1,906,532,325.74 7.21

การแบ่งปันก าไร

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,374,112,166.56 4.18 1,399,944,680.29 4.82 1,231,755,263.06 4.66

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 23,502,119.98 0.07 15,553,397.93 0.05 5,153,544.07 0.02

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,730,882,134.33 5.27 1,076,908,343.66 3.71 1,901,378,781.67 7.19

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 23,393,803.90 12.03 15,553,397.93 8.35 5,133,544.07 2.66

ก าไรต่อหุ้น

     ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 4.16 4.25 3.79
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         งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม 
ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2559 2558 2557

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

     ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,647,209,066.37 1,706,549,144.51 1,529,115,291.94

     รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิ

          เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน:-

          คา่เส่ือมราคาและตดัจ่าย 129,697,733.78 150,570,301.48 124,140,017.21

   ผลประโยชน์พนักงานจากการให้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนแก่ผูบ้ริหารและพนักงาน 0.00 6,151,818.82 154,680,547.67

          ขาดทุนจากการลดมลูคา่สินคา้ 40,000,000.00 0.00 0.00

          หน้ีสงสยัจะสูญ 49,062,504.28 36,947,768.09 (8,091,463.61)

          ดอกเบ้ียจ่าย 248,636.43 2,903,494.42 4,181,886.98

          ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (52,038,403.73) (112,159,458.02) 33,007,439.91

          รายการกลบับญัชีผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน (2,525,489.52) (16,050,000.00) (19,914,600.00)

          รายการกลบับญัชีคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,630,000.00) 0.00 0.00

          ขาดทุน(รายการกลบับญัชีผลขาดทุน)จากการดอ้ยคา่

                สินทรัพย์ 0.00 0.00 (76,319,671.73)

          (ก าไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (3,625,121.36) (911,070.98) (12,000,142.62)

          (ก าไร)จากการขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (5,998.00) 0.00 0.00

          (ก าไร)จากการขายอสงัหารมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (150,275.68) 0.00 0.00

          ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 92,173,642.20 37,281,000.00 59,422,000.00

          ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7,700,000.00 0.00 0.00

          (ก าไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (831,932.58) (301,355.59) (5,602,862.16)

          (ก าไร)จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัร่วม

               บริษทัยอ่ย 0.00 (18,143,518.16) 0.00

          (ก าไร)จากการแปลงคา่งบการเงิน (450,967.58) 19,951.03 187,899.91

          ขาดทุนจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 2,449,584.02 0.00 0.00

          เงินปันผลรับ (194,408,665.61) (186,281,012.29) (193,205,017.10)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,712,874,313.02 1,606,577,063.31 1,589,601,326.40

          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 37,717,849.85 (475,807,163.22) (253,798,114.65)

          ตัว๋เงินรับการคา้ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (45,767,156.38) 57,205,637.00 35,558,599.66

          คา่ส่งเสริมการขายคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (6,383,526.20) (373,594,414.75) (513,075,799.95)

          สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (39,796,311.51) 150,631,645.44 (230,862,751.77)

          สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 395,899.38 (1,777,631.53) 1,995,235.27

          ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,278,779.70 (12,258,020.82) 0.00
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        งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม  (ต่อ)   
ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2559 2558 2557

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน
          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 2,617,863.60 (7,390,341.86) 11,337,925.06
          เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 634,611,378.07 395,575,917.00 340,372,737.98
          คา่ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 529,731,439.24 429,816,246.37 221,432,322.96
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 3,882,447.49 9,026,400.07 (2,642,255.12)
          หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (689,805.52) (2,350,927.22) 3,512,796.40
          เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 2,830,473,170.74 1,775,654,409.79 1,203,432,022.24
          จ่ายดอกเบ้ีย (272,911.16) (2,896,642.36) (4,179,400.97)
          จ่ายภาษีเงินได้ (326,747,132.64) (306,007,513.01) (251,707,847.46)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมด าเนินงาน 2,503,453,126.94 1,466,750,254.42 947,544,773.81
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

          เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (135,810,474.00) (530,816,460.49) (752,247,254.33)
          เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการ
              ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (45,000,000.00) 25,000,000.00 (71,000,000.00)
          เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
              (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (16,400,000.00) 0.00 0.00
          รับคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,500,000.00 0.00 0.00
          เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,375,350.00 13,275,350.00 5,770,570.00
          ซ้ือเงินลงทุนหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (186,271,703.13) (355,977,265.72) (44,635,761.24)
          ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (46,875,000.00) (47,500,000.00) (106,294,960.00)
          ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (17,554,076.00) (184,095,313.23) (26,950,099.31)
          เงินสดรับจากขายเงินลงทุน-ทัว่ไป 2,355,989.52 800,000.00 950,000.00
          เงินสดรับจากขายเงินลงทุน-เผ่ือขาย 23,271,995.75 6,556,355.59 27,191,615.00
          ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 (1,862,006.06) 0.00
          เงินสดรับจากขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 157,000.00 0.00 0.00
          ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (61,075,000.00) (108,676,201.06) (84,763,000.00)
          ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0.00 0.00 7,063.48
          ซ้ือทรัพยสิ์น (125,571,563.13) (151,685,600.90) (114,656,110.17)
          ซ้ือทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน (8,854,149.78) (1,228,890.66) (3,883,124.22)
          เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 5,058,287.17 15,404,183.35 25,669,582.16
          เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นไมมี่ตวัตน 6,000.00 0.00 0.00
          เงินปันผลรับ 194,408,665.61 186,281,012.29 193,205,017.10
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (401,278,677.99) (1,134,524,836.89) (951,636,461.53)
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       งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม   (ต่อ) 
 

ตรวจสอบแลว้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

รายการ 2559 2558 2557

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

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

          เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการ

               ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,000,000.00) (24,000,000.00) 0.00

          เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (200,000.00) 1,000,000.00 150,000.00

          เงินรับฝากจากพนักงาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (589,099.92) (605,265.57) (20,384,676.84)

          ช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟู 0.00 0.00 (5,889,105.51)

          จ่ายเงินปันผล (364,645,700.00) (330,905,135.00) (324,202,653.00)

   เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 400,000.00 17,515,000.00 0.00

   เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส าคญั

      แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 0.00 33,521,955.00 65,781,000.00

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน (370,034,799.92) (303,473,445.57) (288,226,775.32)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดสุทธิเพิม่ขึน้ 1,732,139,649.03 28,751,971.96 (292,318,463.04)

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ ณวันส้ินปี 3,057,658,025.55 1,325,518,376.52 1,296,766,404.56
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(2)    อตัราส่วนทางการเงินตามงบการเงินของบริษทั 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

2559 2558 2557 2559 2558 2557

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง ( เท่า ) 1.50 1.48 1.48 1.46 1.44 1.48

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว ( เท่า ) 0.90 0.81 0.85 0.90 0.80 0.85

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ( เท่า ) 0.31 0.21 0.15 0.30 0.20 0.14

อตัราส่วนสภาพคล่องลูกหน้ีการคา้ ( เท่า ) 6.86 6.34 6.16 6.84 6.33 6.17

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย ( วนั ) 52 57 58 53 57 58

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ ( เท่า ) 37.80 30.40 30.39 41.21 32.18 30.55

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย ( วนั ) 10 12 12 9 11 12

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี ( เท่า ) 5.82 5.69 5.54 5.82 5.71 5.56

ระยะเวลาช าระหน้ี ( วนั ) 62 63 65 62 63 65

CASH CYCLE ( วนั ) 0 6 5 0 5 5

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร(PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขั้นตน้ ( % ) 16.83 17.29 18.25 16.41 17.04 18.16

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ( % ) 5.25 6.02 4.53 4.53 5.84 4.48

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ( % ) 145.12 83.92 79.08 161.56 83.41 75.42

อตัราก าไรสุทธิ ( % ) 4.20 4.79 4.57 3.49 4.40 4.53

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ( % ) 10.72 11.87 11.67 9.17 11.03 11.56

