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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
สหพัฒนพิบูล เริ่ มต้นองค์กรจากฐานของความอุตสาห วิริยะ ของอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา
และได้พฒั นาองค์กรให้กา้ วหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิ จบนพื้นฐานของคุ ณธรรมและจริ ยธรรม
โดยตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่ วมสร้างเสริ มสังคมส่ วนรวม ในการสร้างสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์ที่ดี มีคุณค่า สู่ สังคม และคานึ งถึ ง ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ รวมถึ งการบริ หารงานให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุ ณภาพ และค่านิ ยม
องค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายในการดาเนินงานของบริ ษทั
วิสัยทัศน์
: คุณภาพคู่คุณธรรม ผูน้ าการจาหน่าย เพิม่ พูนสุ ขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่ สากล
นโยบายคุณภาพ : ร่ วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่ สากล เป็ นองค์กรคนดี
รับผิดชอบต่อสังคม
ค่ านิยมองค์ กร : ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง (Advancement)
: การรวมพลังด้วยความสามัคคี (Harmony)
: มีความมุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิศ (Passion for Excellence)
: องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness)
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ได้เริ่ มดาเนินกิจการในปี พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ “เฮียบเซ่ งเชี ยง”
ซึ่ งเป็ นร้ า นขายสิ นค้าเบ็ดเตล็ด ต่ อมาได้ขยายกิ จการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้า ต่างประเทศ และได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด ” ในปี พ.ศ. 2495 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ปี 2521
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
ปี 2525 - 2527 เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 48 ล้านบาท
ปี 2528
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 60 ล้านบาท
ปี 2530 - 2531 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท
ปี 2531
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้จากเดิม หุ น้ ละ 100 บาท เป็ นหุ น้ ละ 10 บาท
ปี 2532
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้านบาท โดยมีทุนชาระแล้ว 200 ล้านบาท
ออกหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญได้ จานวน 250 ล้านบาท
ปี 2533- 2537 เรี ยกชาระทุนเพิ่ม 75.87 ล้านบาท มีทุนชาระแล้ว 275.87 ล้านบาท
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ปี 2537

ปี
ปี
ปี
ปี

2537
2542
2546
2551

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ได้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 6,896,883 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วน 3 หุ ้นเดิม มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นใหม่ได้ 1 หุ ้น ในราคา
หุน้ ละ 55 บาท
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
ออกหุ น้ กูจ้ านวนเงิน 500 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้จากเดิม หุ น้ ละ 10 บาท เป็ นหุ น้ ละ 1 บาท
วันที่ 9 -15 กรกฎาคม 2551 ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุ น จานวน 45,979,220 หุ ้น โดยการ
จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมในอัตราส่ วน 6 หุ น้ สามัญเดิม ต่อหุ น้ สามัญใหม่ 1 หุ ้น ในราคาเสนอ
ขายหุน้ ละ 15 บาท ทาให้มีทุนชาระแล้วจานวน 318.42 ล้านบาท
ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เหลือ 318.42 ล้านบาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น 330
ล้านบาท โดย ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 11.58 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั ตามโครงการ ESOP ในราคาหุ ้นละ 15 บาท โดยมีระยะเวลาเสนอขาย
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
วันที่ 11-13 กันยายน 2556 มีผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จองซื้ อหุ ้นสามัญ เพิ่มทุน
ตามโครงการ ESOP จานวน 4,957,900 หุน้
วันที่ 20 กันยายน 2556 มีทุนชาระแล้วจานวน 323. 37 ล้านบาท
วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557 มีผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
โครงการ ESOP จานวน 1,221,500 หุน้
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีทุนชาระแล้ว จานวน 324.60 ล้านบาท
วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557 มีผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
โครงการ ESOP จานวน 3,163,900 หุน้
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 มีทุนชาระแล้วจานวน 327. 76 ล้านบาท
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้ง “พระครุ ฑพ่าห์” ซึ่ ง
ตราตั้งพระราชทานนี้ เป็ นประดุ จเอกสารรับรองว่า บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ได้
ประกอบธุ รกิจการค้าโดยซื่ อสัตย์สุจริ ต ตั้งอยูใ่ นศีลธรรมอันดี
วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั จองซื้ อหุ น้ สามัญ เพิ่มทุน
ตามโครงการ ESOP จานวน 2,234,797 หุน้
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มีทุนชาระแล้วจานวน 330 ล้านบาท
วันที่ 9 สิ งหาคม 2558 พิธีประดิษฐานองค์ครุ ฑ ตราตั้งพระราชทาน ณ อาคารสานักงานใหญ่
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
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1.3 โครงสร้างการถือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั และถือหุ น้ ในบริ ษทั ร่ วม
รวม 12 บริ ษทั แยกตามสายธุ รกิจ ได้ดงั นี้

บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

ธุรกิจจาหน่ ายสิ นค้ าอุปโภค
และบริโภค

SAHA VIETNAM CO.,LTD. (100%)

ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ และ
บริการ

บอจ. โชคชัยพิบลู (99.99%)

ธุรกิจอาคารสานักงานให้ เช่ า

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

ธุรกิจการผลิต

สายธุรกิจการผลิต

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

บอจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ (35.00%)
สายธุรกิจการลงทุน

บริษัทร่ วม

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

บอจ.ร่ วมอิสสระ (25.00%)
บอจ.ร่ วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ (25.00%)

บอจ.สยามอาราตะ (25.00%)
สายธุรกิจบริการ และอืน่ ๆ

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

1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุ รกิจของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ - ไม่มี -
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โครงสร้างการถือหุ ้นไขว้
บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ น้ ไขว้ดงั กล่าวไม่มีลกั ษณะเป็ นการถือหุน้ ไขว้ระหว่าง
กันที่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง “การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่” ข้อ 14
การถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อบริษัท

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

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

100.00
99.99
99.99
63.91

-

49.95
35.00

-

32.00
30.00

-

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

-

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

หมายเหตุ : ** แสดงรายการเฉพาะบริ ษทั ที่มีการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน

7.72
8.53
19.60
9.83
0.45
12.30
20.00
8.80
6.25

20.00
10.19
4.03
1.22
0.55
0.33
0.18
0.07
0.0001
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จขายสิ นค้าอุปโภค บริ โภค และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ประกอบธุ ร กิ จลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์และให้ บ ริ ก าร และบริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ประกอบธุ รกิ จอาคาร
สานักงานให้เช่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักคือประเทศไทย และมีบางส่ วนงาน
เป็ นภูมิศาสตร์ ต่างประเทศ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี
รายได้จากการขายในส่ วนงานภู มิ ศ าสตร์ ต่า งประเทศ จานวน 696.27 ล้านบาท และ 621.52 ล้า นบาท
ตามลาดับ
ส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังนี้
รายได้
ขายสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
อาคารสานักงานให้เช่า
อื่นๆ
รวม

ปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

31,505.1
71.5
42.1
31,618.7

32,852.3
97.8
18.1
32,968.2

29,032.7
120.9
35.7
29,189.3

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




สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า
ลดความสู ญเสี ยโอกาสในการขายในร้านค้าปลีกเนื่องจากการขาดสต๊อก
เป็ นการสร้างโครงข่าย Synergy Network ในการบริ การลูกค้า รับและส่ งข้อมูล
จากพนักงานขายได้อย่างรวดเร็ ว
การจัดจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
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บริ ษทั ฯ ได้จดั จาหน่ายสิ นค้าทั้งเงินสดและเครดิตทัว่ ประเทศ โดยมีสัดส่ วนการจาหน่ายใน
กรุ งเทพฯ 40% และต่างจังหวัด 60%
ลักษณะของลูกค้า
- ร้านค้าปลีกทัว่ ไป
- ร้านขายส่ ง
- Convenience Store
- Supermarket
- Modern Trade
- Institution & Industrial
- Call Center & Direct Marketing
(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
สาหรับปี 2560 ยอดขายของบริ ษทั 31,537 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผา่ นมา 3.98 % มีกาไร
สุ ทธิ 1,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา 25.46% เนื่ องจากในปี 2560 ภาวะการแข่งขันในตลาดของ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคยังคงความรุ นแรง และมีการยกเลิกการจาหน่ายสิ นค้าเดิ มสองแบรนด์ที่ดึงกลับไปจัด
จาหน่ายเอง คือ “Nike” ที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย เน้นกระจายเข้าช่องทางร้านใหญ่ และแบรนด์ “กะทิ
อร่ อยดี” แต่บริ ษทั ฯ ก็ยงั สามารถรักษาฐานยอดขายจากสิ นค้าที่มีอยูใ่ ห้เติบโตได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้
จับมื อกับพาร์ ทเนอร์ ใหม่ ในการเป็ นตัวแทนจาหน่ าย สิ นค้า “Under Armour” โดยเบื้องต้นเน้นกระจาย
สิ นค้าออกต่างจังหวัด เข้าไปในช่องทางร้านเครื่ องกีฬาเดิมที่บริ ษทั เคยนา Nike เข้าไปขาย
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าหมายเติบโต จากการคาดการณ์วา่ ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2561 จะค่อยๆ ดี
ขึ้ น อี กทั้งนโยบายต่า งๆ ของรั ฐบาล ช่ วยกระตุ ้นการจับจ่ ายของประชาชน ทั้ง บัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐ ที่
นอกจากจะช่ วยเหลือผูม้ ีรายได้น้อย ยังเป็ นการขับเคลื่ อนให้ธุรกิ จเดิ นไปข้างหน้า และทาให้บรรยากาศการ
จับจ่ายซื้ อของดีข้ ึน และส่ งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิ จทัว่ ประเทศค่อยๆ ดีข้ ึนเรื่ อยๆ ส่ วนกระแสการซื้ อขาย
สิ นค้าผ่านออนไลน์ หรื ออีคอมเมิร์ซ ที่ได้รับความนิ ยมมากขึ้นนั้น บริ ษทั ฯ ต้องปรับตัวไปตามกระแสของ
โลก เพราะปฏิเสธไม่ได้วา่ ปั จจุบนั นี้นวัตกรรมและรู ปแบบสิ นค้าใหม่ๆ มีผลกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
อย่างมาก สาหรับกลยุทธ์การตลาดจะเน้น “Focus Marketing” เพื่อทา Localized Marketing Campaign
แต่ละภูมิภาคของประเทศให้แตกต่างกัน สอดรับกับสภาวะการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ตรง
กลุ่ ม เป้ าหมาย และเข้า ใจความต้องการ หรื อพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคแต่ ล ะภู มิ ภาค อย่า งไรก็ ตามสิ นค้า
บางอย่างยังจาเป็ นต้องทา Nationwide Campaign เป็ นการทาตามสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง ซึ่ งบริ ษทั ฯ
เชื่อมัน่ ว่าด้วยกลยุทธ์การตลาดแนวทางนี้ จะทาให้เกิดการใช้งบการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และส่ งผล
ให้กาไรเพิ่มขึ้น
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
สิ นค้าที่บริ ษทั จาหน่ายกว่า 80% เป็ นสิ นค้าที่ผลิต โดยบริ ษทั ที่ร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มสหพัฒน์
บางบริ ษทั ก็ได้ร่วม Joint Venture กับต่างประเทศ
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ที่ผลิตสิ นค้าให้บริ ษทั จาหน่าย
ชื่อบริ ษทั

สถานที่ต้ งั

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

เลขที่ 278 อาคารทีเอฟ

บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปมาม่า

ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก

บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปมาม่าราเมง

เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

บะหมี่รุสกี

โทร. 0-2374-4730 แฟ็ กซ์ 0-2374-7743

ขนมปังกรอบบิสชิน

2. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย)

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

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

3. บจ. แดรี่ ไทย

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

4. บมจ. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เอนเตอร์ไพรส์

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

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

1. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
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ชื่อบริ ษทั
5. บจ. ทิพย์วาริ นวัฒนา

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

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
น้ าแร่ มองต์ เฟลอ
สเปรย์น้ าแร่ มองต์ เฟลอ

6. บจ. คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่

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

ผลิตภัณฑ์กาจัดยุงและแมลงคินโช
น้ าหอมปรับอากาศดับกลิ่นมูชิ-โค
นาซี

7. บจ. คิวพี (ประเทศไทย)

8. บจ. สหชลผลพืช

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

น้ าส้มสายชูกลัน่ คิวพี
น้ าส้มสายชูหมักคิวพี
คิวพีมายองเนส, คิวพีแซนวิชสเปรด
ควิกเชฟซอสปลานึ่งมะนาว
ควิกเชฟซอสปลานึ่งซี อิ๊ว
ผลิตภัณฑ์ไอเฮลติ-คิวเทน
ผลิตภัณฑ์สตาร์ อินฟิ นิติ

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

ผลิตภัณฑ์ผา้ อ้อมเด็กกูนน์

10. บจ. แปซิ ฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ เลขที่ 2 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10110
โทร. 0-2656-8488

น้ าตาลบริ สุทธิ์ มิตรผล
น้ าตาลทรายมิตรผล
น้ าตาลทรายแดงมิตรผล
น้ าตาลมิตรผลโกลด์

2.4 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ -ไม่มี –
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และ
การต่อต้านการคอร์ รัปชัน ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อติดตามการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ซึ่ งในปี 2560 ได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยพิจารณาถึงปั จจัย
ความเสี่ ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั อีกทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาให้
พนักงานและฝ่ ายจัดการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยง
และการต่อต้านการคอร์ รัปชัน โดยจัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม และสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบริ ษทั
1) ความเสี่ ยงจากการลงทุน
บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนในหุ น้ บริ ษทั ต่างๆ ในสัดส่ วนการถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั นั้นๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุ รกิจ เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยง มีการถือหุ ้นไขว้
กันหรื อย้อนกลับ ระหว่า งบริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษ ทั ฯ ไม่ มี อานาจควบคุ ม กิ จการในบริ ษ ทั ที่ ล งทุ น ทั้ง นี้ ก าร
ดาเนินการของบริ ษทั เหล่านั้น เป็ นอานาจอิสระของคณะกรรมการของบริ ษทั นั้นๆ
บริ ษทั ฯ มีผบู้ ริ หารด้านการลงทุน เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนโดยพิจารณาจากศักยภาพใน
การลงทุน ในธุ รกิจที่มีศกั ยภาพและเกี่ยวเนื่อง หรื อเอื้อประโยชน์ต่อกัน และติดตามผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั นั้นๆ เพื่อให้ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น และรายงานให้บริ ษทั ทราบ เพื่อร่ วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนั
กับสถานการณ์น้ นั ๆ
บริ ษทั ฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรู ปของเงินปั นผล แต่หากบริ ษทั ใดมีผลขาดทุน บริ ษทั ฯ
จะบันทึกตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั
2) ความเสี่ ยงจากการพึง่ พาผู้ผลิตรายใหญ่ น้อยราย
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผผู ้ ลิตสิ นค้ารายใหญ่เพียง 1 - 2 ราย ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากมีปัจจัยที่ทาให้
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ไม่สามารถผลิตให้ได้ในปริ มาณ และเวลาตามที่กาหนดไว้ ย่อมส่ งผลกระทบต่อยอดขายและ
โอกาสทางการตลาด
- มาตรการป้องกัน
1 บริ ษทั ผูผ้ ลิตดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนซึ่ งกันและกัน และ
เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของกันและกันในการแข่งขัน มีการทางานร่ วมกันโดยประสานแผนงานกัน
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่ อง ทาให้ทราบปั จจัยที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่ วมกันในการแก้ปัญหา
อย่างทันท่วงที
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2. มีการทางานเป็ นทีมระหว่างผูผ้ ลิต ฝ่ ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ ายขาย ในรู ปแบบ One Body ตั้งแต่
การประชุมเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ในการเตรี ยม Supply สิ นค้า การวางแผน และการวางเป้ าหมาย Order
สิ นค้า ทาให้มีความแม่นยาในการประเมินจานวน และระยะเวลายิง่ ขึ้น รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกัน
ทันทีกรณี ที่มีปัจจัยนอกเหนื อการควบคุมเกิดขึ้น
3) ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการบริหารสิ นค้ าในร้ านค้ า
เนื่องจากปั จจุบนั ร้านค้าที่จาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ประสบปั ญหาเรื่ องไม่มีสินค้าจาหน่ายเมื่อลูกค้า
ต้องการ ไม่มีสินค้าตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านั้นๆ หรื อแม้แต่การมีสต๊อคสิ นค้าเกินความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย และโอกาสทางการตลาด
- มาตรการป้องกัน
1. บริ ษทั ตระหนักดีถึงความเสี่ ยงเรื่ องสิ นค้าขาดหน้าร้าน ซึ่ งสาเหตุใหญ่แบ่งได้ 2 สาเหตุ ได้แก่
1. สิ นค้าขาดจากโรงงานผูผ้ ลิต และ
2. สิ นค้าขาดจากคู่คา้ ที่มีสินค้าไม่เพียงพอ
เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหาดังกล่าว บริ ษทั ได้มีมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงที่ไม่ให้สินค้าขาดจากโรงงาน
โดยการจัดทา demand forecast ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้โรงงานจัดเตรี ยมวัตถุดิบให้เพียงพอ
ส่ วนกรณี สินค้าขาดจากคู่คา้ บริ ษทั นาระบบ computer เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบปั ญหาหน้าร้าน ผ่าน Website
โดยให้พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นผูร้ ายงานเข้ามาทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ ายขาย ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถติดตามสิ นค้าขาด และดาเนินการแก้ไข เพื่อลดการสู ญเสี ยโอกาสในการขายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. มีการเตรี ยมพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าให้เพียงพอ รวมถึงระบบการจัดส่ งสิ นค้าอย่างทันท่วงทีต่อความ
ต้องการของลูกค้า
3. มีการทบทวนกระบวนการจัดส่ งสิ นค้ากับบริ ษทั ขนส่ ง เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อให้การบริ หารการจัดส่ ง
สิ นค้าให้กบั ร้านค้าเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันปั ญหาร้านค้าไม่มีสินค้าจาหน่าย

4) ความเสี่ ยงเกีย่ วกับช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจโดยการขายผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่ งแต่ละช่องทางการจาหน่ายมีการแข่งขัน
ที่รุนแรง มีความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง
- มาตรการป้องกัน
1. บริ ษทั ฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปในทุกๆ ช่องทาง เพื่อขยายฐานลูกค้า และให้สินค้ามีการ
วางจาหน่ายในทุกๆ ช่องทาง ทั้งนี้มีการพิจารณาสิ นค้าที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ความต้องการ และกาลัง
ซื้ อของกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการ Launch สิ นค้าใหม่ที่มีราคาและคุ ณภาพตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
2. บริ ษทั ฯ มีระบบ Home Delivery ที่ ส ามารถจัดส่ ง สิ นค้า ถึ งมื อผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ
ปริ มณฑล และจังหวัดชลบุรี โดยผูบ้ ริ โภคสามารถดูรายละเอียดสิ นค้าและรายการโปรโมชัน่ ของสิ นค้าในแต่
ละเดือนได้ที่ www. sahapatdelivery.com และโทรสั่งซื้ อสิ นค้าได้ที่หมายเลข 02-2949898 สิ นค้าจะส่ งถึ ง
ผูบ้ ริ โภคโดยตรงภายใน 24 ชัว่ โมง
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5) ความเสี่ ยงด้ านการบริการ
บริ ษทั ฯ มี พนักงานขายเป็ นตัวแทนที่ ให้บริ การแก่ ร้านค้า แต่ละช่ องทางการจาหน่ าย ในเรื่ องการ
สั่งซื้ อสิ นค้า การส่ งสิ นค้า การติ ดต่อประสานงานกับขนส่ ง และการจัดเก็บค่าสิ นค้า หากพนักงานขายไม่
ปฏิบตั ิตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั กาหนดไว้ อาจส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหาย จากการสู ญเสี ยลูกค้า
และยอดขายของบริ ษทั ได้
มาตรการป้ องกัน
1. บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบงานขายขึ้น เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงานขาย
ให้เป็ นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้
2. จัดอบรมการสร้างจิตสานึกการบริ การ และการปฏิบตั ิงาน ให้กบั พนักงานขายทุก 2 เดือน
6) ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
บริ ษทั ฯ มี นโยบายการให้สินเชื่ ออย่างระมัดระวัง ซึ่ งลู กหนี้ การค้าส่ วนใหญ่มีการติ ดต่อกันมาเป็ น
เวลานาน จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการติดตามและเรี ยกเก็บหนี้
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน เพื่อติ ดตามการบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ และติ ดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิภาพและบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน ได้มีการประชุมรวม 12
ครั้ง และปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจน
ได้เชิญฝ่ ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมตามความเหมาะสม สรุ ปได้ดงั นี้
1. การประเมินความเสี่ ยง
จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ทั้งปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอก และมีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงตามกรอบความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
2. การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกับ เจ้า ของความเสี่ ย งทุ ก ฝ่ ายงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง พิ จารณาปั จจัย ความเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อเป้ าหมาย และการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั รวมถึงแผนจัดการลดความเสี่ ยงให้อยุใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
3. การติดตาม
มี ก ารติ ดตามการจัด การความเสี่ ย งและการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน อย่า งใกล้ชิ ด และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
รับทราบผลการบริ หารจัดการความเสี่ ยง พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิภาพ
4. ศึกษาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance
Code : CG Code)
ได้ศึกษา และรับฟั งการบรรยาย หลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยได้นามา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ CG และ CG Code เพื่อนามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุ รกิจต่อไป
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชันได้
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างครบถ้วน และมี ความเห็ นสรุ ปว่า บริ ษทั ฯ มี การบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอ
ครอบคลุมการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั และสอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ผาสุ ข รักษาวงศ์
(นางผาสุ ข รักษาวงศ์)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สิ นทรัพย์ถาวรหลัก ได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่ องจักรของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ
และไม่มีภาระผูกพัน
รายการทรัพย์สิน