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( % ) 6.42 7.18 6.99 5.45 6.67 6.96

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ( % ) 159.98 176.57 147.26 167.93 198.04 166.62

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ ( เท่า ) 1.53 1.50 1.53 1.56 1.52 1.54

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ( เท่า ) 0.68 0.66 0.65 0.70 0.67 0.64

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั ( เท่า ) 3.10 1.22 1.49 3.29 1.03 1.42

อตัราการจ่ายเงินปันผล ( % ) 26.09 23.38 26.21 25.97 25.41 26.53
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14    การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 14.1   วเิคราะห์การด าเนินงานและฐานะการเงิน  

         ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และ 2558 ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วม 33,311.44 ลา้นบาท 

และ 29,570.19 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2558 เพิ่มข้ึน 3,741.25 ลา้นบาท คิดเป็น 12.65 % มีค่าใชจ่้ายรวม
ทั้งส้ิน 31,716.27 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 เป็นจ านวน 3,740.47 ลา้นบาท คิดเป็น 13.37 % และมีก าไร
สุทธิรวม 1,397.61 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 17.89 ลา้นบาท คิดเป็น 1.26 % 

 ผลการด าเนินงานและรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน มาจากองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  

รายไดจ้ากการขาย 
รายได้จากการขายของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 มีจ านวน 32,852.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2558 จ านวน 3,819.58 ลา้นบาท คิดเป็น 13.16 % อตัราการเติบโตของยอดขายเพิ่มข้ึน เน่ืองจากในช่วงคร่ึงปี
หลังของปี 2559 ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอย่างต่อเน่ือง รวมถึงขยายตัวของการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจและการใชจ่้ายของประชาชน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการ
พฒันาและเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมทั้งมีกลยุทธ์ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้ยอดขาย
โดยรวมของบริษทัดีข้ึน 

 

รายไดอ่ื้นๆ 
รายไดอ่ื้นๆของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2559 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ จ านวน 

115.92 ลา้นบาท รายไดจ้ากเงินปันผลรับ 194.41 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 140.07 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปี 2558 รายไดอ่ื้นของบริษทั ลดลงจ านวน 78.33 ลา้นบาท คิดเป็น 14.57 % เน่ืองจากในปี 2558 มีรายการ
กลบับญัชีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 16.05 ลา้นบาท จากการท่ีร่วมลงทุนมีผลประกอบการดีข้ึน 

 

ตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
ตน้ทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 เพิ่มข้ึน 3,740.47 ลา้นบาท คิดเป็น 13.37% เม่ือเทียบกบัปี 2558 

เป็นการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนขายตามสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของยอดขาย ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มข้ึน 339.37 ลา้นบาท 
ในส่วนของค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายซ่ึงเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนของยอดขาย และผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าเงินลงทุนเพิ่มข้ึน 53.89 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมาของบริษทัท่ีร่วมลงทุน  

 
ก าไรสุทธิ 
บริษทัและบริษทัย่อย มีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 

2559 มีก าไรขั้นตน้ 5,530.51 ลา้นบาท คิดเป็น 16.83 % เม่ือเทียบกบัยอดขาย หรือเพิ่มข้ึน 510 ลา้นบาท คิด
เป็น 10.16 % เม่ือเทียบกบัปี 2558 หลงัหกัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและตน้ทุนทางการเงินแลว้ มีก าไร
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ก่อนหักภาษีเงินได้ 1,647.21 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษี 1,397.61 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 
จ านวน 17.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 1.26 %  

หากเปรียบเทียบก าไรสุทธิและเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการด าเนินงาน จ านวน 2,503.45 ลา้นบาท เป็น
กระแสเงินสดท่ีใกลเ้คียงกบัผลก าไรสุทธิของบริษทัฯ ถือวา่สภาพคล่องอยูใ่นเกณฑดี์ 

 

ฐานะการเงิน 
สินทรัพยร์วม 
สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุดปี 2559 มีมูลค่า 23,055.62 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 