ที่ต้ งั

เนื้อที่

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)
ไร่ งาน ตารางวา

สานักงานของบริ ษทั เป็ นอาคาร
คอนกรี ต 3 ชั้นครึ่ ง

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

2

3

11

19,673,078.30

โกดังและสิ่ งปลูกสร้าง

ซอยประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา

10

3

51.6

150,063,262.46

กรุ งเทพฯ
อาคารและโกดัง เป็ นตึกแถว 5 ชั้น
17 คูหา

ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ

17

3

97.5

204,059,138.88

ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ

-

-

49.8

1,184,169.07

ที่ดินสุวนิ ทวงศ์

ถนนสุวนิ ทวงศ์ ตาบลศาลาแดง อาเภอ
บางน้ าเปรี้ ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

12

-

30

4,594,959.00

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ตาบลหนองหอย อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

10

1

51.7

15,895,823.43

ที่ดินขอนแก่นพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ตาบลบ้านทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

8

-

72.10

1,717,841.13

ที่ดินและอาคารพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ

-

1

41.1

9,877,001

ที่ดินชลบุรี

ตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี

9

2

50.4

2,310,000.00

ที่ดินชลบุรีพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

4

3

40

5,758,054.20

ที่ดินนครราชสี มาพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา

12

1

46

18,039,346.19

ที่ดินเชียงราย

ตาบลป่ าอ้อดอนช้าง อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

3

2

59.6

2,641,508.00

ที่ดินอ้อมน้อยพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ตาบลท่าไม้ อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร

15

-

-

83,040,399.10

ที่ดินรังสิ ตพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

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

5

2

95

70,404,773.10

44

2

46

3,535,228.30

2

1

25.8

1,390,000.00

ที่ดินพิษณุโลก
ที่ดินจันทบุรี
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รายการทรัพย์สิน

ที่ต้ งั

เนื้อที่

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)
ไร่ งาน ตารางวา

ที่ดินสุราษฎร์ธานี
ที่ดินระยอง
ที่ดินคลองหลวง

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

13
1
7

-

18.3
85
-

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

ที่ดินมีนบุรี

ตาบลบางชัน อาเภอมีนบุรี กรุ งเทพฯ

2

2

97

14,261,000.00

ที่ดินมีนบุรี

ตาบลสามวาตะวันออก อาเภอคลองสามวา
กรุ งเทพฯ

8

3

29.1

26,189,621.92

ที่ดินเชียงใหม่

ตาบลฟ้ าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1

1

65

20,561,145.00

ที่ดินศรี ราชา (บางพระ)

ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

3

1

88.3

24,683,040.00

อาคารชุดสุขหทัยเพลส

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

4 ยูนิต

1.00

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

21

3

87

52,976,546.44

5

1

55

97,371,593.00

8

3

40

68,796,366.16

50
1

3
3

36
97

375,770,792.93
5,728,819.18

172

1

55

27,600,000.00

55

2

83

161,234,902.28

3

2

68

160,000,000.00

1

1

14

43,324,311.54

2

4 ยูนิต
1 ยูนิต
24

17,264,808.18
7,606,777.45
118,263,669.49

34

15

ที่ดินของบริ ษทั ย่อย
รายการทรัพย์สิน

ที่ต้ งั

เนื้อที่

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)
ไร่ งาน ตารางวา

1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จากัด
ที่ดินบางนา-ตราด

ถนนบางนา-ตราด กม.10.5 ตาบล บางพลี
ใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

33

2

8

583,223,381.55

ที่ดินบางพลี

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

20

-

36

88,400,000.00

ที่ดินปทุมธานี

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

2

-

-

3,760,000.00

ที่ดินพนัสนิคม

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

3

94.8

1,680,000.00

2

2

1

96,785,609.79

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

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

3. บริ ษทั ทิพย์วาริ นวัฒนา จากัด
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

134 ม.4 ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จ.ตาก

4

3

5

16,055,875.90

ที่ดินพบพระ

55 ม.1 ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ จ.ตาก

41

2

75

8,896,351.35

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

7

3

7

27,718,408.55

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

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

ชื่อธุรกิจ

สถานที่ต้ งั

ดับ
1

SAHA VIETNAM CO.,LTD.

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

2

บ.โชคชัยพิบูล จก.

2156 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ

โทรศัพท์

โทรสาร

-

-

จัดจาหน่ายสิ นค้า
อุปโภค-บริ โภค

02-3180062

02-3191676

อสังหาริ มทรัพย์

เขตห้วยขวาง กทม.10310
3

บ.กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จก.

2170 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ

บ.แดรี่ ไทย จก.

132 ม.3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.คุง้ พยอม

จานวนหุ ้นที่

จานวนหุ ้น

ออกจาหน่าย
ที่ถือ
ทุนจดทะเบียน
3,100,000 ด่อง

สัดส่ วนการ
ถือหุ ้น (%)
100.00

9,200,000

9,199,994

99.99

5,190,000

5,189,940

99.99

และบริ การ
02-3081000

02-3081008

เขตห้วยขวาง กทม.10310
4

ประเภทธุรกิจ

อาคารสานักงาน
ให้เช่า

032-372461-2

032-372463

นมเปรี้ ยว

537,000

343,180

63.91

02-3181147

02-7167107

ผลิตสิ นค้า

164,400

82,115

49.95

-

-

บริ โภค
จัดจาหน่ายสิ นค้า

1,000

400

40.00

02-3744730

02-3753185

การลงทุน

1,000,000

349,997

35.00

02-2930030

02-2930040

ลงทุน

343,000,000

10,975,999

32.00

-

-

ผลิตอาหาร

1,500,000

450,000

30.00

02-3082888

02-3082577

อสังหาริ มทรัพย์

3,000,000

750,000

25.00

02-3082888

02-3082577

โรงแรม

3,600,000

900,000

25.00

02-2620671

02-2620672

จัดจาหน่ายสิ นค้า

200,000

50,000

25.00

038-480444

038-480838

ขนส่ ง

100,000

20,000

20.00

02-2930030

02-2930040

พัฒนาที่ดิน

36,000,000

7,200,000

20.00

02-2930030

02-2930040

นิคม

1,250,000

250,000

20.00

10,870,000

2,174,000

20.00

17,644

19.60

อ.บ้านโป่ ง จ.ราชบุรี
5

บ.ทิพย์วาริ นวัฒนา จก.

2170 อาคารกรุ งเทพทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรี

6

CANCHANA
INTERNATIONAL CO.,LTD.

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

7

บ.ไทย-เมียนม่าร์

278 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก

ซัคเซสเวนเจอร์ จก.
8

บ.บุญแคปปิ ตอลโฮลดิ้ง จก.

เขตบางกะปิ กทม.
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง
ยานนาวา กทม.

9
10
11
12
13

PRESIDENT FOODS

Phum Mor, Chamkardoung Road,

(CAMBODIA) CO.,LTD.

Phnom Penh Cambodia

บ.ร่ วมอิสสระ จก.

2922/196 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ

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

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

14

บ.สหพัฒน์ เรี ยล เอสเตท จก.

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

15

บ.สหอุบลนคร จก.

611/40 ซ.วัดจันทน์ใน แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กทม.10120

16

บจ.สห ลอว์สัน

2170 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ

อุตสาหกรรม
02-3080708

02-3080702

เขตห้วยขวาง กทม.10310
17

บ.ไอ.ดี.เอฟ จก.

747/163-164 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์

ร้านค้า
สะดวกซื้ อ

02-2944403-4

02-2944500

ลงทุน

90,000

ผลิตรองเท้า

540,000,000

97,843,300

18.12

ศูนย์จาหน่าย
สิ นค้า

30,000,000

5,5326,050

17.75

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.
18

บมจ.แพนเอเซี ยฟุตแวร์

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

19

บ.ซันร้อยแปด จก.

729/2-3 ตรอกวัดจันทร์ ใน ถ.รัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

038-480713-4
02-2954253

038-480187
02-2954256

18
ลา

ชื่อธุรกิจ

สถานที่ต้ งั

โทรศัพท์

โทรสาร

ประเภทธุรกิจ

ดับ

จานวนหุ ้นที่

จานวนหุ ้น

สัดส่ วนการ

ออกจาหน่าย

ที่ถือ

ถือหุ ้น(%)

20

บ.ไทซันฟูดส์ จก.

278 อาคารทีเอฟ ถ.ศรี นคริ นทร์

02-7317250-5

02-7317256

ผลิตและจาหน่าย

5,000,000

843,750

16.88

21

บจ.บีเอ็นซี เรี ยลเอสเตท

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

02-2930030

02-2930040

น้ าผลไม้
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

2,400,000

400,000

16.67

22

บ.วิจยั และพัฒนา

2170 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ

02-7166931-2

02-7166933

วิจยั

800,000

130,668

16.33

02-6758356

02-6739899

จาหน่ายผลิตภัณฑ์

250,000

37,500

15.00

สหโอซูกา้ เอเชีย จก.
23

บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก.

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

24

บ.เฟิ สท์ยไู นเต็ดอินดัสตรี จก.

11 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา

บารุ งสุ ขภาพ
02-2930030

02-2930040

ลงทุน

400,000

57,466

14.37

02-5303479

02-9331431

ลงทุน

11,600,000

1,600,000

13.79

90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง

02-3143777

02-7194684

จาหน่ายบะหมี่

5,000

650

13.00

กทม. 10250

02-3145848

465/1-467 ถ.ศรี อยุธยา เขตราชเทวี

02-2480888

02-466055-6

โฆษณา

7,500,000

922,650

12.30

กทม.10120
25

บ.โชคสามัคคี จก.

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

26

บ.เพรซิ เดนท์
คอมเมอร์เชียล จก.

27

บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดี ดี บี

กทม. 10400
28

บ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) จก.

666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง

02-2940191

02-2944365

ผลิตสิ นค้า

3,000,000

363,900

12.13

29

บ.สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จก.

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

038-480444

038-480505

อุปโภค
พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

332,000

39,840

12.00

30

บ.เอราวัณสิ่ งทอ จก.

49 ม.3 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย สาโรงใต้

02-7543604-5

02-1833916

ปั่นด้ายและ

6,214,634

630,493

10.15

พระประแดง สมุทรปราการ 10130
31

บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.

612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

ทอผ้า
02-4769545-6

02-4769547

ผลิตซอสปรุ งรส

2,600,000

260,000

10.00

038-480444

038-480505

พัฒนาที่ดิน

3,000,000

300,000

10.00

02-6505400-2

02-6505403

อุปโภคบริ โภค

150,000

15,000

10.00

02-3021447

02-2621400

ผลิตผ้าอ้อม

1,565,000

156,500

10.00

2,350,000,000

235,000,000

10.00

กทม.10600
32

บ.แพนแลนด์ จก.

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

33

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

34

บ.เอลิแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล
(ไทยแลนด์) จก.

35

บ.ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์
(ฮังการี ) จก.

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

สาเร็ จรู ป
-

-

ผลิตอาหาร
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(3) ชื่อ/ สถานที่/ โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึ กษากฎหมาย

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น -ไม่มี -

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ
นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
316/32 สุ ขมุ วิท 22 เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300-2
โทรสาร 0-2260-1563 , 0-2259-8956
บริ ษทั วีระ ลอร์ ออฟฟิ ส จากัด
เลขที่ 747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2683-8023 , 0-2683-8843

20

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
(1) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 330,000,000 บาท เรี ยกชาระแล้ว 330,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 330,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(2) บริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ ประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ น้ สามัญ
7.2 ผูถ้ ือหุน้
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2560
(ก) กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ที่ถือหุ น้ สู งสุ ด 10 รายแรก
รายชื่อ

จานวนหุ ้น

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล
3. LION CORPORATION
4. บริ ษทั โชควัฒนา จากัด
5. NISSIN FOOD HOLDINGS CO.,LTD.
6. Q.P. CORPORATION
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิ น
8. บริ ษทั ไอ.ดี.เอฟ. จากัด
9. นายสาเริ ง มนูญผล
10. LOTTE COMPANY LIMITED.

66,003,065
33,630,158
32,188,333
24,687,641
16,216,666
16,072,583
15,901,872
13,289,250
12,146,844
8,200,000

สัดส่ วน
การถือหุน้ (%)
20.00
10.19
9.75
7.48
4.91
4.87
4.82
4.03
3.68
2.48

การกระจายการถือหุ น้ ตามจานวนรายที่ถือ โดยแบ่งช่วงจานวนหุ น้ ที่ถือตามจานวนรายของผูถ้ ือหุ น้
ช่วงจานวนหุ น้ ที่ถือ
1 - 50
51 - 100
101 - 500
501 - 1,000
1,001 - 3,000
3,001 - 5,000
5,001 ขึ้นไป
รวม

จานวนรายที่ถือ
165
91
202
181
193
92
567
1,491

%
11.07
6.10
13.55
12.14
12.94
6.17
38.03
100.00

21

ประเภทและจานวนผูถ้ ือหุ ้น ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุน้
ประเภท

จานวนราย

นิติบุคคล
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม

จานวนหุ ้น

ร้อยละ

59
11

162,893,155
74,457,993

49.36
22.56

1,415
6
1,491

92,207,042
441,810
330,000,000

27.94
0.13
100.00

(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย - ไม่มี (2) บริ ษทั ฯ ไม่ได้ประกอบธุ รกิจโดยการถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น (Holding company)
(3) ข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ (Shareholders’ agreement) - ไม่มี 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั คาดว่าจะสามารถคงไว้ซ่ ึ งการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท ต่อปี
ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
การจ่ ายเงินปันผล
กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
เงินปั นผลต่อหุ น้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุ ทธิ

** 2560
4.38
1.50
34.28 %

2559
3.49
1.30
37.26 %

2558
3.94
1.10
27.95 %

2557
3.75
1.00
27.08 %

2556
3.23
1.00
31.21 %

** หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีมติให้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งกาหนดให้มีข้ ึนในวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่ออนุมตั ิการจ่าย
เงินปันผล หุน้ ละ 1.50 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท
คงเหลือจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 1 บาท
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผูน้ า มี
วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย กรรมการบริ ษทั ทุกคนมีความตั้งใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริ ษทั และความรับผิดชอบ
ที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องต่าง ๆ โดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
2. การถ่วงดุลของกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
6 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4 ท่าน
- กรรมการอิสระ
1 ท่าน
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ า มีการกาหนดวิสัยทัศน์
ของบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ มีการบริ หารงานโดย
การกาหนดภารกิ จ เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนปฎิบตั ิงานและงบประมาณประจาปี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ มีการติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ โดยกาหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการ
ดาเนินงาน และผลประกอบการของบริ ษทั ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและ
ผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ว่ามีการดาเนิ นงานที่โปร่ งใสมีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบ
ทานและให้คาแนะนาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อทาหน้าที่
ดัง กล่ า ว และรายงานผลต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยในปั จ จุ บ ัน ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการ
คอร์รัปชัน โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุ ดเป็ นอิสระกัน เพื่อช่วย
ในการกากับดูแลกิจการ
ก. บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ครบตามจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข. บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ที่มีความเป็ นอิสระ
และมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่ อถือของงบการเงินได้
ค. มีการมอบอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หัวข้อการกากับดูแลกิจการแล้ว
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รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั และการเข้าร่ วมประชุม
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายบุณยสิ ทธิ์

โชควัฒนา

2. นายบุญชัย

โชควัฒนา

3. นายบุญปกรณ์
4. นางผาสุ ข

โชควัฒนา
รักษาวงศ์

5. นายเวทิต
โชควัฒนา
6. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
7. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
8. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
9. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
10. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560)
11. นายวศิน
เตยะธิติ
12. นายสุ รินทร์

วัฒนศิริพงษ์

13. นายขจรศักดิ์

วันรัตน์เศรษฐ

14. พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร
15. นายแพทย์วิชยั

เจริ ญวงค์

16. นางศิริพร

เลขยะวิจิตร

ประธานกรรมการ
กิตติมศักด์
ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

1/1

12/12
12/12

1/1
1/1

11/12
12/12
12/12
12/12
12/12
7/12

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

10/12

6/6

1/1

11/12

6/6

1/1

11/12

6/6

1/1

12/12

6/6

1/1

เลขานุการบริ ษทั

12/12

12/12

1/1
6/6

1/1
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กรรมการบริษัททีม่ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริ ษทั สองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
3. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
4. นายเวทิต
โชควัฒนา
5. นางผาสุ ข
รักษาวงศ์
6. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
7. นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
8. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่ อกรรมการผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้ อมประทับตราสาคัญของ
บริ ษทั
8.2 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีผบู้ ริ หารจานวน 13 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายบุญชัย

โชควัฒนา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หาร

2. นางผาสุ ข

รักษาวงศ์

รองประธานกรรมการบริ หาร

3. นายเวทิต

โชควัฒนา

กรรมการผูอ้ านวยการ

4. นางชัยลดา

ตันติเวชกุล

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร

5. นางศิริพร

เลขยะวิจิตร

เลขานุการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร

6. นายพิพฒั น์

โควศุภมงคล

กรรมการบริ หาร

7. นายวระ

พันธ์กมล

กรรมการบริ หาร และผูอ้ านวยการ ฝ่ าย ขาย 1

8. นายปุณวีณ์

สุ ขเย็น

กรรมการบริ หาร และผูอ้ านวยการ ฝ่ าย ขาย 2

9. นายปริ ญญา

สิ ทธิดารง

กรรมการบริ หาร และผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการตลาด 1

10. นายพีระพล

จันทร์วิจิตร

กรรมการบริ หาร

11. นางสาวพัชราภรณ์ วัฒนสุ ข

กรรมการบริ หาร

12. นางศิริวรรณ

วงศ์อริ ยะกวี

กรรมการบริ หาร

13. นายสุ รพงษ์

โศภนกิจ

ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

25

โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้อานวยการ
สานักตรวจสอบภายใน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ าย
ฝ่ ายบริ หาร ฝ่ าย
ฝ่ าย
ทรัพยากร เทคโนโลยี
การขาย บุคคล
ส
านั
กงาน
สารสน
เทศ

ฝ่ าย
สานัก
ประธาน
กรรมการ
บริ หาร

ฝ่ ายธุรกิจ
ฝ่ ายบริ หาร
ต่าง
ประเทศ การเงินและ
การลงทุน

ฝ่ าย
ขาย 1

ฝ่ าย
ฝ่ าย
ฝ่ าย
ฝ่ ายวิจยั
การตลาด
ฝ่ าย การตลาด การตลาด
3
2
1
ขาย 2

8.3 เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนางศิริพร เลขยะวิจิตร กรรมการบริ หาร ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั
ซึ่ ง เป็ นผูท้ ี่ มี คุณวุฒิ และประสบการณ์ ที่ เหมาะสม เพื่ อให้ก ารบริ ห ารงานของบริ ษ ทั ดาเนิ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเลขานุ การบริ ษทั ปรากฎใน
เอกสารแนบ 1
เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี
ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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5. สนับสนุ นให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คาแนะนา
เบื้องต้นแก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร เกี่ ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริ ษทั
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการบริ ษทั
6. ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการให้มี การปฏิ บตั ิ ตามอย่างถู กต้อง
ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่ วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณากาหนดวงเงิ นค่าตอบแทน และนาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และ
จานวนเงิ นค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็ นเบี้ยประชุ มเมื่อมีการเข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และค่าตอบแทนประจาปี จะเป็ นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็ นสมาชิก
ของคณะอนุ กรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ของคณะอนุ กรรมการด้วย โดยได้รับเป็ นเบี้ ย
ประชุ มเมื่อเข้าร่ วมประชุ ม ทั้งนี้ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปี
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาจากผลประเมิ น การปฏิ บ ั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผลการดาเนิ นงาน วงเงิ นค่าตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น จานวนเงิ น
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ ผ่านมา และเปรี ยบเที ยบกับระดับที่ปฏิ บตั ิ อยู่ในกล่มธุ รกิ จเดี ยวกัน รวมถึ งอานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และนาเสนอต่อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในปี 2560
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั วงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับใน
ฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั โดยให้จ่ายดังนี้
1. ในการทาหน้าที่กรรมการบริ ษทั จ่ายเป็ น
 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
ประธาน
12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
 ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคน โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูพ้ ิจารณาจัดสรร
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2. ในการทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็ น
 ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
ประธาน
60,000 บาท
กรรมการ
30,000 บาท
3. ในการทาหน้าที่กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน จ่ายเป็ น
 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธาน
4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
3,000 บาท/ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่
จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ซึ่ งจ่ายตามจานวนครั้งที่เข้าประชุ มและบาเหน็จกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

1. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
3. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
4. นางผาสุ ข
รักษาวงศ์
5. นายเวทิต
โชควัฒนา
6. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
7. นายสุ จริ ต
ปัจฉิ มนันท์
( ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
8. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
9. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
10. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
11. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560)
12. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
13. นายสุ รินทร์
วัฒนศิริพงษ์
14. นายวศิน
เตยะธิ ติ
15. พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร
16. นายแพทย์วิชยั
เจริ ญวงค์
รวม

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
1,044,000
1,144,000
570,000
770,000
760,000
570,000
30,000

48,000

570,000
570,000
770,000
370,000
560,000
560,000
550,000
570,000
570,000
9,978,000

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการ
คอร์รัปชัน

36,000

180,000
120,000
180,000
120,000
600,000

84,000

รวม
1,044,000
1,144,000
570,000
818,000
760,000
570,000
30,000
570,000
570,000
806,000
370,000
740,000
680,000
730,000
690,000
570,000
10,662,000
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รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2560 เป็ นเงินทั้งสิ้ น 10,662,000 บาท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กบั ผูบ้ ริ หาร จานวน 13 ราย
รวมทั้งสิ้ น 49,474,890 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริ หาร
 เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร จานวน 13 ราย
รวมทั้งสิ้ น 2,829,502 บาท
 ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี 8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีพนักงาน ทั้งสิ้ น 1,589 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดงั นี้
สายงานหลัก
ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายสานักงาน

จานวนพนักงาน
796
793

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้พนักงานในรู ปเงินเดือนและเงินอุดหนุ น และเงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นจานวนเงิน 673,690,836.03 บาท

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั มี ความเชื่ อมัน่ ว่า การมี ระบบบริ หารจัดการที่ ดี โปร่ งใส และตรวจสอบได้
ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจและระบบการควบคุ มภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ขณะเดียวกันได้
เสริ มสร้ า งให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ ก คนมี คุ ณธรรม ซื่ อสัตย์สุ จริ ต ขยัน อดทน มี ก ารแบ่ งปั น และใช้
สติ ปัญญาในการดาเนิ นงาน พร้ อมรองรับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมื อง วัฒนธรรม และสังคม
ควบคู่ไปกับการเคารพสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ และรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย จะเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ช่วยเสริ มสร้างให้องค์กรมีภูมิคุม้ กันที่ดีและสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
เพื่อให้เป็ นไปตาม “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555” และสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 ) ซึ่ งได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9 (ชุ ดที่ 20) เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 17 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป เพื่อใช้บงั คับแทนฉบับเดิมที่ได้รับ
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อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และได้มีการเผยแพร่
ผ่านเวปไซด์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th หัวข้ อ การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
2. หลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะนาหลักการกากับดูแลกิจการ
จริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ิในการ
ดาเนินงานของบริ ษทั
2. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั มีการกาหนดอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ ริ หารอย่างชัดเจน
4. ดาเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่
ไม่กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
6. ตระหนักและเคารพในสิ ทธิ แห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ น้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ชุมชน สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
8. มุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิศในการดาเนินธุ รกิจ โดยยึดมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย
การรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยูเ่ สมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สร้างจิตสานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเป็ นธรรม
ตลอดจนมุ่งมัน่ ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
10. ต่อต้านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา เคารพต่อกฎหมายและ
สิ ทธิมนุษยชน
11. ดาเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นที่ต้ งั
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หลักการกากับดูแลกิจการ 5 หมวด
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษทั ฯ ตระหนักและเคารพในสิ ทธิ แห่ งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ื อหุ ้น ไม่มีการกระทาใดๆ
อันเป็ นการละเมิ ดหรื อลิ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น ท าหน้า ที่ ดูแลผลประโยชน์ข องผูถ้ ื อหุ ้นอย่า งเป็ นธรรม
ตลอดจนสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกกลุ่มไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในประเทศ หรื อต่างประเทศ ทั้งที่
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย หรื อผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิ ของตน ทั้งสิ ทธิ พ้ืนฐานของ
ผูถ้ ื อหุ ้น สิ ทธิ ในการเข้าถึ งสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอวาระการประชุมและส่ งคาถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่ งคาถามล่วงหน้าบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั
1.3 คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
คาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสื อนัดประชุม รวมทั้งสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สะดวก
ต่อการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริ ษทั ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี
1.5 คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง รวดเร็ ว มีการลงมติเป็ นแต่ละวาระ ให้สิทธิ ผถู ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล และมี
การใช้บตั รลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ในวันทาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.7 คณะกรรมการบริ ษทั จัดทารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยบันทึกการชี้ แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน รายชื่ อกรรมการบริ ษ ทั กรรมการชุ ดย่อยและผูบ้ ริ หารที่ ม าประชุ ม และลาประชุ ม ผลการลง
คะแนนในแต่ละวาระพร้อมคาถามคาตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสื อนัดประชุ ม และเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
นอกจากสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน คณะกรรมการบริ ษทั ยังคานึ งถึ งสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งตามกฎหมาย และ
ดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ หรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
 สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูล ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษทั ฯ ได้
เผยแพร่ ขอ้ มูล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และผ่าน
ทางเว็บไซด์ www.sahapat.co.th เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริ ษทั ได้มากขึ้น เช่น
ผลการดาเนินงาน ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้ อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญ รายชื่อผูถ้ ือหุ ้น 10 อันดับ
แรกของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เพื่อประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ปั จจุบนั ก่อนวันประชุ ม
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รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้น
โดยเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส
 สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจา
ทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั โดยวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็ นอุปสรรค
ในการเข้าร่ วมประชุ มของผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 66 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร
ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่
บริ ษทั จัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจาทุกปี เพื่อไม่ให้ผถู ้ ือหุ ้นสับสน พร้อมแนบแผนที่สถานที่ประชุมไป
กับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
ก่ อนวันประชุ มผู้ถือหุ้น
 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ
เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560
โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2559 ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12 (ชุ ดที่ 23) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่ ง
กาหนดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 66 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 พร้ อมวาระการประชุ มทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผยในเว็บไซด์ของ
บริ ษทั www. sahapat.co.th เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบล่วงหน้าถึง 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม
 บริ ษทั ฯ ให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม ในหนังสื อบอกกล่ าวนัดประชุ ม
โดยมีขอ้ เท็จจริ งและเหตุผล รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกวาระ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ มพร้ อมเอกสารประกอบการประชุ ม ตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็ นการล่วงหน้า 37 วัน โดยเป็ นข้อมูลเดียวกับที่บริ ษทั ฯ ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้น
ในรู ปแบบเอกสาร เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ศึกษาเป็ นการล่วงหน้าก่อนจัดส่ งเอกสารดังกล่าว
 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่นรายงาน
ประจาปี หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่ อให้เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ข้อมูล
กรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม คาอธิ บายเอกสาร
และหลักฐานที่ผถู ้ ื อหุ ้นต้องนามาแสดงในการเข้าร่ วมประชุ ม ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุ ม โดยมอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 21 วัน รวมทั้งได้
ลงประกาศโฆษณาหนังสื อพิมพ์เป็ นเวลาติ ดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุ ม 11 วัน คือในวันที่ 10-12
เมษายน 2560
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นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะ ที่ได้จดั ทาและปฎิบตั ิตามประกาศของ
กระทรวงพาณิ ชย์ ได้จากเว็บไซด์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ซึ่ งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค.
 กรณี ผู ้ถื อ หุ ้ น ต่ า งชาติ บริ ษัท ฯ ได้ จ ัด ส่ ง หนั ง สื อบอกกล่ า วนั ด ประชุ ม พร้ อ มเอกสาร
ประกอบการประชุ ม ซึ่ งมี ก ารแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่ อส่ ง เสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ ก ประเภทรวมถึ งนัก ลงทุ น
สถาบันเข้าร่ วมประชุม
ในปี 2560 มีผูถ้ ื อหุ ้นต่างชาติที่มอบฉันทะให้คนของตนเข้าร่ วมประชุ ม 2 ราย และมีนกั ลงทุน
ต่างชาติ และสถาบันมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ประชุมแทนจานวน
2 ราย
วันประชุ มผู้ถือหุ้น
 บริ ษทั ฯ ได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ ว และ
อานวยความสะดวกให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้ใช้สิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และออกเสี ยงอย่างเต็มที่ โดยวัน
เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็ นอุปสรรคในการเข้าร่ วมประชุม
 การลงทะเบียนเข้าประชุ มสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
และยังคงให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ที่มาร่ วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่ มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระที่ยงั ไม่มีการพิจารณาและให้นบั เป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิ ในการออกเสี ยงเป็ นต้นไป
 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชุ มและการ
นับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และโปร่ งใส รวมทั้งมี
บุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน
 กรณี ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรื อกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทน
รักษาสิ ทธิของตนได้
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุ ม
ยกเว้นป่ วยหรื อติดภารกิจสาคัญ ซึ่ งในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มี
กรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ ม จานวน 15 ท่าน นอกจากนี้ กรรมการบริ หาร ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนฝ่ ายบัญชี
และการเงิน ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สอบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้า
ร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้ รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ดูได้จากรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นที่เผยแพร่ บนเว็บไซด์ของ
บริ ษทั www.sahapat.co.th
การจัด ให้มี ก ารประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้นได้ใ ช้สิ ท ธิ ใ นฐานะผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ท ราบถึ ง ผลการ
ดาเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปั นผล ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจาปี และ
เลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล รวมถึงการพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องต่างๆ ตามที่
กฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั กาหนด
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เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งจานวน / สัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุ ม รวมถึงอธิ บาย
วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริ ษทั การกาหนดสิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ มให้เป็ นไปตามจานวนหุ ้นที่ผูถ้ ื อหุ ้นถื ออยู่ โดยหนึ่ งหุ ้นมี
สิ ทธิ เท่ากับหนึ่งเสี ยงและไม่มีหุน้ ใดมีสิทธิ พิเศษที่จะจากัดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ รายอื่น
ในกรณี ผูถ้ ื อหุ ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ ได้เริ่ มประชุ มไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้สิทธิ ในการออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยูท่ ี่ยงั ไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุ มเป็ นผูด้ าเนิ นการประชุ มให้
เป็ นไปตามลาดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบล่วงหน้า มีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสาหรับการนาเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ
โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ หากผูถ้ ือหุ ้นซักถาม
หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริ ษทั จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุ ปผล
การลงมติจากการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผสู้ อบบัญชีเป็ นสักขีพยานในการ
นับคะแนน
สาหรับวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นทีส่ าคัญ ได้ แก่
1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการ
พิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2560 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ื อหุ ้น
เสนอ และในการเลื อกตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ เลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยมีขอ้ มูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ชื่อ ประวัติการศึกษา การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น โดย
ระบุไว้ชดั เจนหากเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของ
บริ ษทั ประเภทของกรรมการบริ ษทั ที่เสนอ ในกรณี เป็ นการเสนอชื่ อกรรมการบริ ษทั ท่านเดิมกลับเข้าดารง
ตาแหน่งใหม่ มีขอ้ มูลการเข้าร่ วมประชุ มในปี ที่ผา่ นมาและจานวนวาระ /ปี ที่เคยดารงตาแหน่ งกรรมการของ
บริ ษทั โดยได้ผา่ นการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริ ษทั ฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีการสรุ ปวงเงินที่ได้รับอนุ มตั ิ จานวนเงินที่จ่ายจริ ง และ
รู ปแบบในการจ่าย รวมทั้งมีการสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
3. การแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี : บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูล ผูส้ อบบัญชี
ดังนี้ ชื่อผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ จานวนปี ที่ทาหน้าที่ให้บริ ษทั เหตุผลที่
เปลี่ยนตัวผูส้ อบบัญชี มีการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี ระหว่างปี ปั จจุบนั กับปี ที่ผา่ นมา และค่าบริ การอื่นที่มี
การรับบริ การจากสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด ซึ่ งการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่า
สอบบัญชีได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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4. การจ่ ายเงินปันผล : บริ ษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปันผล
ที่เสนอจ่ายเทียบกับนโยบาย และมีการเปรี ยบเทียบเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างปี ปั จจุบนั กับปี ที่ผา่ นมา
หลังวันประชุ มผู้ถือหุ้น
 เมื่ อเสร็ จสิ้ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึ งมติที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้น พร้ อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านเวปไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th
และเผยแพร่ ผา่ นเว็ปไซต์บริ ษทั www.sahapat.co.th ในวันทาการถัดไป
 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริ ษทั ที่เข้า
/ ไม่เข้าร่ วมประชุ ม รวมทั้งสาเหตุการลา กรรมการชุ ดย่อย ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านบัญชี และการเงิน ผูส้ อบ
บัญชี และตัวแทนจากสานักงานสอบบัญชีที่เข้าประชุม คาชี้ แจงที่เป็ นสาระสาคัญ คาถามและคาตอบหรื อ
ข้อคิดเห็นโดยสรุ ป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็ นไปตามข้อเท็จจริ งในที่ประชุ ม มีการสรุ ปผลการลงคะแนน
เสี ยงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ซึ่ งรายงานการประชุ มดังกล่าวได้รับ
การสอบทานจากฝ่ ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริ ษทั ก่อนลงนามในฐานะประธานที่ประชุ ม และได้
ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นช่องทางให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้
ถึ งการประชุ มครั้งต่อไป พร้ อมทั้งนาส่ งกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย
กาหนด
 จัดให้มีการบันทึกวิดีทศั น์การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ ให้ความเคารพต่อสิ ทธิ แห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ น้ โดยปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกราย
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่ าเทียมกัน โดยหุ น้ ประเภทเดียวกันมีสิทธิ ออกเสี ยงเท่าเทียม
กัน เท่ากับหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสี ยง ซึ่งบริ ษทั ฯ มีหุน้ ประเภทเดียว คือ หุน้ สามัญ
2.2 การประชุ มผู้ถือหุ้น
(1) กรณี เป็ นผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ บริ ษทั ฯ ได้แปลหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุ มและรายงานการประชุ ม เป็ นภาษาอังกฤษและจัดส่ งไปพร้ อมกับชุ ดภาษาไทย และ
เผยแพร่ ในเว็บไซด์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อนการประชุม 37 วัน
(2) บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนมีส่วนร่ วมในการพิจารณา และออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื่ องสาคัญต่าง ๆ ของบริ ษทั ตามระเบียบวาระการประชุม หากผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิ สระของ
บริ ษทั คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็ นตัวแทนรักษาสิ ทธิ ของตน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมี
ส่ วนได้เสี ยในวาระการประชุ มของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม เพื่อให้
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ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้ขอ้ มูลดังกล่าว ในกรณี ที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อ
สามารถดูขอ้ มูลเกี่ ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนได้ในรายงานประจาปี ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสื อบอก
กล่าวนัดประชุม
(3) บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง โดยได้
ส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. รวมถึงระบุถึงเอกสาร/ หลักฐาน และคาแนะนาขั้นตอนในการมอบฉันทะ ไป
พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม เพื่อสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะที่สามารถกาหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสี ยงได้ หรื อสามารถ Download หนังสื อมอบฉันทะที่ได้จดั ทา และปฏิบตั ิตามประกาศ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ) นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มอบ
ฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(4) บริ ษทั ฯ ดาเนินการประชุมตามลาดับระเบีย บวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุ ม
หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า
(5) การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย มีบตั รลงคะแนนให้ผถู้ ือหุ ้นทุก
วาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง รวมทั้ง
คะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) และจะนามาหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง จะชู
ป้ ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนขึ้น ซึ่ งป้ ายคะแนนนั้นจะมีชื่อของผูเ้ ข้าประชุ ม จานวนหุ ้นที่ถือหรื อที่
ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนาบัตรลงคะแนนเสี ยงไปให้ผถู ้ ือหุ ้นท่านนั้นลงนาม
เก็บไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
(6) บริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยูใ่ น
ห้องประชุมทันที นอกจากตัวแทนจากบริ ษทั สอบบัญชีของบริ ษทั ที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงไปพร้อม
กันทันที
2.3 การกาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอวาระ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษ ทั ล่ ว งหน้า ก่ อ นการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจ าปี 2560 ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 ธัน วาคม 2559 ถึ ง วัน ที่ 30
ธันวาคม 2559 เพื่อบรรจุ เป็ นระเบี ยบวาระในการประชุ มตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด โดยผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถจัดส่ ง เอกสารและหลัก ฐานต่ า งๆ ที่ ล งนามเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร เพื่ อประกอบการพิ จารณาของ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนมาที่เลขานุการบริ ษทั
2.4 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน และ
มาตรการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่นโดยมิชอบ โดยกาหนด
ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี
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ความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสานึ กที่ดีต่อส่ วนรวมและต่อตนเอง รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของ
บริ ษทั โดยไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อผูอ้ ื่น และห้าม
กระทาการอันเป็ นการสนับสนุ นบุคคลอื่ นใดให้ท าธุ รกิ จแข่ งขันกับบริ ษทั
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่
จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ภายใต้
หัวข้อการกากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนในการดาเนิ นธุ รกิจ และเป็ นหลักยึดถือในการ
ทางาน
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั ก็มีการกาหนดในเรื่ องดังกล่าว โดย
กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้สูงสุ ด คือ การเลิกจ้าง ซึ่ งกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ได้ปฎิบตั ิ
ตามที่กาหนด
2.5 การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
(1) การดูแลการซื้อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท บริ ษทั ฯ ได้กาหนดห้ามกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ ยงั กาหนดให้กรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรั พย์ หากมี
การซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั ต้องแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่ ง
สาเนาให้เลขานุ การบริ ษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป
ซึ่ งกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รู ้วา่ เป็ นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิและดาเนิ นการตามที่กาหนด นอกจากนี้ หากมี
การประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว เลขานุการบริ ษทั จะทาจดหมายแจ้งให้กรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารทราบ พร้ อมแนบส าเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่าว
ในระหว่างปี 2560 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ได้ปฏิ บตั ิตามนโยบายอย่าง
เคร่ งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้ อขายหุ น้ ในช่วงเวลาที่หา้ ม
(2) การรายงานการมีส่วนได้ เสี ย บริ ษทั ฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร โดยกาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั ดังนี้
(ก) เมื่ อเข้าดารงตาแหน่ ง ให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รายงานการมี ส่วนได้เสี ย
ของกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
(ข) หากมีการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลส่ วนได้เสี ย ให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารนาส่ ง
รายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยจัดส่ งไปที่เลขานุการบริ ษทั
(ค) ให้เลขานุ การบริ ษทั จัดส่ งสาเนารายงานการมี ส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯ
ได้รับรายงานดังกล่าว