จ านวน 2,557 ลา้นบาท คิดเป็น 12.47 % โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเพิ่มข้ึน 1,887.57 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 669.42 ลา้นบาท 

สินทรัพยห์มุนเวียน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 1,732.14 ลา้นบาท เงิน
ลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน 134.75 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินฝากกบัสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพยแ์ละฝากประจ า 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 76.92 ลา้นบาท โดยลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯ ในปี 2559 มีจ านวน 4,060.22 
ลา้นบาท คิดเป็น 17.61 % ของสินทรัพยร์วม มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย 52 วนั ในจ านวนลูกหน้ีทั้งหมด
เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ ลดลงจากปี 2558 จ านวน 209.75 ลา้นบาท คิดเป็น 5.41% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่ม ข้ึน 669.42 ล้านบาท จากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มข้ึน จ านวน 689.42 ล้านบาท และ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนลดลง จ านวน 18.96 ลา้นบาท 

 

หน้ีสินรวม 
บริษทัและบริษทัย่อย มีหน้ีสินรวม ส้ินสุดปี 2559 มีจ านวน 9,324.88 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 

จ านวน 1,167.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.31 % เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 634.59 ล้านบาท ค่า
ส่งเสริมการขายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 529.73 ลา้นบาท ตามการเติบโตของยอดขายของบริษทัฯ ทั้งน้ีรายการหน้ีสิน
ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ คิดเป็น 59.20 % ของหน้ีสินรวม ซ่ึงบริษทัไดช้ าระตามก าหนดเวลาเสมอ และ
เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน จึงไม่มีภาระในการช าระดอกเบ้ีย 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส้ินสุดปี 2559 มีจ านวน 13,730.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2558 เป็นจ านวน 1,389.46 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิปี 2559 จ านวน 1,397.61 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2558 
จ านวน 17.89 ลา้นบาท และบริษทัฯบนัทึกผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย จ านวน 355.07 ลา้น
บาท และมีการจ่ายเงินปันผล จ านวน 364.65 ลา้นบาท 
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ฐานะสภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน 1,732.14 ล้านบาท จากกระแสเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 2,503.45 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 1,036.70 ลา้นบาท จาก
การเพิ่มข้ึนของสินคา้คงเหลือ 39.80 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน 634.61 ลา้นบาท ค่าส่งเสริม
การขายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 529.73 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มยอดขาย 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 401.28 ลา้นบาท จากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย 
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย จ านวน 186.27 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
จ านวน 46.88 ลา้นบาท และลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จ านวน 17.55 ลา้นบาท 

นอกจากน้ียงัมีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 370.03 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่
เป็นการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  านวน 364.65 ลา้นบาท 

 

สภาพคล่องท่ีส าคญั 
ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานท่ีดีและมีสภาพคล่องยู่ในระดบัท่ีดีมาตลอด ทั้งน้ี

เกิดจากบริษทัและบริษทัย่อย มีระบบติดตามการช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกบั
ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีดีและมีการช าระเงินตรงตามก าหนด โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.50 เท่า 
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ 0.02 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.90 และอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สด 0.31 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 52 วนั ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 10 วนั อตัราส่วนดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า
บริษทัมีสภาพคล่องในระดบัสูงและมีเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งเพียงพอ 

 

ระยะเวลาครบก าหนดของหน้ีระยะสั้นท่ีมีผลต่อสภาพคล่อง 
บริษทัและบริษทัย่อย มีโครงสร้างทางการเงินอยูใ่นระดบัท่ีแข็งแกร่ง โดยมีตวัช้ีวดัของอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีส าคญั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นสภาพคล่องของบริษทัฯ คือ อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.50 เท่า จากสินทรัพย์
หมุนเวียน 12,816.73 ล้านบาท และหน้ีสินหมุนเวียนเป็นจ านวนเงิน 8,545.24 ล้านบาท ซ่ึงสินทรัพย์
หมุนเวียนสูงกวา่หน้ีสินหมุนเวียนมากถึง 4,271.49 ลา้นบาท แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและความสามารถ
ในการช าระหน้ีของบริษทัท่ีอยูใ่นเกณฑดี์มาก 