37

ในปี 2560 กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.6 การดาเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความรอบคอบ
มีเหตุมีผล คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และการกาหนดราคาเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็ นธรรม
เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวด้วยความโปร่ งใส
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกาหนดเป็ นนโยบายหนึ่ งในการกากับ
ดูแลกิ จการที่ดี
และมีการเผยแพร่ ผ่านเว็ปไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ในหัวข้อความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ ภายใต้หวั ข้อจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ มีการเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
การรับทราบข้อมูล
การทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และ
กาหนดให้กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยต้องออกจากห้องประชุ มและไม่ออกเสี ยงในวาระนั้น เพื่อให้
กรรมการบริ ษทั ที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิ ดเห็ นได้อย่างเต็มที่และมี อิสระในการลงมติ โดย
เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยมีใครบ้างที่จะต้อง
ออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุ มได้เปิ ดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกาหนด
ราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริ ษทั ที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั (หากมี)
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามเวลาที่ กาหนด และเปิ ดเผยในเว็บไซด์ของบริ ษทั อีกทางหนึ่ ง
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการอนุ มตั ิหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าทัว่ ไปในการทาธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุ คคลที่ มีความเกี่ ยวข้อง เป็ น
ประจาทุกปี ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี เพื่อให้
กรรมการบริ ษทั ชุ ดใหม่ได้ทราบเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว และให้สรุ ปรายการดังกล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงาน
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักและเคารพในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ โดยคานึงถึงสิ ทธิ ตามกฎหมาย
หรื อข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ ทธิ ดงั กล่าวได้รับการคุม้ ครองและการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเที ยมกัน มี การกาหนดนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ ม ตลอดจน
คานึ งถึ ง ชุ มชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม ภาครัฐ การต่อต้านการทุจริ ต การคอร์ รัปชันไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา รวมถึ ง การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยบริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ท า “จริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และได้เปิ ดเผย ผ่านเว็ปไซต์
บริ ษทั www.sahapat.co.th ในหัวข้อ การกากับดูแลกิจการ
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ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยไม่ฝ่าฝื นต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และโปร่ งใส ปกป้ องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั เสมือนวิญญูชนพึงรักษา
ทรัพย์สินของตนเอง รายงานผลการดาเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็ นจริ งอย่างสม่าเสมอ ขจัดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกทั้งมุ่งมัน่ ใน
อันที่จะพัฒนากิจการของบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้ามีความมัน่ คง และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ ้นได้
อย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่
แน่นอน
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา 1.30 บาทต่อ
หุ ้น คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 36.90 ของกาไรสุ ทธิ โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม
2560 และจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2560 ถึ ง 30 มิถุนายน 2560 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ ้น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คิดเป็ นอัตราการ
จ่ายเงินปั นผลร้อยละ 33.72 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่ งเป็ นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้ คือ
ขั้นต่า 0.15 บาทต่อหุ ้น เป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง ถือเป็ นการสร้างความมัน่ คงใน
ระยะยาวให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างแท้จริ ง
ลูกค้ า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจ และความเชื่อมัน่ ของลูกค้าเป็ นกุญแจสาคัญ อันนาไปสู่
ความสาเร็ จของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
 ดาเนินธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อชีวิตและสุ ขอนามัยของผูบ้ ริ โภค ในราคา
ที่สมเหตุสมผล
 ไม่มีการผูกขาดราคาสิ นค้า อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริ ง โดยให้ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภคอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิของลูกค้า และ รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริ ตจากลูกค้า ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
 คาร้องเรี ยนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ และดาเนินการอย่างเป็ นธรรม เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
 พัฒนาสิ นค้าและบริ การให้เป็ นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริ การอย่างต่อเนื่อง
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คู่ค้า
บริ ษ ทั ฯ ปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค ้าด้วยความเสมอภาคและคานึ งถึ งผลประโยชน์ร่วมกัน โดยก าหนดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
 มีระบบการคัดเลือกคูค้ า้ ในห่ วงโซ่ อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดาเนิ นธุ รกิจตามกฎหมาย
ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชี วอนามัย เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมี การปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ บน
พื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่ งกันและกัน
 รั กษาความลับหรื อข้อมูลทางสารสนเทศของคู ค้ ้า ไม่ นาไปใช้เพื่ อประโยชน์ตนเองหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ
 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู ้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริ การ เพื่อการเจริ ญเติบโตร่ วมกัน
 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้รีบ
เจรจากับคู่คา้ เป็ นการล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
 ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อข้อตกลง
ทางการค้า
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามข้อตกลงทางการค้าและไม่มีกรณี ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีต่อคู่คา้
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ น
ธรรมทางการค้า โดยคานึ งถึงจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จและกฎหมายแข่งขันทางการค้า และถื อว่าคู่แข่ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งในการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพขององค์กร ให้มีค วามมัน่ คงและแข็งแรงยิ่ง ขึ้ น อี กทั้งไม่ท าลาย
ชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ซึ่งในปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีหลักการและมีวินยั เพื่อสร้ างความเชื่ อถื อให้กบั เจ้าหนี้
โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
 ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
 ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่ งครัด
 บริ หารเพื่อให้เจ้าหนี้มนั่ ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี
 เปิ ดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
 กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า
เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ชาระเงินให้กบั เจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่
มีการผิดนัดชาระแต่อย่างใด
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พนักงาน
บริ ษทั ฯ ถื อว่าพนักงานเป็ นทรั พยากรที่มีค่าและเป็ นหัวใจสาคัญที่ จะพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิต่อพนักงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ
มนุ ษยชน จริ ยธรรม และเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพของตน เพื่อความก้าวหน้าและสร้ างความ
มัน่ คงในอาชี พ บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งส่ งเสริ มฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ ถึ ง
รวมถึ งให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการดาเนิ นงานและพัฒนาบริ ษทั ให้ผลตอบแทนด้วย
ความเป็ นธรรม เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละ
คน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึ งถึงความปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภาพ และ
ทรัพย์สินของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี พนักงาน รวมทั้งสิ้ น 1,589 คน โดยแบ่งตามสายงานหลัก
ได้ดงั นี้
สายงานหลัก
ฝ่ ายขาย
ฝ่ ายสานักงาน

จานวนพนักงาน
796
793

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้พนักงานในรู ปเงินเดือนและเงินอุดหนุ น และเงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นจานวนเงิน 673,690,836.03 บาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่ อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การทางาน ซึ่ งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่ วมกัน อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อ
เสริ มสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวติ ที่ดีในการทางาน และความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน เช่น
 ห้ องพยาบาล บริ ษทั ฯ จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุ ขภาพ และให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่ วย ซึ่ งพนักงานจะได้รับการบริ การด้านการรักษาพยาบาลตาม
หลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชี พ รวมถึงการตรวจสุ ขภาพประจาปี เพื่อเป็ นการ
ดูแลสุ ขภาพของพนักงาน
 กองทุนสารองเลีย้ งชี พ เพื่อเป็ นการออมเงินในอนาคต พนักงานทุกคนมีสิทธิ ในสมาชิกภาพ
นับตั้งแต่วนั ที่ ได้รับการบรรจุเข้างานกับบริ ษทั โดยเริ่ มนับอายุสมาชิ กตั้งแต่วนั ที่ เริ่ มสมัคร
สมาชิกกองทุน ซึ่ งสมาชิ กต้องส่ งเงินเข้ากองทุน และได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริ ษทั ฯ ทุก
เดือนตามอายุการเป็ นสมาชิก ดังนี้
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อายุสมาชิก
อัตราร้อยละของเงินสะสม / เงินสมทบ
ตั้งแต่วนั เริ่ มสมัครสมาชิกถึง 4 ปี
3
มากกว่า 4 ปี ถึง 8 ปี
4
มากกว่า 8 ปี ถึง 12 ปี
5
มากกว่า 12 ปี ถึง 16 ปี
6
มากกว่า 16 ปี ถึง 20 ปี
7
20 ปี ขึ้นไป
8
 เงินบาเหน็จเกษียณ ให้กบั พนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทางาน บริ ษทั ฯ จัดให้มีเงินตอบ
แทนเกษียณอายุสาหรับพนักงานทุกคนที่ทางานกับบริ ษทั จนเกษียณอายุ เพื่อให้พนักงานได้ใช้
ดาเนินชีวติ อย่างมีความสุ ขหลังเกษียณ
 สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ เพื่อพนักงานเครื อสหพัฒน์ เป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้ จกั การออม
ทรัพย์ และการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ออมทรัพย์
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็ นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งพัฒนาพนักงานสู่
กระบวน การเรี ยนรู ้ การเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับเป้ าหมายหลัก ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด อันจะส่ งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานและองค์กร เพราะ
บริ ษทั ฯ ถือว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นหัวใจสาคัญที่จะนาพาบริ ษทั สู่ ความสาเร็ จ
บริ ษทั ฯ มุ่งส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างทัว่ ถึง เพื่อสร้างความมัน่ คงในอาชี พ เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชี พตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจ และมีส่วนร่ วมคิดร่ วมทาเพื่อร่ วมพัฒนาบริ ษทั
โดยมีเป้ าหมายให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ที่สามารถประเมินความสาเร็ จได้จากการติดตามผลหลังการฝึ กอบรมและ
สัมมนา ซึ่ งต้องสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดการพัฒนา และสามารถเห็น
ผลการพัฒนาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ค วามสาคัญในการพัฒนาทรั พยากรบุ ค คลอย่า งต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ความสาคัญกับการสัมมนากลยุทธ์ระดับองค์กรที่กาหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ใน
เดื อนตุลาคมของทุกปี โดยเปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร่ วมกันคิด ร่ วมกัน
พัฒนา เพื่อนาผลลัพธ์ที่ได้จากการระดมสมอง การคิดเชิ งระบบ การคิดเชิ งสร้างสรรค์ มากาหนดเป็ นกลยุทธ์
ขององค์กร กาหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ ความสาเร็ จตามลาดับ อีกทั้งส่ งเสริ มพนักงานทุกระดับ
ให้ได้เข้ารับการอบรมทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก ซึ่งในปี 2560 มีจานวน
ชัว่ โมงเฉลี่ยของการเข้ารับการฝึ กอบรมของพนักงาน ดังนี้
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
จานวนผึกอบรมเฉลี่ย 37.02 ชัว่ โมง
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
จานวนผึกอบรมเฉลี่ย 37.71 ชัว่ โมง
ผูบ้ ริ หารระดับต้น
จานวนผึกอบรมเฉลี่ย 32.23 ชัว่ โมง
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ จานวนผึกอบรมเฉลี่ย 28.85 ชัว่ โมง
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นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับ การสร้ างคนดี สร้ างองค์กรคนดี และสนับสนุ นให้เกิ ด
สังคมคนดี โดยมุ่งให้พนักงานยึดมัน่ อยู่บนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต รู ้ จกั แบ่งปั นความสุ ข และการ
เสี ยสละให้ส่วนรวม
ชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จโดยคานึ งถึ งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีการปลูกฝั ง
จิตสานึ ก ความรับผิดชอบต่อชุ มชนและสังคมโดยส่ วนรวมให้เกิ ดขึ้ นในบริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมีการ
สนับสนุ นกิ จกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคมโดยส่ วนรวม บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนว
ปฏิ บตั ิ ไว้ในจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิต่อชุ มชน สังคม ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้มีส่วนร่ วม
สนับสนุนและทาคุณประโยชน์แก่สังคมส่ วนรวม ซึ่ งสามารถดูได้จากหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จให้ส อดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และนโยบายด้า นสิ่ งแวดล้อม โดย
คานึ งถึ งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม สร้ างวัฒนธรรมองค์กรและสร้ างจิ ตสานึ กให้
พนักงานทุกระดับ ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
ภาครัฐ
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิจโดยปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของภาครัฐ มีการศึกษาทาความเข้าใจในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานและไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
การไม่ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยกาหนดไว้ในจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ และ
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดาเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่ เกี่ ยวกับสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั และไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าวไป
ใช้หรื อให้บุคคลอื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
3. เคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของผู ้อื่ น ไม่ ล ะเมิ ด หรื อ น าผลงานของผู ้อื่ น ไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรื อให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรื อที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญา
ของบริ ษทั และเมื่ อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานแล้วจะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่ าวคืนให้
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที่เก็บไว้ในรู ปแบบใด
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การไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพต่อสิ ทธิ มนุษยชน โดยกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไม่กระทาการใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
2. ให้ ค วามรู ้ ความเข้า ใจในหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแก่ พ นัก งาน เพื่ อ น าไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. ไม่จากัดความเป็ นอิสระหรื อความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้ อชาติ ศาสนา การเมืองหรื อเรื่ อง
อื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่ อสาร เพื่อให้พนักงานหรื อผูท้ ี่เชื่ อว่าสิ ทธิ ของตนถูกละเมิดหรื อได้รับการ
ปฏิ บตั ิ อย่างไม่เป็ นธรรม สามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษทั และคาร้ องเรี ยนพึงได้รับการเอาใจใส่ และดาเนิ นการ
อย่างเป็ นธรรม
นโยบายและข้ อปฏิบัติตามนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรม
ในการดาเนินธุ รกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงานโดยมุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความ
เป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ และเชื่ อว่าการที่ธุรกิจจะเจริ ญเติบโตยัง่ ยืนได้น้ นั ส่ วน
หนึ่ ง จะต้องมีสัง คมที่ ป ราศจากการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน ซึ่ ง ถื อเป็ นปั ญหาอุ ป สรรคต่ อการพัฒนาองค์ก รและ
ประเทศชาติ อีกทั้งยังลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจ จึงได้กาหนดเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รั ป ชัน ไว้ใ นนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารบริ หารจัด การองค์ ก รเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันอย่างเป็ นรู ปธรรม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 บริ ษทั ฯ จึงได้ลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์
แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัดท านโยบายต่ อต้า นการคอร์ รั ปชัน เพื่ อยืน ยันเจตนารมณ์ ใ นการดาเนิ นธุ รกิ จ ตาม
กฎหมายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ ใน
ฐานะผูร้ ับหรื อผูใ้ ห้ และจัดทาข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิ
ตามนโยบาย และมีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันนี้ อย่างสม่าเสมอ ซึ่ งกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันโดยทัว่ กัน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน เพื่อเข้าสู่ กระบวนการรับรอง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับประกาศนี ยบัตรรับรองฐานะ
สมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Certification) จากคณะกรรมการแนว
ร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่พบประเด็นปั ญหาข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
และการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุ รกิจแต่อย่างใด
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ช่ องทางการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ย
ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย มี ป ระเด็ นที่ เป็ นห่ วงเกี่ ย วข้องกับ ความถู ก ต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการกระทาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถ้ ือหุ ้น และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสารผ่านเลขานุ การบริ ษทั ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร
0-2318-1152 และผ่านทางอีเมล์ : invest@sahapat.co.th หรื อสานักงานตรวจสอบภายในซึ่ งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ผแู ้ จ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับของบริ ษทั ซึ่ งใน
ปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรี ยนจากผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่างถู กต้อง โปร่ งใส ทันเวลา ตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่ รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่
รายงานตามเหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้ง การเปิ ดเผยข้อมู ล อื่ นตาม
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริ ษทั โดยเปิ ดเผยสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th เว็ปไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย www.set.or.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมกัน
ในการนี้บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ และนักลงทุนทัว่ ไปสามารถซักถามข้อสงสัย ต่าง ๆ ได้
โดยบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้นางศิริพร เลขยะวิจิตร เป็ นผูพ้ ร้อมที่จะให้ขอ้ มูลและข่าวสารตามที่นกั ลงทุน
และผูเ้ กี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร
0-2318-1152 E-Mail : invest@sahapat.co.th
ทุกครั้งที่บริ ษทั มีนโยบายเข้าทารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุ มและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุ มและไม่ได้
ออกเสี ยงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่างยุติธรรมเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ อย่างแท้จริ ง เมื่อมีขอ้ สรุ ปบริ ษทั ได้แจ้งและเปิ ดเผยมติที่ประชุม โดยระบุมูลค่ารายการ
คู่สัญญา เหตุผลความจาเป็ น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทารายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ยงั ได้จดั ทารายการสรุ ปไว้ในรายงานประจาปี และ
แบบ 56-1
สาหรับกลไกการติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุ ลอานาจในการบริ หารงานให้มีความโปร่ งใสนั้น
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบตั ิงาน และด้านการเงิน โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินการควบคุ มภายในตามแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่ ง
เน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้ องกันและให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงานอย่างเป็ นรู ปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็ น
ต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุ งให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งโดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
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ปฏิบตั ิ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้เกิดความโปร่ งใสตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเชื่ อถื อได้และความถูกต้องของ
ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้นกั ลงทุนใช้ประกอบในการตัดสิ นใจ จึงได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี ในรายงาน ประจาปี
และแบบ 56-1 โดยประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นผูล้ งนามในรายงานดังกล่าว
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
มีการเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมทั้งรู ปแบบ โดยใน
ส่ วนของกรรมการบริ ษทั มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนเป็ นรายบุคคล ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 แล้ว
รายงานการมีส่วนได้ เสี ยของกรรมการ
บริ ษท ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ใ ห้ก รรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ หารต้องรายงานการมี ส่ วนได้เสี ยของ
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารครั้ง
แรก และรายงานเมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อมู ล การมี ส่ ว นได้เสี ย โดยส่ ง แบบรายงานการมี ส่ วนได้เ สี ย แก่
เลขานุ การบริ ษทั และเลขานุ การบริ ษทั จะส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยให้ประธานกรรมการบริ ษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความโปร่ งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่าย
บริ หารดาเนิ นการในเรื่ องเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งเน้นให้มีความครบถ้วนถูกต้อง เผยแพร่ อย่างทัว่ ถึง และทันต่อเวลา เพื่อให้
ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและการเผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์ รวม 15 บริ ษทั จดทะเบียน ได้ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิ ริกิต์ ิ ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนาย 2560 เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุน และสื่ อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หาร โดยมีกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับธุ รกิจ ผลการดาเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สาคัญ พร้อมตอบคาถาม และบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสื อสรุ ปข้อมูลประวัติและ
ผลประกอบการที่สาคัญ แจกให้กบั นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่ อมวลชนที่มาร่ วมงาน ซึ่ งทาให้นกั วิเคราะห์
นักลงทุนและสื่ อมวลชน รับทราบถึงภาพรวมธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น
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ส่ วนงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อให้บริ การข้อมูล
และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แต่บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและข่าวสารตามที่
นักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่
นางศิริพร เลขยะวิจิตร
โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200
โทรสาร 0-2318-1152
E-mail : invest@sahapat.co.th
5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มี
ภาวะผูน้ า มีวสิ ัยทัศน์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีกรรมการบริ ษทั
ที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คน ที่ มีประสบการณ์ ในธุ รกิ จที่บริ ษทั ดาเนิ นกิ จการอยู่ และมี
กรรมการอิสระตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ
บริ ษทั ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่ องต่าง ๆ
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
การถ่วงดุลของกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
6 ท่าน
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4 ท่าน
- กรรมการอิสระ
1 ท่าน
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
4 ท่าน
บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กาหนดไว้ให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งคณะ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็ น
บุคคลธรรมดา และ
1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดย
ทุจริ ต
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4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที่
5.2 คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และค่านิ ยมองค์กรของบริ ษทั ไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการบริ หารงานโดยการ
กาหนดภารกิจ เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนปฎิบตั ิงานและงบประมาณประจาปี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
โดยนาหลักบรรษัทภิบาลมาเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามผลการดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ โดยกาหนดให้รายงาน
ความก้าวหน้าของผลการดาเนิ นงาน และผลประกอบการของบริ ษทั ทุกเดือนในการประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั
และในกรณี ที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องส่ งสาเนา
รายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กบั สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กบั
เลขานุการบริ ษทั เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป
5.3 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของ
บริ ษทั www. sahapat.co.th โดยกาหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ
5.4 การรวมหรื อแยกตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หารเป็ นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริ ษทั ฯ ก็ได้มีกฎ
บัตรคณะกรรมการชุ ดต่างๆ มีการกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มี
กรรมการอิสระจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นอิสระเข้ามาช่วย
ตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการสามารถทาหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่น
ในกรณี มีการพิจารณาเรื่ องที่ประธานมีส่วนได้เสี ยในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ตอ้ งไม่เข้าร่ วมประชุ มใน
เรื่ องนั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชัว่ คราว
5.5 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
กรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริ ษทั และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาหนดอายุของกรรมการบริ ษทั จานวนบริ ษทั ที่กรรมการบริ ษทั แต่ละคนดารง
ตาแหน่ ง และจ านวนวาระที่ จะด ารงต าแหน่ ง ติ ด ต่ อ กัน ได้น านที่ สุ ด เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ มี ค วามเชื่ อ ว่า
ความสามารถทางธุ รกิจ และความเชี่ ยวชาญของกรรมการบริ ษทั แต่ละคนไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั อายุของกรรมการ
บริ ษทั หรื อจานวนบริ ษทั ที่กรรมการบริ ษทั แต่ละคนดารงตาแหน่ง
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5.6 จานวนบริ ษทั ที่กรรมการไปดารงตาแหน่ง
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยรายชื่ อกรรมการบริ ษทั ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ ้น และข้อมูล การดารง
ตาแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริ ษทั อื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจาปี ซึ่ ง
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีกรรมการบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษทั โดย
กรรมการทุ กท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่ วมประชุ มอย่าง
สม่าเสมอทุกครั้ง และทาคุณประโยชน์แก่บริ ษทั มาโดยตลอด
5.7 คณะกรรมการชุ ดย่อย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ว่ามีการดาเนิ นงานที่โปร่ งใสมีผกู ้ ลัน่ กรอง สอบ
ทานและให้คาแนะนาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อทาหน้าที่
ดัง กล่ า ว และรายงานผลต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการชุ ดย่อ ยในปั จ จุ บนั ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัป
ชัน โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุ ดเป็ นอิสระกัน เพื่อช่วยในการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริ ษทั คัดเลือกกรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิที่
มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่าง
พร้อย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุ ดไว้อย่างชัดเจน
และมีประธานกรรมการบริ หาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ ายจัดการ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
ให้มี หน้า ที่ ดูแลการดาเนิ นธุ รกิ จบริ หารกิ จการงานของบริ ษทั และการปฏิ บ ตั ิ งานของบริ ษทั ให้บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งนางศิริพร เลขยะวิจิตร กรรมการบริ หาร ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่
เหมาะสม เป็ นเลขานุการบริ ษทั เพื่อให้การบริ หารงานของบริ ษทั ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
2. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ง) ทะเบียนกรรมการ
(จ) หนัง สื อ นัด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ และรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
(ฉ) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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5. สนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คาแนะนา
เบื้องต้นแก่กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริ ษทั
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการบริ ษทั
6. ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการให้มี การปฏิ บตั ิ ตามอย่างถู กต้อง
ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
7. ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้
8. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่ วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.8 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเข้าร่ วมประชุมและถือเป็ นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่ วม
ตัดสิ นใจในการดาเนินงานของบริ ษทั มีการกาหนดการประชุ มไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน
เลขานุการบริ ษทั จะส่ งจดหมายเชิ ญประชุ ม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุ ม รายงานการประชุ มครั้งก่อน
และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเรื่ อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทา
การ คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเสนอเรื่ องเพิ่มเติมในวาระการประชุ มและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้
โดยเปิ ดเผย เลขานุการบริ ษทั จะจัดทารายงานการประชุ มและจัดเก็บรายงานการประชุ มที่ผา่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทารายงานการประชุ ม และจัดส่ งให้
ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุ มครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ณ สานักงานบริ ษทั และ
จัดเก็บในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกใน
การสื บค้นอ้างอิง
5.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั
การประเมิ นผลการปฏิ บ ัติงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษ ทั บริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดให้มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี ซึ่ งเป็ นความเห็นของกรรมการ
บริ ษทั แต่ละคนต่อผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะโดยรวม เพื่อใช้เป็ นกรอบในการแก้ไข
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.54
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5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี
2560 โดยให้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม ซึ่ งในปี
2560 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.35
5.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะร่ วมกันพิจารณากาหนดวงเงินค่าตอบแทน และนาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และ
จานวนเงิ นค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็ นเบี้ยประชุ มเมื่อมีการเข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และค่าตอบแทนประจาปี จะเป็ นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคน กรรมการที่เป็ นสมาชิก
ของคณะอนุ กรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ของคณะอนุ กรรมการด้วย โดยได้รับเป็ นเบี้ ย
ประชุมเมื่อเข้าร่ วมประชุ ม ทั้งนี้ ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 10,662,000
บาท โดยบริ ษทั ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็ นรายบุคคลในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เป็ นไปตามหลักการและนโยบายของบริ ษทั โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั และ
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกคนมี โอกาสพัฒนาความรู ้ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเข้าร่ วมสัมมนาหลักสู ตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ โดยเข้า
ร่ วมอบรมหลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่ งจัด
โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสู ตรสั้นๆ อันเป็ น
ประโยชน์แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั และรวมถึงหลักสู ตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไป
ในอนาคต
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ทาคู่มือกรรมการให้กบั กรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสาคัญ
ของบริ ษทั นโยบายในการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุ รกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเข้า
ร่ วมสัม มนาหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ กรรมการ ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มี การพบปะแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นกับ
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรอื่นๆ อยูเ่ สมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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กรรมการและผูบ้ ริ หารได้ให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร หรื อเข้าร่ วมสัมมนาที่
เป็ นการเพิม่ พูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2560 กรรมการและผูบ้ ริ หารได้เข้าร่ วมอบรม
และสัมมนา ในหัวข้อสาคัญ เช่น “หลักการบริ หารกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ งใหม่ สาหรับปี 2560 ” หลักสู ตร
“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)” หลักสู ตร “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและการใช้ขอ้ มูลวงใน”
การเข้ารับการอบรมและสัมมนาของกรรมการบริ ษทั ในปี 2560
รายชื่อกรรมการ
1. นายบุญชัย โชควัฒนา

2. นางผาสุ ข รักษาวงศ์

3. นายเวทิต โชควัฒนา

4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

5. นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์

6. นายเพชร พะเนียงเวทย์
7. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร

8. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ชื่อหลักสู ตร/ สัมมนา
- หลักการบริ หารกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ งใหม่ สาหรับปี 2560
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ขอ้ มูล
วงใน
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 7/2017
- หลักการบริ หารกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ งใหม่ สาหรับปี 2560
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ขอ้ มูล
วงใน
- หลักการบริ หารกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ งใหม่ สาหรับปี 2560
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ขอ้ มูล
วงใน
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 8/2017
- หลักการบริ หารกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ งใหม่ สาหรับปี 2560
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ขอ้ มูล
วงใน
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ขอ้ มูลวง
ใน
- หลักการบริ หารกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ งใหม่ สาหรับปี 2560
- หลักการบริ หารกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ งใหม่ สาหรับปี 2560
- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่)
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ขอ้ มูล
วงใน
- หลักการบริ หารกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุ งใหม่ สาหรับปี 2560
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9.2 คณะกรรมการชุ ดย่อย
(1) โครงสร้างกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด
จานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีการกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุ ดต่างๆ และของกรรมการผูอ้ านวยการ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในกฎบัตร และในอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผูอ้ านวยการ ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8 (ชุดที่
15) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 มีเลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั มอบหมาย
ปี 2559 ได้ มี ก ารทบทวนและแก้ ไ ขกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัต รคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้แก้ไขปรับปรุ ง กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร
และอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ านวยการ โดยยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ านวยการฉบับที่ มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2551 โดยได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5 (ชุ ดที่ 24)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
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รายชื่อกรรมการในแต่ ละคณะ และรายชื่ อผู้บริ หาร
รายชื่อ
1. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
3. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
4. นางผาสุข
รักษาวงศ์
5. นายเวทิต
โชควัฒนา
6. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
7. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
8. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
9. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
10. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560)
11. นายวศิน
เตยะธิติ

12. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ 
13. นายสุรินทร์
วัฒนศิริพงษ์
14. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์
มีเพียร
15. นายแพทย์วชิ ยั
เจริ ญวงค์
16. นางศิริพร
เลขยะวิจิตร
17. นายพิพฒั น์
โควศุภมงคล
18. นายวระ
พันธ์กมล
19. นายปุณวีณ์
สุขเย็น
20. นายปริ ญญา
สิ ทธิดารง
21. นายพีระพล
จันทรวิจิตร
22. นางสาวพัชราภรณ์
วัฒนสุข
23. นางศิริวรรณ
วงศ์อริ ยะกวี
24. นายธาตรี
พรไพศาลสกุล
25. นางสาวจานงค์
ศรี อมั พรกุล
26. นางสาวสุนนั ทา
มงคลกิจทวีผล

หมายเหตุ

คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
บริ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ













































































ประธานกิตติมศักดิ์  ประธาน  รองประธาน  กรรมการผูอ้ านวยการ
 เลขานุการ
 เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน


คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน







กรรมการ
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อานาจดาเนินการ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ ละชุ ด
1. คณะกรรมการบริษัท
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอานาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
และ/หรื อบุคคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
2. อนุมตั ิการให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ หรื อบริ ษทั ที่
มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการ
บริ หาร
3. อนุมตั ิการเข้าค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ น้
หรื อบริ ษทั ที่มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะ
กรรมการบริ หาร
4. อนุมตั ิการเข้าทานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
5. อนุมตั ิการได้รับ หรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่ อ ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
6. อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจ
คณะกรรมการบริ หาร
7. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
8. อนุมตั ิการจาหน่าย จ่ายโอนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
9. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่ งสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้
ชารุ ด สู ญหาย ถูกทาลาย เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ใน
วงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
10. อนุมตั ิการปรับสภาพ ราคา การทาลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรื อสิ นค้าคงเหลือที่เสื่ อมสภาพ หรื อ
ล้าสมัยซึ่ งจะทาให้มีมลู ค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
11. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้ องร้องคดี
และ/หรื อการดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริ ษทั สาหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวสิ ัย
ทางการค้า และ/หรื อที่เป็ นปกติวสิ ัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
12. เสนอการเพิม่ ทุน หรื อลดทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ น้
13. อนุมตั ิการก่อตั้ง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั ย่อย
14. อนุมตั ิให้ประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นผูก้ าหนดคู่มืออานาจดาเนินการ
15. มอบอานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
16. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่ วม
ประชุม หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
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17. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกใน
กรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
18. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริ ษทั
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กาหนดทิศทาง เป้ าหมาย และนโยบายทางธุ รกิจของบริ ษทั
2. อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจาปี รวมทั้งกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. ส่ งเสริ มให้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุ รกิจที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดาเนิ น
ธุ รกิจและติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่าการทารายการต่างๆ ได้รับอนุ มตั ิ
จากผูม้ ีอานาจ มีการสอบทานและจัดทาบัญชี ที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้ องกัน
การนาทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจน และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผสู้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทานแล้ว และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุน
อย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่ งใส
8. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
9. เรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนกาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับ
เรื่ องที่เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลง
ทะเบียนการโอนหุ น้ ก็ได้ โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
บริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้น หรื อกาหนดวันเพื่อกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิ ทธิ ในการเข้า
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ และสิ ทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่ วยงานกากับดูแลที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้แสดงข้อความ
หรื อลงรายการเป็ นไปโดยถู กต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรื อเอกสาร
อื่นใดของบริ ษทั
12. อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริหาร
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทางานอื่นใดเพื่อดาเนินกิจการต่างๆ ในการบริ หารงานของบริ ษทั
3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบตั ิงาน และสามารถมอบอานาจให้แก่กรรรมการบริ หาร
และ/หรื อพนักงานผูด้ ารงตาแหน่งทางการบริ หาร เป็ นผูล้ งนามอนุมตั ิเบิกจ่ายสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ได้
4. อนุมตั ิการให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ หรื อบริ ษทั
ที่มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
5. อนุมตั ิการเข้าค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะ
ผูถ้ ือหุ น้ หรื อบริ ษทั ที่มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินแห่งละ
ไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
6. อนุมตั ิการเข้าทานิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
7. อนุมตั ิการได้รับ หรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่ อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
8. อนุมตั ิการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้ง
ไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
9. อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
10. อนุมตั ิการจาหน่าย จ่ายโอนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 30 ล้านบาท
11. อนุมตั ิการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่ งสิ นทรัพย์ถาวร และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน ที่เลิกใช้
ชารุ ด สู ญหาย ถูกทาลาย เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชี รวม
ไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท
12. อนุ มตั ิการปรับสภาพ ราคา การทาลาย ซึ่ งวัตถุ ดิบ และ/หรื อสิ นค้าคงเหลื อที่เสื่ อมสภาพ หรื อ
ล้าสมัยซึ่ งจะทาให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 30 ล้านบาท
13. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้ องร้องคดี
และ/หรื อการดาเนิ นการตามกระบวนพิจารณาคดี ใดๆ ในนามบริ ษทั สาหรับเรื่ องที่มิใช่ ปกติวิสัย
ทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรื อที่เป็ นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรั พย์ไม่เกิน
จานวน 30 ล้านบาท
14. มอบอานาจให้แก่พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
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15. มีอานาจเชิญ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่ วมประชุ ม หรื อ
ส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
16. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ใน
กรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
17. ออกระเบียบปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้ าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. รับผิดชอบในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามทิศทาง เป้ าหมาย นโยบายทางธุ รกิจของ
บริ ษทั
3. รั บ ผิดชอบในการเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันของบริ ษ ัท และส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารคิ ดค้น
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริ หารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็ นไปของกิจการที่ตนดูแล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ผสู้ อบบัญชี ทาการตรวจสอบ และ/หรื อสอบทาน
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับ
7. พิจารณาเรื่ องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ิต่อไป
8. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการ
บริ ษทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอานาจเชิญ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงให้ความเห็นร่ วมประชุ ม หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล
ได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอานาจในการตรวจสอบผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และเรื่ องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทาง
บัญชีที่สาคัญของบริ ษทั รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันของบริ ษทั
4. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ิตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บ ริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งเข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
9. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจาปี ของบริ ษ ัท ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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10. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร ไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
12. ดูแลให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารงานด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับ ปรุ ง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยอาศัยอานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชั น
อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
1. มีอานาจเรี ยกพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
2. ปรึ กษาผูเ้ ชี่ ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อ จ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก
ในกรณี จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
3. มีอานาจแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนิ นการด้านต่อต้านการคอร์รัปชันและประเมินความเสี่ ยงทัว่ ทั้ง
องค์กร ตลอดจนแต่งตั้งคณะทางานอื่นตามที่เห็นจาเป็ น
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
4.1 ด้ านบริหารความเสี่ ยง
1. กาหนดนโยบาย เป้ าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้เกิดความ
ชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงต่างๆ ที่สาคัญ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยงทุกระดับในองค์กร
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3. กาหนดมาตรการหรื อวางหลักปฏิบตั ิในการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงในด้านต่างๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิจ
ของบริ ษทั ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
5. ดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ความสาคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท้ งั หลาย
6. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
4.2 ด้ านต่ อต้ านการคอร์ รัปชั น
1. กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน
พร้อมทั้งติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน
3. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ยงด้านต่อต้านการคอร์ รัปชัน อันมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส
4. ดูแลให้บริ ษทั มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัป
ชัน โดยมีกระบวนการป้ องกันและรักษาความลับของผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการ
สอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
5. ปรับปรุ ง แก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบาย
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน รวมถึงข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุ รกิจ สภาพแวดล้อม และความเสี่ ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
กรรมการผู้อานวยการ
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานวยการ
1. มีอานาจในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ หาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
2. มีอานาจในการสั่งการ ดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้การดาเนินการตามข้อ 1. สาเร็ จ
ลุล่วงไป และหากเป็ นเรื่ องที่สาคัญให้รายงาน และ/หรื อแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารรับทราบ
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3. มีอานาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั
ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดาเนินการต่างๆ ต้องไม่ขดั แย้ง
กับอานาจของคณะกรรมการบริ หาร
4. มีอานาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั โดยไม่ขดั แย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั่ง และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
5. มีอานาจอนุมตั ิจดั หา และลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท
6. มีอานาจอนุมตั ิการจาหน่าย จ่ายโอนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท
7. มีอานาจอนุมตั ิเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้ สามัญ และ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริ ษทั
อื่น ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท
8. มีอานาจอนุมตั ิจดั ทานิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผกู พันบริ ษทั และ/หรื อที่มิใช่ปกติวสิ ัยของธุ รกิจ ใน
วงเงิน แต่ละครั้งไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท
9. เมื่อมีการดาเนินการใดๆ ตามข้อ 5 , 6 , 7, 8 ให้แจ้งการดาเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารรับทราบ ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
10. มอบอานาจ และ/หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้
11. การใช้อานาจของกรรมการผูอ้ านวยการข้างต้นไม่สามารถกระทาได้ หากกรรมการผูอ้ านวยการ
อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริ ษทั
12. ในการใช้อานาจดังกล่าว หากมีขอ้ สงสัย หรื อความไม่ชดั เจนในการใช้อานาจหน้าที่ตามที่กาหนด
นี้ ให้เสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
(2) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ได้แก่
นายวศิน เตยะธิ ติ และนายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต.
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ของผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมี ลกั ษณะดังกล่ า วมาแล้วไม่ น้อยกว่า สองปี ก่ อนวันที่ ได้รับ แต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ
ที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุ ค คลที่ มีค วามสัม พันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ น ด้วยการรั บ หรื อให้กู้ยืม ค้ า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ ง
เป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุ โ ลม แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี้ ดัง กล่ า ว ให้ นับ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม
หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมี ลกั ษณะดังกล่ า วมาแล้วไม่ น้อยกว่า สองปี ก่ อนวันที่ ได้รับ แต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระ
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6 ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึ ง การให้บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระ
7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8 ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของ
จ านวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่า ง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
(2) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ที่วา่ งลง เพื่อพิจารณานาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เว้นแต่กรณี ที่มิใช่ เป็ นการ
ออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษทั ก็จะร่ วมกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ในตาแหน่ง
ที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และหากเป็ นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด
นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นรายย่อยมีสิทธิ เสนอชื่ อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่ งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของ
บริ ษทั ฯ (www.sahapat.co.th)
องค์ ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร
ให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นผูก้ าหนดจานวนตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 5 คน และเลื อกตั้ง
บุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึ งการ
ขาดความเหมาะสมที่ จ ะได้รั บ ความไว้ว างใจให้ บ ริ ห ารจัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ตามที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด และกรรมการบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
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ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และมีจานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริ ษทั
นั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ ง
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วาระการดารงตาแหน่ ง
(ก) การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริ ษ ทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัต ร
กาหนดให้ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม
เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการบริ ษทั ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการบริ ษทั ที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
นั้นให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริ ษทั คนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
(ข) การออกทีม่ ิใช่ การออกตามวาระ
1. ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กาหนดให้กรรมการ
บริ ษทั พ้นจากตาแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้
1.1. ถึงแก่กรรม
1.2. ลาออก
1.3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
1.4. มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการ
กิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
1.5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
1.6. ศาลมีคาสั่งให้ออก
และเมื่อตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่างลง (นอกจากถึ งคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ที่วา่ งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริ ษทั จะเหลือ
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น้อยกว่า 2 เดือน และจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั ที่ตน
แทน
2. ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติ
ให้กรรมการบริ ษทั คนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
หุ น้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาหนดจานวนวาระที่ จะดารงตาแหน่ งติ ดต่อกันได้นานที่ สุด เพราะเชื่ อว่า
ความสามารถทางธุ รกิ จ และความเชี่ ยวชาญของกรรมการบริ ษทั แต่ละคนไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั อายุ ตราบเท่าที่
กรรมการบริ ษทั ทุกคนมีความตั้งใจและจริ งใจในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ตามที่ได้รับความไว้วางใจ
จากคณะกรรมการบริ ษ ทั และผูถ้ ื อหุ ้น เพราะอานาจการตัดสิ นใจในการเลื อกตั้งบุ ค คลเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั นั้นเป็ นสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นโดยแท้ ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและ
ควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั แทนตน
9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย โดยมีการส่ งบุคคล
เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย มีการกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและ
การบันทึกบัญชีของบริ ษทั ย่อย ให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนด
เวลา
(2) ข้อตกลงระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ น้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
-ไม่มี9.5 การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรใน จริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึ่ งอยูใ่ นหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทาการ
ซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
3. กาหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งต่อไป
4. ไม่เปิ ดเผยหรื อส่ งผ่านข้อมูล หรื อความลับของบริ ษทั ที่ตนเองทราบ หรื อได้รับทราบต่อ
บุคคลภายนอกหรื อผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
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5. การเปิ ดเผยข้อมูล ต้องเป็ นไปโดยพนักงานของบริ ษทั ที่ มีอานาจหน้าที่ อาจมี การกาหนดชั้น
ความลับ ของข้อมู ลตามความสาคัญของข้อมูล และการให้ข ้อมูล ต้องอยู่ใ นกรอบของหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าตอบแทนที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายให้ผสู ้ อบบัญชี สานักสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. บมจ. สหพัฒนพิบูล
ค่าสอบบัญชี
1,625,000 บาท
2. บอจ. กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999)
คาสอบบัญชี
225,000 บาท
3. บอจ. โชคชัยพิบูล
ค่าสอบบัญชี
350,000 บาท
4. บอจ. ทิพย์วาริ นวัฒนา
ค่าสอบบัญชี
225,000 บาท
5. บอจ. ทิพย์วาริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง ค่าสอบบัญชี
255,000 บาท
6. บอจ. แดรี่ ไทย
ค่าสอบบัญชี
230,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
2,910,000 บาท
(2) ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั
120,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund
160,000 บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
320,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
600,000 บาท
อนึ่ งตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนในปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่ งจะใช้
แทนหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อยกระดับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจากเดิม โดยการนาหลักการไปปรับใช้ (apply
or explain) เพื่อให้การปฏิ บตั ิเป็ นไปอย่างเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างคุ ณค่าให้องค์กรอย่าง
ยัง่ ยืน รวมถึงให้คณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กร นาหลักปฏิบตั ิท้ งั 8 หลักปฏิบตั ิ ไปปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิที่ดี ที่บริ ษทั กาหนดขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการดาเนินงานขององค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผูน้ าขององค์กร ได้ต้ งั คณะทางานให้
ทาการศึกษา วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบ CG และ CG Code เพื่อนาหลักการไปปรับใช้ให้การปฏิบตั ิเป็ นไป
อย่างเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 8 (ชุ ดที่ 24) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีมติอนุ มตั ิการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ไปปรับใช้ตามบริ บททางธุ รกิจของบริ ษทั
ต่อไป
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวม
ตลอดระยะเวลาของการดาเนิ นธุ รกิจกว่า 70 ปี บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่ วมสร้างสังคมส่ วนรวมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และ
ดาเนินธุ รกิจโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมี เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งสังคมส่ วนรวมที่ดีตามปณิ ธานของ
ดร.เทียม โชควัฒนา ผูก้ ่อตั้งเครื อสหพัฒน์ ที่มุ่งเน้นให้บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรม
จริ ยธรรมทั้งต่อคู่คา้ ลู กค้า พนักงาน ผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ บริ ษทั ฯ จึงยึดถื อปณิ ธาน
ดังกล่ าวเป็ นนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิ จมาอย่า งต่อเนื่ อง โดยได้กาหนดวิสัย ทัศน์ นโยบายคุ ณภาพ และ
ค่านิยมองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ดว้ ย
วิสัยทัศน์
“ คุณภาพคู่คุณธรรม ผูน้ าการจาหน่าย
เพิม่ พูนสุ ขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่ สากล ”
นโยบายคุณภาพ
“ ร่ วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่ สากล
เป็ นองค์กรคนดี รับผิดชอบต่อสังคม ”
ค่ านิยมองค์ กร ( Core Values)
: ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ( Advancement)
: การรวมพลังด้วยความสามัคคี ( Harmony)
: มีความมุ่งมัน่ สู่ ความเป็ นเลิศ (Passion for Excellence)
: องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness)
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ได้ยดึ มัน่ ตามนโยบายเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงได้ส่งเสริ มให้
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและสังคมในมิติต่างๆอย่างเป็ นรู ปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยตระหนัก
และให้ความสาคัญในการปลูกฝังจิตสานึกเรื่ องจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
การเป็ นตัวอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่ อสัตย์ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ งที่ผ่านมา
บริ ษ ทั ฯ ดาเนิ นงานด้วยความโปร่ ง ใส และค านึ ง ถึ ง ความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมเป็ นหลัก และจัดให้มี ก าร
ถ่ายทอด ปลูกฝังนโยบายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบทั้งองค์กร โดยเริ่ มตั้งแต่ระดับกรรมการบริ หาร ลงมาสู่
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ บริ ษทั ฯได้จดั ทาเอกสาร “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ได้รับทราบแนวปฏิบตั ิ กฎระเบียบในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีธรรมาภิบาลขององค์กร เพราะเชื่ อว่าแนวทาง
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ดังกล่าวจะเป็ นส่ วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ที่จะเป็ น
แรงสนับสนุนและเป็ นแรงผลักดันในการเสริ มสร้างให้บริ ษทั มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และความสาเร็ จในระยะยาวให้กบั บริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทา “รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล”
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้กาหนดหลักการ
ไว้ 8 ข้อ ดังนี้
1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดาเนินธุ รกิจ โดยปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่
เป็ นธรรม และจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั มีการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ น
ธรรม ด้วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
 มีระบบการคัดเลือกคู่คา้ ในห่ วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดาเนิ นธุ รกิจตามกฎหมาย
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ บน
พื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่ งกันและกัน
 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู ้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ให้แก่สินค้าและบริ การ เพื่อการเจริ ญเติบโตร่ วมกัน
 ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อข้อตกลง
ทางการค้า
 ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า
 เคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ไม่ละเมิดหรื อนาผลงานของผูอ้ ื่นไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุ ญาต หรื อให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการลงนามใน ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการ แนวร่ วม
ปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2557 และที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุ ดที่ 21) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มี
มติอนุ มตั ินโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โดยกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ ไม่กระทา และ/หรื อ ไม่สนับสนุ นการให้สินบน หากมีการบริ จาคเพื่อการกุศล การ
บริ จาคให้แก่ พรรคการเมื อง รวมถึ งการให้ของขวัญทางธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการด้วยความโปร่ งใส
ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่ ง เสริ ม การสร้ างจิ ตส านึ ก และค่ านิ ย มในการต่ อต้า นคอร์ รัปชัน ให้แก่ ก รรมการบริ ษ ทั
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง โดยจัดทาเอกสารเพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ
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3. ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กระทาการใด หรื อเป็ นตัวกลางในการเรี ยก รับ
ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดจาก หน่ วยงานของรั ฐ หรื อหน่ วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรื อกระทาการผิด
กฎหมาย รวมถึ งการใช้ตาแหน่ งหน้าที่และ/หรื อ นาข้อมูลของบริ ษทั ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
4. จัดให้มีก ลไกการรายงานสถานะทางการเงิ นที่ โปร่ ง ใสและถู ก ต้อง มี ระบบการควบคุ ม
ภายในที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม เพื่อป้ องกัน
มิให้เกิดการทุจริ ตหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต การคอร์รัปชัน
5. ก าหนดให้มี ก ารสอบทานการปฏิ บ ัติตามนโยบายต่ อต้า นการคอร์ รัปชัน อย่า งสม่ า เสมอ
ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิ บตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนิ นการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารเพื่อให้ผแู ้ จ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
โดยให้ความมัน่ ใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครอง
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เสมอมา โดยได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
นโยบาย และข้อปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชั่น รวมถึ งการแจ้งให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม คู่คา้
และลู กค้า ได้ทราบนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งข้อมู ล
เกี่ ยวกับแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์ รัปชั่น
เพื่อเข้าสู่ กระบวนการรั บรอง ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับประกาศนี ยบัตรรั บรองฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่พบประเด็นปั ญหาข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
และการดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุ รกิจแต่อย่างใด
3 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพต่อชีวติ และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของทุกคน โดยกาหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ิเพื่อการไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนดังนี้
1. ไม่กระทาการใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
2. ให้ความรู ้ความเข้าใจในหลักสิ ทธิ มนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนาไปเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. ไม่จากัดความเป็ นอิสระหรื อความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรื อเรื่ อง
อื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อแตกแยก
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4. จัดให้มีช่องทางการสื่ อสาร เพื่อให้พนักงานหรื อผูท้ ี่เชื่อว่าสิ ทธิ ของตนถูกละเมิดหรื อได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม สามารถร้องเรี ยนต่อบริ ษทั และคาร้องเรี ยนพึงได้รับการเอาใจใส่ และ
ดาเนินการอย่างเป็ นธรรม
ในปี 2560 บริ ษทั ไม่ได้รับการร้องเรี ยนเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ถื อว่าพนักงานเป็ นทรั พยากรที่ มีค่าและเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของบริ ษทั ปฏิ บตั ิต่อ
พนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการทางาน ตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน
ในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สี ผิว เชื้ อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรื อสถานะ
อื่ นใดที่ ไ ม่ไ ด้เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ การปฏิ บตั ิ งาน และไม่ มีก ารใช้แรงงานที่ ผิดกฎหมาย ให้ผลตอบแทน
ด้วยความเป็ นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และจัด
ให้มีสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กบั พนักงาน จัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทางานโดยคานึงถึงหลักความปลอดภัยและอาชี วอนามัย เพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มและยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงาน โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดาเนินธุ รกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อชี วติ และทรัพย์สินและผล
กระทบต่อสุ ขภาพของพนักงาน คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความ
ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน โดยกาหนดระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ และ
มาตรฐานการทางานที่ปลอดภัยในการทางานที่สอดคล้องตามความเสี่ ยง ตลอดจนการปรับปรุ งสภาพการ
ทางาน สภาพแวดล้อม วิธีการทางานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่ องมือและอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัย
ให้กบั พนักงาน
3. มีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทา ฝึ กซ้อมและปรับปรุ ง
แผนฉุ กเฉิ นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้เพื่อป้ องกันและลดความสู ญเสี ยต่อชี วติ และทรัพย์สินของบริ ษทั พนักงาน
คู่คา้ และผูเ้ กี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานที่ปลอดภัยทัว่ ทั้งองค์กร ซึ่ งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการ
ทางานได้อย่างยัง่ ยืน
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางานของพนักงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็ นหัวใจสาคัญทาให้บริ ษทั ดาเนิ น
ธุ รกิจประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย จึงได้มุ่งพัฒนา ส่ งเสริ มการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ของ
พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พร้ อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ
จึงมีการอบรมให้กบั พนักงานทุกระดับ ทั้งการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก
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5 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริ โภค
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ ของลูกค้าเป็ นกุญแจสาคัญ อันจะนาไปสู่
ความสาเร็ จของบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน จึงดาเนิ นธุ รกิจด้านผลิต จัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ต่อชีวิตและสุ ขอนามัยของผูบ้ ริ โภค ในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่มีการผูกขาดราคาสิ นค้า ยึดถือความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตเป็ นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของลูกค้า นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมุ่งมัน่ พัฒนา
สิ นค้าและบริ การ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริ การ อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริ ง
โดยให้ขอ้ มูลผูบ้ ริ โภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ผ่านช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าที่หลากหลาย
โดยมีขนาดบรรจุภณั ฑ์ที่หลากหลาย และเหมาะสมตามช่องทางการจาหน่าย มีการพัฒนาสิ นค้าเฉพาะกลุ่ม
และช่องทางการจาหน่าย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีศูนย์ประสานงานผูบ้ ริ โภค เพื่อเป็ นช่องทางให้ลูกค้า และผูบ้ ริ โภคใช้ใน
การติดต่อ ให้ความคิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรี ยน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อทุกข้อร้องเรี ยน และมี
การตอบสนองต่อข้อร้องเรี ยนอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
กรณี ขอ้ ร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการบริ การ มีการแจ้งต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อทาการปรับปรุ ง แก้ไข
และอบรมวิธีการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดจากการบริ การเหล่านั้น
บริ ษทั ฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผูร้ ้องเรี ยนเพื่อรักษาความเป็ นส่ วนตัว มีการจัดเก็บข้อมูลร้องเรี ยน
วิธีดาเนินการ และการติดตามผล เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกข้อร้องเรี ยนได้รับการแก้ไขและดาเนินการอย่างเป็ นธรรม
6 การดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดเป็ นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดาเนินธุ รกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม โดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
สม่าเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่ วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
3. ส่ งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม
4. ส่ งเสริ มระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด
และฟื้ นฟู การทดแทน การเฝ้ าระวังดูแลและป้ องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดาเนินธุ รกิจเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
6. ส่ งเสริ มการพัฒนาและเผยแพร่ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
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7 การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจโดยคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุ มชนและสังคม
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น เพื่อธารงรักษาไว้ซ่ ึ งสังคมและส่ วนรวมที่ดี โดยกาหนดเป็ น
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไม่ดาเนินธุ รกิจที่ทาให้สังคมเสื่ อมลง และไม่ละเมิดสิ ทธิของบุคคลอื่นที่อยูร่ ่ วมในชุมชนและ
สังคม
2. ปลู ก ฝั ง จิ ตสานึ ก ความรั บผิดชอบต่อชุ มชนและสัง คมโดยส่ วนรวม ให้เกิ ดขึ้ นในบริ ษทั และ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจาก
การดาเนินงานของบริ ษทั
4. ส่ งเสริ มการอนุรักษ์วฒั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น
5. ร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง โปร่ งใส เป็ นธรรม
8 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษทั ฯ คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อองค์กรและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุ กกลุ่ ม ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องในเรื่ อง “ New Thinking ” เพื่อให้ทุ ก
หน่ วยงานระดมความคิดสร้ างสรรค์ คิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการทางานในทุกมิติ
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ และต้องคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มทั้ง
ภายในและภายนอก โดยมีการนาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ “ New Thinking Group ” ซึ่ งทุกโครงการ
มีการกาหนดชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ าหมายของโครงการ วิธีดาเนิ นการ ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ และการประเมินผลโครงการ และมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
10.3 การดาเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ดาเนินธุ รกิจอย่างไม่มีผลกระทบด้านลบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มี
กรณี ที่มีการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม หรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักการทั้ง 8 ข้อ
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10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
ตามที่รัฐบาลประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยยุทธศาสตร์ ประชารัฐ บริ ษทั สหพัฒนพิบูล
จากัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ตอ้ งการเห็ นประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน จึงได้
จัดทาโครงการประชารัฐ ทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) และประชารัฐเพื่อสังคม (E6) โดยสานพลัง
ความร่ วมมื อระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึ งตระหนักดี ถึงความรั บผิดชอบต่อ
ชุ มชน สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่ น เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งสังคมและส่ วนรวมที่ดี จึงได้ดาเนิ น
โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง ดังนี้
สนับสนุนด้ านการศึกษา
 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ประจาปี 2560
จากเจตนารมณ์ ที่มุ่งเน้นการส่ งเสริ มให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีอย่างทัว่ ถึ ง และได้เล็งเห็ นความ
สาคัญของการศึกษาที่เป็ นหัวใจสาคัญในการสร้าง, พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็ น
กาลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรธิ ดา จึงกาหนดพิธีมอบทุนขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาเป็ นจานวน
ทั้งสิ้ น 210 ทุน โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็ น 3 ระดับคือ
ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที่ 6 (ทุนละ 5,000 บาท)
จานวน 120 ทุน
ระดับมัธยมศึกษา
(ทุนละ 8,000 บาท)
จานวน 72 ทุน
ระดับปริ ญญาตรี
(ทุนละ 10,000 บาท)
จานวน 18 ทุน
 โครงการทบทวนความรู ้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ทั ฯ เล็ง เห็ นว่าการศึ ก ษามี ส่วนส าคัญในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ จึงต่อยอดความสาเร็ จจากครั้งที่ผา่ นมา เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั เรี ยนที่กาลังเตรี ยมตัวเข้าสู่
มหาวิทยาลัย และที่สาคัญเพื่อเปิ ดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่ วนของประเทศ โดย
อาจารย์ผูท้ รงคุ ณวุฒิของแต่ละวิชา และได้ทาการถ่ ายทอดสัญญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรี ยนต่างๆทัว่
ประเทศกว่า 1,000 แห่งที่สมัครเข้าร่ วมโครงการ
 โครงการสหพัฒน์ให้นอ้ ง
บริ ษทั ฯ ร่ วมกับผลิตภัณฑ์ “ซื่ อสัตย์” ร่ วมจัดกิจกรรมเสริ มทักษะ ส่ งเสริ มและสนับสนุนนักเรี ยนที่
มี ความประพฤติ ดี เรี ยนดี เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งการตอบแทนสังคม โดยสร้ างสรรค์เมนู อาหารกลางวันที่ มี
ประโยชน์ เนื่ องจากบริ ษ ทั ให้ค วามส าคัญกับ อาหารกลางวันที่ มี คุ ณค่ า ทางโภชนาการครบถ้วน พร้ อ ม
เสริ มสร้ างพัฒนาการทางร่ างกายและสมองของเด็กในวัยเรี ยนอย่างเต็มที่ พร้ อมทั้งมอบอุปกรณ์ กีฬาให้แก่
โรงเรี ยนจานวน 26 โรงเรี ยน ทั้งโรงเรี ยนในกรุ งเทพและต่างจังหวัด เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กได้ออกกาลังกายให้มี
สุ ขภาพที่แข็งแรง ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กๆที่เป็ นอนาคตของชาติ
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 โครงการสนับสนุนผูด้ ูแลนักเรี ยนพิการ
บริ ษทั สหพัฒนพิ บูล จากัด (มหาชน) ให้ก ารสนับ สนุ นผูด้ ู แลนัก เรี ยนพิก ารที่ เรี ยนอยู่ในมูล นิ ธิ
สถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ ซึ่ งให้มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการและ
ดาเนินโครงการ โดยให้นกั เรี ยนพิการภายในมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์ ร่ วมกันฝึ กฝนทักษะผ่าน
กิจกรรมที่มูลนิ ธิจดั ขึ้นให้มีพฒั นาการที่ดีข้ ึน กิ จกรรมที่ทาสาเร็ จจะนามาจาหน่ายให้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน
ผูท้ ี่มาเยีย่ มมูลนิธิและงานออกบูธ เป็ นการส่ งเสริ มให้มีอาชีพและรายได้ที่ยงั่ ยืนให้กบั คนพิการและครอบครัว
 โครงการจ้างคนพิการที่มีความสามารถด้านต่างๆ
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) สนับสนุ นการศึกษาของคนพิการ เพื่ออนาคตทางอาชี พ โดย
จัดโครงการจ้างคนพิการที่มีความสามารถด้านต่างๆ ปฏิบตั ิงานประจาที่โรงเรี ยนวัดตะโก และศูนย์การศึกษา
ตามอัธ ยาศัย นอกระบบและสาขาอื่ น ๆ จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา โดยปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ เจ้า หน้า ที่
บรรณารักษ์ ช่างไฟ ปรับภูมิทศั น์บริ เวณอาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้คนพิการสามารถทางานใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ทาให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
 โครงการร้านค้าประชารัฐเพื่อชุมชน
เป็ นการสนับสนุนการสร้างอาชี พให้คนพิการให้มีโอกาสเป็ นเจ้าของกิจการร้านค้าชุ มชนของตนเอง
โดยความร่ วมมื อระหว่างเทศบาลหนองปรื อ มูลนิ ธินวัตกรรมทางสังคมและบริ ษทั ฯ เพื่อทาให้ผพู้ ิการ
สามารถสร้ างรายได้ที่นาไปสู่ การพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน และสามารถเป็ นแบบอย่างและ
สร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการแสดงพลังและศักยภาพที่มีในตัวเอง
สนับสนุนด้ านการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 โครงการมอบรางวัล “ต้นแบบคนดี และต้นกล้าความดี ” ประจาปี 2560
ด้วยปณิ ธานของ ดร.เที ยม โชควัฒนา ผูก้ ่ อตั้ง เครื อสหพัฒน์ ที่ มุ่งเน้นให้บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ทั้ง ต่ อ คู่ ค ้า ลู ก ค้า พนัก งาน ผู ้ถื อ หุ ้ น ตลอดจนสั ง คมและ
ประเทศชาติ บริ ษทั ฯ จึงสรรหาบุคคลภายในบริ ษทั ที่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี
คุณสมบัติตรงตาม “ธรรมนูญความดีของบริ ษทั ” และกาหนดจัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณทุกปี
เพื่อยกย่องเชิดชูคนดีให้เป็ นที่รับรู ้อย่างกว้างขวางและเป็ นที่ยอมรับของสังคม
 สนับสนุนงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจาปี 2560
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่ งชาติ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่ อง มาเป็ นระยะเวลายาวนาน เพื่อเฉลิ มพระเกี ยรติและเผยแพร่ พระเกี ยรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช และเพื่ อเผยแพร่ พระคุ ณ และ
บทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ลูกได้สานึ กถึงพระคุณของแม่ และตระหนัก
ในหน้าที่ของลูกที่ มีต่อแม่ และยกย่องแม่ดีเด่นและลู กที่มีความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเพื่อรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี อนั ดีงามของชาติไทยให้สืบต่อไป
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สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุ มชน สิ่ งแวดล้ อม
ด้ านพระพุทธศาสนา
• เป็ นเจ้าภาพ ก่อสร้างเสาชั้นใต้ดินวิหารเจ้าแม่กวนอิม อาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
• เป็ นเจ้าภาพ งานทอดผ้าป่ าสามัคคี ถวายสานักสงฆ์เขาวงค์ จังหวัดตราด
• ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดกฐินสหสามัคคี ณ เขาวง (ถ้ านารายณ์) อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
• ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคี ณ วัดบ้านเด่น อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ด้ านดนตรี
• สนับสนุนงานการกุศล Black White @ Gold Charity Gala Dinner
• สนับสนุนงานกาล่าดินเนอร์ การกุศลและแสดงระบาพื้นเมืองนานาชาติ โครงการ Better Me ของ
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
• สนับสนุนงานคอนเสิ ร์ตการกุศลให้กบั เจ้าหน้าที่ 191 ตามรอยความดี
ด้ านกีฬา
• สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี
โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
• สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมนักเรี ยนเก่าสหรัฐอเมริ กา ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สนับสนุนการแข่งกีฬาหมากล้อม “Thailand go League 2017” ของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
• บริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ สนับสนุนเงินเข้ากองทุนบารุ งรักษาพุทธมณฑล ประจาปี 2560 เพื่อใช้ใน
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับพื้นที่สวนหย่อมที่อยูใ่ นการดูแลและรับผิดชอบ “ณ อุทยานพุทธ
มณฑล” และการปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณดังกล่าวให้สวยงามโดยให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา
• สนับสนุนเงินสมทบเข้า “มูลนิธิ ดร.เทียม” เพื่อเป็ นกองทุนภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
• สนับสนุนเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยทางภาคใต้ ถ่ายทอดทางรายการ “ประชารัฐร่ วมใจ ช่วย
อุทกภัยภาคใต้”
ด้ านกิจกรรมพิเศษต่ างๆ
• สนับสนุนทุนทรัพย์ให้กบั มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อนาไปทากิจกรรมต่างๆ
• สนับสนุนการจัดงาน “5กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า”
• ร่ วมสนับสนุนโครงการ “พลิกชีวติ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง” กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
• สนับสนุนการจัดงาน “ธรรมดีที่พอ่ ทา ของขวัญจากก้อนดิน” เพื่อเป็ นการสานต่อพระราชปณิ ธาน
และธรรมะจากพระราชจริ ยวัตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ของมูลนิธิธรรมดี
• สนับสนุนงานวิชาการ “ศาสตร์ พระราชา ศาสตร์ แห่งแผ่นดิน” สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เพื่อ
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
• ร่ วมบริ จาคเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยทางภาคใต้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดาเนิ นงาน การเงิน การ
ปฏิบตั ิงาน และการกากับดูแล มีการกาหนดอานาจการอนุ มตั ิตามระดับต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตาม โดยมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คาแนะนาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดอย่างมี
ประสิ ทธิ ผล มีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุ ลได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนได้มีการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั จึ งกาหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริ หาร ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และบริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวน
และกาหนดมาตรการควบคุมและป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนยั สาคัญ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
กรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน เข้าร่ วมประชุ มด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาและประเมินระบบการ
ควบคุมภายในโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ ายจัดการ และผลจากการตรวจสอบภายใน ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั ไม่พบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่ วมกันว่าบริ ษทั ฯมี
ระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมเพี ยงพอกับ สภาพการดาเนิ นงานปั จจุ บ นั โดยมี บุ คลากรอย่า งเพี ย ง
พอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
องค์ประกอบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้านตามแนวทางของ COSO
(The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
 การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายและเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจน และได้มีการติดตามการ
ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและเป้ าหมายที่ กาหนดไว้อยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ในขณะนั้น ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่มีลกั ษณะการกระจายอานาจ เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานมีความคล่องตัว
เกิ ดการตรวจสอบและถ่ วงดุ ลระหว่างกัน และจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการชุ ดต่างๆ ตลอดจนอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ให้ชดั เจน
ตลอดจนมีการกาหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการ จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ จรรยาบรรณกรรมการ
บริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน รวมถึ ง การก าหนดนโยบายต่อต้า นการทุ จริ ต และข้อปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทั้งสื่ อสารให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
ระดับได้รับทราบ เพื่ อเป็ นแนวทางให้ทุก คนปฏิ บตั ิหน้าที่ด้วยความซื่ อตรงไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ซึ่ งรวมถึ งการไม่ทุจริ ตคอร์ รัปชันอันก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อองค์กรด้วย โดย
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บริ ษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและประมวลผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบ
วิธีปฏิ บตั ิในการทางานดังกล่าว ซึ่ งหากพบการไม่ปฏิบตั ิตาม บริ ษทั ฯ มีกระบวนการที่สามารถลงโทษหรื อ
จัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร และเป็ นไปตามข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การประเมินความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน ทา
หน้าที่ดูแลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กร มีการติดตามผล
การจัดการความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ รวมทั้งผูบ้ ริ หารทุ กระดับมี ส่วนร่ วมในการ
บริ หารความเสี่ ยงและได้มีการสื่ อสารให้พนักงานรับทราบ และถือปฏิบตั ิเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน มีการประเมินโอกาสที่จะเกิ ด
การทุจริ ต และมีการทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาในสิ่ งที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิ ดทุจริ ต และ
มาตรการที่บริ ษทั ฯ ดาเนินการเพื่อป้ องกันการทุจริ ต โดยบริ ษทั ฯ ได้สื่อสารให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และ
ห้ า มรั บ หรื อจ่ า ยสิ น บนเพื่ อ ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ตามที่ บ ริ ษ ัท ได้ ก าหนดไว้ รวมทั้ง ได้สื่ อ สารและ
ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริ ษทั ไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
 การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ และวงเงิ นอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมถึ งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่ วยงานออกจากกัน เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน รวมทั้งได้จดั ให้มีระเบียบวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาธุ รกรรมด้านการเงิ น
การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไปไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนมีมาตรการที่จะติดตามให้การดาเนินงาน
ของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ในกรณี ที่มีการทาธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ าว รวมถึ งรายการเกี่ ยวโยง บริ ษทั ฯ ได้ปฎิ บตั ิ ตามขั้นตอนของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องโดยคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
และมีนโยบายกาหนดให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมต่างๆ ต้องกระทาโดยผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ย เพื่อป้ องกันการ
หาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
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 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการจัดทางบ
การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ไว้
อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และมีช่องทางการสื่ อสาร
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้ อีกทั้งบริ ษทั จัดให้มี
ช่องทางการสื่ อสารเพื่อรับแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส
และข้อร้องเรี ยนจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับ
 ระบบการติดตาม
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาของแต่ละฝ่ ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
สม่ า เสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการควบคุ ม ภายในได้ดาเนิ นการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมี ส านัก งาน
ตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุ มภายในของระบบงานต่างๆ
และตรวจติ ด ตามผลการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งต่ อ เนื่ อ ง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรณี ที่ตรวจพบข้อบกพร่ องที่มีสาระสาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษ ทั เพื่ อ เสนอให้ด าเนิ นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และให้ มี ก ารตรวจติ ดตามควาบคื บ หน้า ในการปรั บ ปรุ ง
ข้อบกพร่ องอย่างสม่าเสมอ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริ ษทั มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่ งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานระบบการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีของผูส้ อบบัญชี ได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 แล้ว
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีการจัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็ นหน่วยงานหนึ่ งภายในบริ ษทั
ชื่อ สานักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสุ นนั ทา มงคลกิจทวีผล ดารงตาแหน่ง ผูจ้ ดั การส่ วนสานักตรวจสอบ
ภายใน จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิ จ ผ่านการอบรมหลักสู ตรการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ของสมาคมการจัดการธุ รกิ จแห่ งประเทศไทย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและ
การดาเนิ นงานของบริ ษ ทั มี ส ายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิ กจ้างผูต้ รวจสอบภายในได้ ซึ่ งได้เปิ ดเผยประวัติของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในไว้ในเอกสารแนบ 3 ในแบบ 56-1
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ที่ ADO. 1803002
วันที่ 12 มีนาคม 2561
เรื่ อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชี
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น บริ ษทั ฯ
ขอเรี ยนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ รับรองทัว่ ไป เพื่อแสดง
ความเห็ นว่างบการเงิ นนี้ แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
หลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปหรื อไม่เพียงใดนั้น บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิ ทธิ ภาพการควบคุม
ภายในด้า นบัญชี ข องบริ ษ ัท ตามที่ เ ห็ น จ าเป็ นเพื่ อประโยชน์ ใ นการก าหนดขอบเขตของการปฏิ บ ัติง าน
ตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่ งบริ ษทั ฯ ไม่พบข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญของระบบการควบคุ ม
ภายในด้านบัญชี ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญในการแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดการให้มีระบบการ
ควบคุมภายในด้านการบัญชีและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด ในการนี้ ตอ้ งใช้การ
ประมาณการและดุ ลยพินิจ โดยพิจารณาถึ งผลประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับ และต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการใช้
ระบบการควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวให้ความมัน่ ใจแก่ฝ่ายบริ หารตามสมควร
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่าในการตรวจสอบบัญชี บริ ษทั ฯ มิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่
ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิ ทธิ ภาพระบบการควบคุมภายในด้าน
บัญชี มีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ดงั กล่าวไว้ขา้ งต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ ให้เห็ นถึ ง
ข้อบกพร่ องทั้งหมดที่อาจมีอยูใ่ นระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ได้
บริ ษทั ฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่ได้ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
เป็ นอย่างดี
ขอแสดงความนับถือ
สุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์
(นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
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12. รายการระหว่างกัน
การอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันที่เป็ นรายการเกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ฯ ได้นาเสนอรายการที่เกี่ยว
โยงกันให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสมสาหรับการทารายการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการบริ ษทั ที่
มีส่วนได้เสี ยในวาระใดได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสี ยงในวาระนั้น และเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุม
บริ ษทั ได้แจ้งมติและได้ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้พิจารณาอนุ มตั ิ หลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทาธุ รกรรมที่ เป็ น
รายการธุ รกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุ นธุ รกิจปกติ ที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ
พึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่
ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีการขออนุ มตั ิหลักการทุกปี และสรุ ป
รายการระหว่างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และได้มีการแจ้งมติผา่ นระบบ
เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้
1. การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินตามสั ดส่ วนการลงทุน
1.1 บริ ษทั สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 อนุมตั ิการ
ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จากัด ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในวงเงิน 76,000,000
บาท ต่อธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั
ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ร่วมกัน และนายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
และนายบุญชัย โชควัฒนา เป็ นกรรมการทั้ง 2 บริ ษทั
1.2 บริ ษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมตั ิ
การค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อให้แก่บริ ษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จากัด ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ภายในวงเงิน
30.91 ล้านบาท ต่อธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุ ย แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ ซึ่ งเป็ นการต่ออายุวงเงินสิ นเชื่ อออกไปอีก
1 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั
ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ร่วมกัน และนายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
และนายเวทิต โชควัฒนา เป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ซูรูฮะจากัด
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1.3 บริ ษทั ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 อนุมตั ิการ
ต่ออายุสัญญาค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จากัด ภายในวงเงิน 9 ล้าน
บาท ต่อ transcosmos inc. ออกไปอีก 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม 2560
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั
ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ร่วมกัน
1.4 บริ ษทั สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11 (ชุดที่ 23) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 อนุมตั ิการ
ต่ออายุสัญญาค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั สหโตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ภายในวงเงิน 84 ล้านบาท ต่อ
TOKYO CORPORATION ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ซึ่ งเป็ นการต่ออายุวงเงิ นสิ นเชื่ อออกไปอีก 2 เดือน โดย
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้แก่ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ร่วมกัน และนายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
เป็ นกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน
1.5 บริ ษทั สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1 (ชุ ดที่ 24) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 อนุมตั ิ
การค้ า ประกันวงเงิ น สิ นเชื่ อ ให้ แก่ บ ริ ษ ัท สห โตคิ ว คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด ตามสั ด ส่ ว นการถื อหุ ้ นจ านวน
82,740,000 บาท ให้แก่ บริ ษทั สห โตคิว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ต่อ TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น) ซึ่ ง
ลดลงจากวงเงินเดิม 84,000,000 บาท
เนื่ องจากวงเงิ นสิ นเชื่ อเดิ มที่ บริ ษทั สห โตคิว คอร์ ปอเรชั่น จากัด ได้รับจาก ธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 700 ล้านบาท โดย TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น) เป็ นผูค้ ้ าประกันเต็ม
วงเงิน และในส่ วนของบริ ษทั ค้ าประกันตามสัดส่ วน จานวน 84,000,000 บาท ต่อ TOKYO CORPORATION
(ญี่ปุ่น) ซึ่ งจะครบกาหนดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ บริ ษทั สห โตคิ ว คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับการลงทุน ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่ อจาก ธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) รวม 689,500,000 บาท โดย TOKYO CORPORATION (ญี่ปุ่น) เป็ นผูค้ ้ าประกัน
เต็ม วงเงิ น เช่ นเดิ ม
โดยบริ ษ ทั ค้ า ประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อดัง กล่ า วตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้นต่ อ TOKYO
CORPORATION (ญี่ปุ่น)
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้แก่ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไอ.
ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ร่วมกัน และนายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา เป็ น
กรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน
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1.6 บริ ษทั สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จากัด
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 อนุมตั ิการ
ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้แก่บริ ษทั สหพัฒน์เรี ยลเอสเตท จากัด ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในวงเงิน
140,000,000 บาท ต่อธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือบริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ร่วมกัน และกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยคือ
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็ นกรรมการทั้งสองบริ ษทั
2. การลงทุน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้
ซื้ อหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 กาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2567 จานวน 508,965 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 508,965,000 บาท โดยได้รับดอกเบี้ยตลอด
ระยะเวลาการถือหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพในอัตรา 0.70% ต่อปี
โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั และนายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา นายบุญชัย โชควัฒนา และนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
เป็ นกรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน
3. รายการระหว่ างกันทีเ่ ป็ นรายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการธุ รกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุ รกิจปกติ กับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34
แนวโน้ มในการทารายการระหว่างกัน
การดาเนิ นธุ รกิจส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นไปตามธุ รกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ ไป ในกรณี รายการระหว่างกันที่เป็ นรายการเกี่ยวโยง บริ ษทั ฯ ถือปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึ งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียน ในการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งงบ
การเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง และประมาณ
การที่สมเหตุสมผลในการจัดท า มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ตลอดจนแสดงคาอธิ บายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุ นทัว่ ไป ทั้งนี้ งบการเงิ นดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามหลัก การกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี
ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ย ง ระบบการควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เพื่ อให้มนั่ ใจได้ว่า การบันทึ กข้อมู ล ทางบัญชี มีค วามถู ก ต้อง ครบถ้วน และเพี ย งพอที่ จะดารงรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งป้ องกันไม่ให้เกิ ดการทุจริ ตหรื อการดาเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระทาหน้าที่สอบ
ทานเกี่ ย วกับ คุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุ ม ภายใน ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่างบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จดั ทาและเปิ ดเผยโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
(1) ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิ น
ตามงบการเงิ นรวม