 

14.2   ปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินในอนาคต    - ไม่มี -  



บริษทั สหพฒันพิบูล จ  ำกดั (มหำชน) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  

 บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั 
บริษทัขอรับรองวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ  ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด  หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั  นอกจำกน้ีบริษทัขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีได้แสดง
ขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวำ่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วน
ท่ีเป็นสำระส ำคญัทั้งของบริษทั และบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำร
ปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบ
ดงักล่ำว   และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ต่อ
ผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่อง และกำรเปล่ียนแปลงท่ี
ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ในกำรน้ี เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองควำม
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมำยให้ นำงศิริพร  เลขยะวิจิตร เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้
ดว้ย  หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำงศิริพร เลขยะวิจิตร ก ำกบัไว ้  บริษทัจะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
 

ช่ือ    ต าแหน่ง               ลายมือช่ือ 

     
 1 นำยเวทิต โชควฒันำ      กรรมกำร ....................................... 

     

 2 นำงผำสุข รักษำวงศ ์      กรรมกำร ....................................... 

     

 ช่ือ       ต าแหน่ง                ลายมือช่ือ 
 

   

ผูรั้บมอบอ ำนำจ     นำงศิริพร  เลขยะวจิิตร                    เลขำนุกำรบริษทั      ....................................... 
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 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  และเลขานุการบริษทั 
 

ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัที่ไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    
1.  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา 79 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  0.84 2,3,5 และ10  บริษัทจดทะเบียน  

     - ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  - สาขาบริหารธุรกิจ   2555 – ก.ค. 2559 กรรมการท่ีปรึกษา บมจ. ธนูลกัษณ์ 

     -  ประธานกรรมการบริหาร      มหาวทิยาลยับูรพา   2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

         กิตติมศกัด์ิ      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

       ปี 2504      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   ก.ย. 58 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

  - สาขาวศิวกรรมศาสตร์   2555 – พ.ค. 2559 รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

      มหาวทิยาลยัขอนแก่น   พ.ค. 59  - ธ.ค. 59 กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

  - สาขากฎหมาย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  32 แห่ง 

      มหาวทิยาลยัวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

  - สาขาวทิยาศาสตร์ (ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม)   2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพฯ   2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สหชลผลพืช 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003      

  - Director Certification Program (DCP) 68/2005      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

 
        

เอกสารแนบ 1 



98 
 

ช่ือ - นามสกุล อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัที่ไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

2.  นายบุญชยั    โชควฒันา 69 ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 0.62 1,3,5 และ 10  บริษัทจดทะเบียน  

     - ประธานกรรมการ   - สาขานิเทศศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร   2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี 

     - ประธานกรรมการบริหาร  - สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   2552 – 1 ธ.ค. 57 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 

     - กรรมการผูอ้  านวยการ  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)     เอม็ เอฟ ซี 

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

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

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

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

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

      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

     2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

     2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซนัร้อยแปด 

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

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

3.  นายบุญปกรณ์     โชควฒันา 81 Assumption Commercial College (1956) 0.51 1,2,5  และ 10  บริษัทจดทะเบียน  

     - รองประธานกรรมการ  B.A. Economics  University of Nottingham      2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) 

       ปี 2505  (1962)    รองประธานกรรมการ บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กรรมการ บมจ. ไอที ซิต้ี 

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

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

  - Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

4. นางผาสุข   รักษาวงศ ์ 62 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  0.02 - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

       - กรรมการรองผูอ้  านวยการอาวโุส  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์     กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 5 แห่ง 

      - กรรมการบริหาร  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

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

         ความเส่ียงและต่อตา้นการ        

         คอร์รัปชัน่        

        19 มิถุนายน 2551        

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

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

5. นายเวทิต  โชควฒันา  52 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University,  0.14 1,2 และ 3  บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการรองผูอ้  านวยการ   ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco   2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