2560
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 (ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
1,823,887,652.43
7.08
เงิ นลงทุนชัว่ คราว
1,893,223,765.96
7.35
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
4,598,250,376.10 17.86
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ นทีค่ รบ
กาหนดชาระใน 1 ปี
2,421,759.86
0.01
ตัว๋ เงิ นรับการค้า
600,186,206.92
2.33
ค่าส่งเสริ มการขายค้างรับ
1,925,450,928.97
7.48
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กจิการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
60,000,000.00
0.23
เงิ นให้กยู้ มื ระยะยาวทีค่ รบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
0.00
0.00
สิ นค้าคงเหลือ
820,873,797.56
3.19
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
2,098,795.69
0.01
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
11,726,393,283.49 45.54
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าการเงิ น
13,653,966.00
0.05
เงิ นให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
0.00
0.00
เงิ นลงทุนในหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
508,965,000.00
1.98
เงิ นลงทุนเผือ่ ขาย
8,278,631,508.68 32.15
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
719,119,522.87
2.79
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
973,937,022.57
3.78
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
2,401,178,796.52
9.32
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
994,604,888.00
3.86
ค่าความนิ ยม
19,223,353.94
0.07
สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
17,289,755.14
0.07
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
15,300,007.13
0.06
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
82,566,076.62
0.32
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
14,024,469,897.47 54.46
รวมสิ นทรัพย์
25,750,863,180.96 100.00

2558
จานวนเงิ น

ร้อยละ

3,057,658,025.55
1,589,245,482.29
4,367,239,326.50

13.26
6.89
18.94

1,325,518,376.52
1,454,499,292.84
4,444,164,176.35

6.47
7.10
21.68

1,222,360.38
607,045,967.33
2,339,637,532.26
75,000,000.00
7,200,000.00
768,388,047.52
4,089,662.39
12,816,726,404.22

0.01
2.63
10.15
0.33
0.03
3.33
0.02
55.59

1,278,779.70
561,364,015.66
2,333,254,006.06
30,000,000.00
6,000,000.00
768,591,736.01
4,485,561.77
10,929,155,944.91

0.01
2.74
11.38
0.15
0.03
3.75
0.02
53.32

9,756,880.74

0.04

10,979,241.12

0.05

34,700,000.00
0.15
0.00
5,340,584,704.69 23.16
639,179,773.85
2.77
833,733,978.57
3.62
2,297,497,448.46
9.97
967,544,881.44
4.20
19,223,353.94
0.08
17,322,886.72
0.08
13,848,887.28
0.06
65,500,502.08
0.28
10,238,893,297.77 44.41
23,055,619,701.99 100.00

24,000,000.00
0.12
0.00
4,761,834,435.44 23.23
528,505,528.30
2.58
864,663,120.77
4.22
2,316,455,900.62 11.30
941,859,999.94
4.59
21,672,937.96
0.11
11,149,583.06
0.05
12,088,656.89
0.06
76,258,665.25
0.37
9,569,468,069.35 46.68
20,498,624,014.26 100.00
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งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ตามงบการเงิ นรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าส่งเสริ มการขายค้างจ่าย
ประมาณการหนี้ สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงิ นรับฝากจากพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

2560
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 (ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

2558
จานวนเงิ น

ร้อยละ

5,488,315,070.75
2,578,779,258.06

21.31
10.01

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

23.94
12.79

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

23.84
11.80

28,226,505.00

0.11

19,426,325.00

0.08

0.00

0.00

0.00
15,550,000.00
93,072,822.48
8,203,943,656.29

0.00
0.06
0.36
31.86

0.00
8,900,000.00
78,841,703.73
8,575,682,429.71

0.00
0.04
0.34
37.20

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

5.12
0.04
0.43
36.13

6,922,927.53
961,003,866.69
182,138,459.56
42,508,966.20
1,192,574,219.98
9,396,517,876.27

0.03
3.73
0.71
0.17
4.63
36.49

6,664,128.99
557,725,152.16
160,542,857.47
35,281,926.13
760,214,064.75
9,335,896,494.46

0.03
2.42
0.70
0.15
3.30
40.49

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

0.04
2.59
0.87
0.18
3.67
39.79

86

งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินรวม (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ตามงบการเงิ นรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 330,000,000 หุ ้น
หุ ้นละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 330,000,000 หุ ้น
หุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถื อหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถื อหุ้น

2560
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 (ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

2558
จานวนเงิ น

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00

330,000,000.00
1,743,441,255.39

1.28
6.77

60,000,000.00
0.23
9,393,116,568.42 36.48
4,672,626,004.65 18.15
16,199,183,828.46 62.91
155,161,476.23
0.60
16,354,345,304.69 63.51
25,750,863,180.96 100.00