     -  กรรมการบริหาร  State University, California,U.S.A    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  17  แห่ง 

     -  ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ ์2    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

        19 มิถุนายน 2551  - Director Accreditation Program (DAP)  75/2008   2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

    สถาบนัวทิยาลยัตลาดทุน หลกัสูตรผูบ้ริหาร   2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซนัร้อยแปด 

    ระดบัสูง รุ่น 21/2558   2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

6.  นายบุญฤทธ์ิ     มหามนตรี 71 วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์ 0.02 -  บริษัทจดทะเบียน  

     - กรรมการ   มหาวทิยาลยั   2555- ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

       ปี 2531    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1  แห่ง 

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

  - Director Certification Program (DCP) 68/2005      

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

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ช่ือหน่วยงาน / บริษทั  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร           

7.  นายสุจริต   ปัจฉิมนนัท ์ 71 ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการ  ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง)  ม. ธรรมศาสตร์   2551 – 10 พ.ค. 2559 กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

        23 เมษายน 2550    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   10 พ.ค.2559-ปัจจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรม บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

  - Director Accreditation Program (DAP) 41/2005    การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

     2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์ 

     15 ธ.ค. 59 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง  

      กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แห่ง 

      กจิการที่แข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

8.  นายเพชร  พะเนียงเวทย ์ 42 เอม็บีเอ อินเตอร์เนชัน่แนล บิสซิเนส 0.09 -  บริษัทจดทะเบียน  

       - กรรมการ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยแีห่งซิดนีย ์   2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

         26 เมษายน 2555  ประเทศออสเตรเลีย   2558 -  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ 

            สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   2 แห่ง 

  -  Director Accreditation Program (DAP) 99/2012    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

            2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

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

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร           
9. นางสาวศิริลกัษณ์  ธนสารศิลป์ 67 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 0.23 -  บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการ    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   พ.ค.2552– 16 ธ.ค. 58 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. สหพฒันพิบูล 

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

      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

10. นางชยัลดา   ตนัติเวชกุล 40 ปริญญาโท สาขาการคา้และนโยบายระหวา่ง- 0.35 1,2 และ 3  บริษัทจดทะเบียน  

     - กรรมการ   ประเทศ  มหาวทิยาลยัจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา   2553 - 2556 กรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี 

     - กรรมการบริหาร     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   ก.ย. 2556 – ปัจจุบนั                             กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี 

     - กรรมการบริหารความเส่ียง  -  Director Accreditation Program (DAP)  55/2006    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   7  แห่ง 

       และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

     - ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ ์2         

       17 ธนัวาคม 2558        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

11. นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ 69 ปริญญาโทบญัชี  Western Illinois University, - -  บริษัทจดทะเบียน  

     -  กรรมการอิสระ   U.S.A.   2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ บมจ. เอสแอนดเ์จ อินเตอร์เนชัน่แนล 

     -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บญัชีบณัฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    ประธานกรรมการตรวจสอบ เอน็เตอร์ไพรส์ 

        22 เมษายน 2539  ประกาศนียบตัรชั้นสูงการสอบบญัชี,     บมจ. ฟาร์อีสท ์ดี.ดี.บี. 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1 แห่ง 

    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

  - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003      

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

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร           

12.  นายสุรินทร์    วฒันศิริพงษ ์ 71 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 0.004 - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

     - กรรมการอิสระ และ    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

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

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

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

13.  นายวศิน    เตยะธิติ 68 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี   0.005 -  บริษัทจดทะเบียน  

     - กรรมการอิสระ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2555- ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี. 

     - กรรมการตรวจสอบ     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  10 แห่ง 

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

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

14. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร 69 ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) - -  บริษัทจดทะเบียน  

      - กรรมการอิสระ   สหรัฐอเมริกา   2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 

      - กรรมการตรวจสอบ      ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)     กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

        27 เมษายน 2552  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      

  -  Director Accreditation Program (DAP) 77/2009      

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

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง        ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร           

15. นายแพทยว์ชิยั  เจริญวงค ์ 70 แพทยศาสตร์บณัฑิต ศิริราชพยาบาล  - - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน จ านวน   -  แห่ง 

       - กรรมการบริษทั  มหาวทิยาลยัมหิดล    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   -  แห่ง 

         25 เมษายน 2559      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

16. นางศิริพร  เลขยะวจิิตร 67 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 0.07 - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - เลขานุการบริษทั         อบรม Corporate Secretary Development Program    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   3  แห่ง 

      - กรรมการบริหาร  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหารความเส่ียง  มหาวทิยาลยั      

        และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  อบรม Board  Reporting      

        10 พฤษภาคม 2548  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย      
        อบรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน      

  จากสมาคมการจดัการธุรกิจ แห่งประเทศไทย      
การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

17. นายพิพฒัน์ โควศุภมงคล 63 ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 0.04 - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหาร      กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหารความเส่ียง      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

        และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่        

        10 พฤษภาคม 2548        

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

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

18. นายเฉลิมพล  ก าเนิดศิริกุล 59 ปริญญาตรีบญัชี มหาวทิยาลยัเกริก 0.10 - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
      - กรรมการบริหาร       กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน   7 แห่ง 

      - กรรมการบริหารความเส่ียง      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท  

        และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่     2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซนัร้อยแปด 
       14 พฤษภาคม 2553        
                

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

19. นายวระ  พนัธ์กมล 58 มินิเอม็บีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ 0.01 - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหาร   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหารความเส่ียง      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

         และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่        

      - ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1        

        9 พฤษภาคม 2556        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

20. นายปุณวณ์ี  สุขเยน็ 49 ปริญญาโท สาขาวชิาการตลาด 0.007 - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหาร   Thames Valley University    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      - กรรมการบริหารความเส่ียง      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

        และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่        

      - ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 2           

        12 พฤษภาคม 2557        

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

ต าแหน่ง   ถือหุน้ใน ทางครอบครัว ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   บริษทั (% ) ระหวา่งผูบ้ริหาร    

21. นายปริญญา  สิทธิด ารง 55 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0.001 - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

      -  กรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน  1 แห่ง 

      -  กรรมการบริหารความเส่ียง      กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

         และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่        

      -  ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ ์1        

         1  พฤษภาคม  2551        

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 

22. นายสุรพงษ ์ โศภนกิจ 45 ปริญญาเอก Sustainable Energy and  - - 2555 - ปัจจุบนั บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

     -  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยี  Environmental Technology    กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

        สารสนเทศ  วทิยาลยัพลงังานทดแทนและส่ิงแวดลอ้ม    กจิการท่ีแข่งขันกบัธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 

        1  พฤษภาคม  2558  ปริญญาโท MSCIS Assumption University      

  ปริญญาตรี BBA Computer System      

  Assumption University      

การด ารงต าแหน่งใดๆในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผา่นมาไม่มีผลกระทบกบัการอุทิศเวลาอยา่งมีนยัส าคญั                                                                                                - ไม่มี - 
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   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

 
 

รายช่ือกรรมการในบริษทัยอ่ย 
 

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

2.  นางผาสุข         รักษาวงศ ์ //   / / 

3.  นางศิริพร          เลขยะวจิิตร // / /   

4.  นายเฉลิมพล     ก าเนิดศิริกุล // / / / / 

5.  นางชยัลดา        ตนัติเวชกุล // / /  / 
 

          X          หมายถึง    ประธานกรรมการ 
   /        หมายถึง   กรรมการ 
  //        หมายถึง   กรรมการบริหาร 
 
 

 
 

 
 

เอกสารแนบ 2 
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 รายช่ือกรรมการในบริษทัร่วม 
 

  บริษทัร่วม 
รายช่ือ บริษทั บจ. 

ไทย เมียนม่าร์ 
 ซคัเซสเวนเจอร์ 

บจ.  
ร่วมอิสระ 

บจ.  
ศรีราชา 
ขนส่ง 

บจ.  
สหพฒัน์ 

เรียลเอสเตท 

บจ.  
สหอุบล
นคร 

บจ.  
สห ลอวส์ัน 

บจ.  
เคพีซอฟท ์

บจ. 
ซนัร้อยแปด 

1.  นายบุณยสิทธ์ิ       โชควฒันา #    X     

2.  นายบุญชยั        โชควฒันา X / /  /  X  X 

3.  นายเวทิต              โชควฒันา / /  /   / / / 

4.  นางผาสุข              รักษาวงศ ์ /         

5.  นางสาวศิริลกัษณ์  ธนสารศิลป์ / /        

6.  นางศิริพร              เลขยะวจิิตร //     /    

7.  นายเฉลิมพล         ก าเนิดศิริกุล //   /     / 

 

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

 
          รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
 

 ช่ือ -สกุล                      :   นางสาวสุนนัทา   มงคลกิจทวผีล 

 คุณวุฒิทางการศึกษา     :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   อบรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

        จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 

          รายละเอียดของผูท้  าบญัชีของบริษทั 

  
 ช่ือ -สกุล                      :   นางสาวจ านงค ์  ศรีอมัพรกุล 

 คุณวุฒิทางการศึกษา     :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   ปริญญาตรี สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัเกริก 
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เอกสารแนบ  4 
 
 

        รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

       -ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 
 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบชุดน้ีไดรั้บการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2559  ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  4  ท่าน  คือ  นายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ  นายวศิน   เตยะธิติ            
พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร    และนายสุรินทร์  วฒันศิริพงษ์   โดยมี นายขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ  เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ในรอบปีท่ีผา่นมา   มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5   คร้ัง  โดยการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบมีดงัน้ี 
  1.  นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ            เขา้ร่วมประชุม       5 คร้ัง 
  2.  นายวศิน         เตยะธิติ                      เขา้ร่วมประชุม      5 คร้ัง 
  3.   พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร         เขา้ร่วมประชุม       5 คร้ัง 
  4.   นายสุรินทร์    วฒันศิริพงษ ์            เขา้ร่วมประชุม    5 คร้ัง 
 

          ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   ซ่ึงไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ ผูส้อบบญัชี
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป   คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพอ้งตอ้งกนักบัการสอบทานของผูส้อบบญัชี  โดยใน
การประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 1  และไตรมาส 2  มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี  และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้
ร่วมประชุม  ยกเวน้การประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ไดมี้การประชุมร่วมกบัผูช่้วยผูส้อบบญัชี โดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2559 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดต้ามแผนงานท่ีวางไว ้และจากการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจท่ีด าเนินอยู ่ และใหค้วามเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2560  
ของแผนกตรวจสอบภายใน  
 บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด    
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  และในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการท ารายการกบับุคคลท่ี 
เก่ียวโยงกนั  บริษทัฯ ก็ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ในกรณีท่ีบริษทัฯ  มีการท ารายการท่ีอาจเขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในวาระนั้น ๆ   
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานงบการเงินประจ าปี 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก     
ผูส้อบบญัชีแลว้  ไดมี้การประชุมร่วมกบัผูช่้วยผูส้อบบญัชีและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อให้มัน่ใจวา่รายงาน
ทางการเงินจดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร การเปิดเผยขอ้มูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชี โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร และ/หรือ นายนพ
ฤกษ ์พิษณุวงษ ์ แห่งบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ   อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั  เป็นผูมี้คุณสมบติัและเหมาะสม
เป็นผูส้อบบญัชี   จึงไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  
เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาและมีมติอนุมติัต่อไป 
 ในการปฏิบติังานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องใดๆ อนัป็น
สาระส าคัญท่ีจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท  และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ 
 
 
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
           ขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ 
                                                                                 ( นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ ) 
                                                                                                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                     วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 
 
 