330,000,000.00
1,743,441,255.39

1.43
7.56

60,000,000.00
0.26
8,481,653,710.88 36.79
2,985,205,095.75 12.95
13,600,300,062.02 58.99
119,423,145.51
0.52
13,719,723,207.53 59.51
23,055,619,701.99 100.00

330,000,000.00
1,743,441,255.39

ร้อยละ

1.61
8.51

60,000,000.00 0.29
7,480,122,934.65 36.49
2,630,143,134.27 12.83
12,243,707,324.31 59.73
97,575,396.51 0.48
12,341,282,720.82 60.21
20,498,624,014.26 100.00
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามงบการเงินรวม
รายการ
การดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการให้เช่ าและบริ การ
รายได้เงิ นปันผล
รายได้อื่น
กาไรจากการจาหน่ ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ ายเงิ นลงทุน
รายการกลับบัญชี ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงิ นลงทุน
รายการกลับบัญชี คา่ เผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า
รายการกลับบัญชี คา่ เผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่ าและบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุน
ต้นทุนทางการเงิ น
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กาไรสาหรับปี

2560
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 (ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

2558
จานวนเงิ น

ร้อยละ

31,505,144,375.64 100.00
0.00
0.00
114,331,990.43
0.36
204,551,842.71
0.65
121,791,360.73
0.39
1,286,770.48
0.00
2,406,371.33
0.01

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

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

0.00
0.00
17,956,603.89
0.06
50,217,201.15
0.16
32,017,686,516.36 101.63

2,525,489.52
0.01
0.00
1,630,000.00
0.00
33,311,439,472.88 101.40

16,050,000.00
0.06
0.00
0.00
0.00
29,570,187,866.37 101.85

26,064,355,887.48
0.00
73,521,742.81
3,257,218,257.09
576,923,244.19
0.00
35,355,763.69
0.00
0.00
38,240,000.00
1,376,168.30
30,046,991,063.56

82.73
0.00
0.23
10.34
1.83
0.00
0.11
0.00
0.00
0.12
0.00
95.37

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

83.17
0.00
0.20
10.78
1.96
0.02

82.71
0.02
0.27
11.03
2.19
0.00

0.12
0.01
0.28
0.00
96.54

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

1,970,695,452.80

6.26

1,595,170,662.64

4.86

1,594,389,686.49

5.49

(67,339,451.01)
1,903,356,001.79
331,527,307.94
1,571,828,693.85

(0.21)
6.04
1.05
4.99

52,038,403.73
1,647,209,066.37
260,614,263.71
1,386,594,802.66

0.16
5.01
0.79
4.22

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

0.39
5.88
1.00
4.88

0.00
0.00
0.13
0.01
96.36
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามงบการเงินรวม (ต่อ)
รายการ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการทีอ่ าจถู กจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิ น
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเผือ่ ขาย
(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ ภาษีเงิ นได้เกี่ยวกับผลกาไรขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเผือ่ ขาย
รายการทีจ่ ะไม่ ถู กจัดประเภทใหม่ ไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลั ง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
(ค่าใช้จา่ ย) รายได้ ภาษีเงิ นได้เกี่ยวกับผลประโยชน์
พนักงาน
กาไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุทธิ จากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสี ยทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

2560
จานวนเงิ น

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559(ปรับปรุ งใหม่)
ร้อยละ
จานวนเงิ น
ร้อยละ

2558
จานวนเงิ น

ร้อยละ

(3,735,568.25)
2,115,597,219.22

(0.01)
6.72

(450,967.58)
438,172,718.27

(0.00)
1.33

19,951.03
(453,702,989.92)

0.00
(1.56)

(423,869,726.86)

(1.35)

(82,768,105.29)

(0.25)

93,371,566.26

0.32

(35,912,463.50)

(0.11)

2,135,007.86

0.01

46,593,920.00

0.16

7,182,492.70
1,659,261,953.31
3,231,090,647.16

0.02
5.27
10.26

(427,001.57)
356,661,651.69
1,743,256,454.35

(0.00)
1.09
5.31

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

(0.03)
(1.11)
3.76

1,534,192,828.34
37,635,865.51

4.87
0.12

1,363,092,682.68
23,502,119.98

4.15
0.07

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

4.82
0.05

3,192,883,766.44
38,206,880.72

10.13
18.68

1,719,862,650.45
23,393,803.90

5.24
12.03

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

3.71
8.35

4.65

4.13

4.25
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งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงิ นได้
รายการปรับปรุ งกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)สุทธิ
เป็ นเงิ นสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน:ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานจากการให้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนแก่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า(กลับรายการ)
หนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่วนแบ่ง (กาไร)ขาดทุน จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายการกลับบัญชี ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ นลงทุน
(กาไร)ขาดทุน จากการขายเงิ นลงทุน - บริ ษทั ร่ วม
(กาไร)ขาดทุน จากการขายเงิ นลงทุน - ทัว่ ไป
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า -สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
(กาไร)จากการขายสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(กาไร)จากการขายอสังหารมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร)จากการเปลี่ยนแปลงเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
(กาไร)ขาดทุน จากการแปลงค่างบการเงิ น
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
เงิ นปันผลรับ
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
ตัว๋ เงิ นรับการค้า (เพิ่มขึ้น)ลดลง
ค่าส่งเสริ มการขายค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าทางการเงิ น (เพิ่มขึ้น)ลดลง

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559 (ปรับปรุ งใหม่)
2558
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
1,903,356,001.79

1,647,209,066.37

1,706,549,144.51

143,947,718.75

129,697,733.78

150,570,301.48

(17,956,603.89)
(50,217,201.15)
1,376,168.30
67,339,451.01
0.00
(2,406,371.33)
0.00
38,240,000.00
35,355,763.69
0.00
(1,276,772.48)
(9,998.00)
-

40,000,000.00
47,432,504.28
248,636.43
(52,038,403.73)
(2,525,489.52)
(831,932.58)
92,173,642.20
7,700,000.00
(3,625,121.36)
(5,998.00)
(150,275.68)

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

1,489,837.97
(204,551,842.71)

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

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

1,914,686,151.95
(190,359,008.70)
20,050,950.99
414,186,603.29
(34,529,146.15)
1,990,866.70
(5,096,484.74)

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

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

(301,355.59)
37,281,000.00
(911,070.98)
-
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งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)
รายการ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าส่งเสริ มการขายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงิ นได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บคุ คลหรื อกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงิ นให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
รับคืนเงิ นให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ซื้อเงิ นลงทุนในหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ซื้อเงิ นลงทุนหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ซื้อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซื้อเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อทรัพย์สิน
ซื้อทรัพย์สินไม่มตี วั ตน
เงิ นสดรับจากขายเงิ นลงทุน -เผือ่ ขาย
เงิ นสดรับจากขายเงิ นลงทุน -ในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นสดรับจากขายเงิ นลงทุน -ทัว่ ไป
เงิ นสดรับจากขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงิ นปันผลรับจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นสดรับจากการขายทรัพย์สิน
เงิ นสดรับจากการขายทรัพย์สินไม่มตี วั ตน
เงิ นสดรับจากเงิ นสนับสนุ นโครงการเพื่ออนุ รักษ์พลังงาน
เงิ นปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559 (ปรับปรุ งใหม่)
2558
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
(20,691,604.87)
2,617,863.60
(7,390,341.86)
(32,186,864.14)
634,611,378.07
395,575,917.00
(369,288,719.77)
529,731,439.24
429,816,246.37
(5,516,681.41)
3,882,447.49
9,026,400.07
7,227,040.07
(689,805.52)
(2,350,927.22)
1,700,473,103.22
2,830,473,170.74
1,775,654,409.79
(1,320,656.56)
(272,911.16)
(2,896,642.36)
(332,155,828.68)
(326,747,132.64)
(306,007,513.01)
1,366,996,617.98
2,503,453,126.94
1,466,750,254.42
(303,978,283.67)

(135,810,474.00)

(530,816,460.49)

15,000,000.00

(45,000,000.00)

25,000,000.00

311,214.96
(508,965,000.00)
(819,338,169.69)
0.00
(196,992,000.00)
(179,115,044.00)
(118,585,053.25)
(151,831,484.26)
(1,451,756.05)
640,000.00
5,760,000.00
672,000.00
37,382,350.00
2,721,143.61
10,000.00
2,001,000.00
204,551,842.71
(2,011,207,239.64)

(16,400,000.00)
4,500,000.00
(186,271,703.13)
0.00
(46,875,000.00)
(61,075,000.00)
(17,554,076.00)
(125,571,563.13)
(8,854,149.78)
23,271,995.75
2,355,989.52
157,000.00
12,375,350.00
5,058,287.17
6,000.00
194,408,665.61
(401,278,677.99)

(355,977,265.72)
(1,862,006.06)
(47,500,000.00)
(108,676,201.06)
(184,095,313.23)
(151,685,600.90)
(1,228,890.66)
6,556,355.59
800,000.00
13,275,350.00
15,404,183.35
186,281,012.29
(1,134,524,836.89)

91

งบกระแสเงินสดตามงบการเงินรวม (ต่อ)
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นแก่บคุ คลหรื อกิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิ นรับฝากจากพนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงิ นกูย้ มื ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายเงิ นปันผล
เงิ นสดรับจากการรับชาระค่าหุ ้นเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นสดรับจากการใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุ ทธิเพิม่ ขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลื อ ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลื อ ณวันสิ้นปี

ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559(ปรับปรุ งใหม่)
2558
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น
จานวนเงิ น

258,798.54
6,650,000.00
(596,468,550.00)
-

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

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

(589,559,751.46)
(1,233,770,373.12)
3,057,658,025.55
1,823,887,652.43

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

33,521,955.00
(303,473,445.57)
28,751,971.96
1,296,766,404.56
1,325,518,376.52
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(2) อัตราส่ วนทางการเงินตามงบการเงินของบริ ษทั
งบการเงินรวม
2560
2559
2558

งบการเงินเฉพาะ
2560 2559 2558

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

1.43
0.82
0.16
6.41
56
37.44
10
5.25
69
(3)

1.50
0.90
0.31
6.86
52
37.80
10
5.82
62
0

1.48
0.81
0.21
6.34
57
30.40
12
5.69
63
6

1.38
0.81
0.14
6.40
56
38.14
9
5.24
69
(4)

1.46
0.90
0.30
6.84
53
41.21
9
5.82
62
0

1.44
0.80
0.20
6.33
57
32.18
11
5.71
63
5

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร(PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขั้นต้น
(%)
อัตรากาไรจากการดาเนิ นงาน
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
(%)
อัตรากาไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น
(%)

17.27
6.72
64.60
4.91
10.45

16.83
5.25
145.12
4.20
10.72

17.29
6.02
83.92
4.79
11.87

16.66 16.41
5.85
4.53
65.60 161.56
4.50
3.49
9.97
9.17

17.04
5.84
83.41
4.40
11.03

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
( เท่า )

6.44
174.89
1.31

6.42
159.98
1.53

7.18
6.07
5.45
6.67
176.57 213.33 167.93 198.04
1.50
1.35
1.56
1.52

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
( เท่า )
0.57
0.68
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
( เท่า ) 1,235.24 11,073.58
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
( เท่า )
0.53
3.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(%)
37.95
26.09

0.66
0.59
0.70
0.67
606.41 210.17 289.43 171.80
1.22
0.50
3.29
1.03
23.38 41.13 25.97 25.41

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนสภาพคล่องลูกหนี้ การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
CASH CYCLE
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14 การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานประจาปี 2560 และ 2559 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวม 32,017.69 ล้านบาท
และ 33,311.44 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ลดลง 1,293.75 ล้านบาท คิ ดเป็ น 3.88 % มีค่าใช้จ่ายรวม
ทั้งสิ้ น 30,046.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็ นจานวน 1,669.28 ล้านบาท คิดเป็ น 5.26 % และมีกาไรสุ ทธิ
รวม 1,571.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 185.23 ล้านบาท คิดเป็ น 13.36 %
ผลการดาเนินงานและรายได้ที่เพิม่ ขึ้น มาจากองค์ประกอบหลักที่สาคัญ ดังนี้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 มีจานวน 31,505.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
จานวน 1,347.14 ล้านบาท คิดเป็ น 4.10 %
เนื่ องจากในปี 2560 ภาวะการแข่งขันในตลาดของสิ นค้าอุปโภคบริ โภคยังคงความรุ นแรง และมีการ
ยกเลิกการจาหน่ายสิ นค้าเดิมสองแบรนด์ที่ดึงกลับไปจาหน่ายเอง คือ “Nike” ที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย
เน้นกระจายเข้าช่ องทางร้ านใหญ่ และแบรนด์ “กะทิอร่ อยดี ” แต่บริ ษทั ก็ยงั สามารถรักษาฐานยอดขายจาก
สิ นค้าที่มีอยูใ่ ห้เติบโตได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้จบั มือกับพาร์ ทเนอร์ ใหม่ ในการเป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า
“Under Armour” โดยเบื้องต้นเน้นกระจายสิ นค้าออกต่างจังหวัด เข้าไปในช่องทางร้านเครื่ องกีฬาเดิมที่บริ ษทั
เคยนา Nike เข้าไปจาหน่าย
รายได้อื่นๆ
รายได้อื่นๆของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและบริ การ จานวน
114.33 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลรับ 204.55 ล้านบาท และรายได้อื่น 121.80 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2559 รายได้อื่นของบริ ษทั ลดลงจานวน 18.27 ล้านบาท คิดเป็ น 13.05 % เนื่องจากมีคลังสิ นค้าหนองแขมที่
ผูเ้ ช่าขอยกเลิกการเช่า
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมปี 2560 ลดลง 1,669.28 ล้านบาท คิดเป็ น 5.26% เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็ น
การลดลงของต้นทุนขายตามสัดส่ วนที่ลดลงของยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 284.12 ล้านบาท ในส่ วน
ของค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขายซึ่ งลดลงตามสัดส่ วนของยอดขาย และมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิ น
ลงทุน 38.24 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ที่ร่วมลงทุน
กาไรสุ ทธิ
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ในปี 2560 มี ก าไรขั้นต้น 5,440.79 ล้า นบาท คิ ดเป็ น 17.27 % เมื่ อเที ย บกับ
ยอดขาย หลัง หัก ค่ า ใช้จ่า ยในการขายและบริ หารและต้นทุ นทางการเงิ นแล้ว มี ก าไรก่ อนหัก ภาษี เงิ นได้
1,903.36 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี 1,571.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 185 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ น 13.36 %
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ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ดปี 2560 มีมูลค่า 25,750.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 2,695 ล้านบาท คิดเป็ น 11.69 % โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง 1,090.33 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3,785.58 ล้านบาท
สิ นทรั พย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง 1,233.77 ล้านบาท เงิ น
ลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น 303.98 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นเงิ นฝากกับสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์และฝากประจา
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้ น 231.01 ล้านบาท โดยลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 มี
จานวน 4,282.72 ล้านบาท คิ ดเป็ น 16.63 % ของสิ นทรั พย์รวม มีระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ ย 56 วัน ใน
จานวนลูกหนี้ท้ งั หมดเป็ นลูกหนี้ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ ลดลงจากปี 2559 จานวน 8.5 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนเพิ่มขึ้น 3,785.58 ล้านบาท จากเงิ นลงทุนในหุ ้นกู้แปลงสภาพจานวน 508.97
ล้านบาท หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น จานวน 2,938.05 ล้าน
บาท จากการปรับมูลค่าตามราคาตลาดและอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น จานวน 103.68 ล้านบาท
หนี้สินรวม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี หนี้ สินรวม สิ้ นสุ ดปี 2560 มีจานวน 9,396.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2559
จานวน 60.62 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 0.65 % เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นลดลง 32.13 ล้านบาท ค่า
ส่ งเสริ มการขายค้างจ่ายลดลง 369.29 ล้านบาท ตามการลดลงของยอดขายของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ รายการหนี้ สิน
ส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า คิดเป็ น 58.41 % ของหนี้ สินรวม ซึ่ งบริ ษทั ได้ชาระหนี้ ตามกาหนดเวลาเสมอ และ
เนื่องจากบริ ษทั ฯไม่มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน จึงไม่มีภาระในการชาระดอกเบี้ย
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ดปี 2560 มีจานวน 16,354.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2559 เป็ นจานวน 2,634.62 ล้านบาท จากกาไรสุ ทธิ ปี 2560 จานวน 1,571.83 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 185.23 ล้านบาท และบริ ษทั ฯบันทึกผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย จานวน 1,687.42 ล้าน
บาท
ในปี 2560 บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลจานวน 431 ล้านบาท คิดเป็ น 31.08 % ของกาไรสุ ทธิ ของปี 2559 และ
มีการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงาน งวดครึ่ งปี แรกของปี 2560 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรา
หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นจานวนเงิน 165 ล้านบาท
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ฐานะสภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ลดลง 1,233.77 ล้านบาท จากกระแสเงินสดสุ ทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 1,367 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จานวน 1,136.46 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 190.36 ล้านบาท ค่าส่ งเสริ มการขายค้างจ่ายลดลง 369.29 ล้านบาท
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,011.21 ล้านบาท ลงทุนในหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจานวน 508.96 ล้าน
บาท ลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย จานวน 819.34 ล้านบาท เงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่น จานวน 376.10 ล้านบาท และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จานวน 118.50 ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
อัตราหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สิ้ นสุ ดปี 2560 คิดเป็ น 0.57 เท่า ซึ่ งอยูใ่ นระดับต่า จัดว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
มาก ขณะที่ความสามารถในการชาระดอกเบี้ยของบริ ษทั อยู่ในระดับสู งที่ 1,235.24 เท่า แสดงว่าบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย มีกาไรจากการดาเนินงานเพียงพอที่จะชาระดอกเบี้ย แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างทาง
การเงินที่ดี มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและแข็งแกร่ ง มีความสามารถในการชาระหนี้ได้เป็ นอย่างดี
สภาพคล่องที่สาคัญ
ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนิ นงานที่ดีและมีสภาพคล่องยู่ในระดับที่ดีมาตลอด ทั้งนี้
เกิ ดจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ระบบติดตามการชาระเงิ นจากลู กหนี้ การค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับ
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้าที่ดีและมีการชาระเงินตรงตามกาหนด โดยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.43 เท่า
ลดลงจากปี ที่แล้ว 0.07 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 0.82 และอัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สด 0.16 ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ ย 56 วัน ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ ย 10 วัน อัตราส่ วนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
บริ ษทั มีสภาพคล่องในระดับสู งและมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
14.2 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินในอนาคต - ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
ปี 2504

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน

80 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
0.84
2,3,5,9 และ15

- สาขาบริ หารธุรกิจ

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2556–ก.ค. 2559 กรรมการที่ปรึ กษา

บมจ. ธนูลกั ษณ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

บมจ. ธนูลกั ษณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 - ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2556 - ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษา

บมจ. ไทยวาโก้

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2556 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

- สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม)

ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

2556 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

2556 – พ.ค. 2559

รองประธานกรรมการ

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล

พ.ค. 2559 – ธ.ค.2559 กรรมการที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล

ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

จานวน 23 แห่ง

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุ งเทพฯ

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

ธ.ค. 2559-ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. สหชลผลพืช

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

- ไม่มี -

98
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2. นายบุญชัย โชควัฒนา

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ถือหุน้ ใน

70 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
0.62
1,3,5,9 และ15

ตาแหน่ง
บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริ ษทั

- สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556 - ปัจจุบนั

- ประธานกรรมการบริ หาร

- สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2552 – 1 ธ.ค. 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปี 2515

- รองประธานกรรมการ
ปี 2505

ประธานกรรมการ

ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)

บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
เอ็ม เอฟ ซี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ธ.ค.2555–เม.ย. 2557 กรรมการ

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

Wisconsin State University At Superior, U.S.A.

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 21 แห่ง

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท
2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซันร้อยแปด

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

82 Assumption Commercial College (1956)

0.51

B.A. Economics University of Nottingham

- ไม่มี 1,2,5,9 และ15

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ

บมจ.นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ)

รองประธานกรรมการ

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

กรรมการ

บมจ. ไอที ซิต้ ี

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 4 แห่ง

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

(1962)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2556 - ปัจจุบนั

- Role of Compensation Committee (RCC) 7/2008
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
4. นางผาสุ ข รักษาวงศ์
- รองประธานกรรมการบริ หาร

- ประธานกรรมการบริ หาร

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

63 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ

0.02

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

คอร์รัปชัน

- Risk Management Program for Corporate

ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ

บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 5 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

Leaders (RCL) 7/2017

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
53 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ, Assumption University,

- กรรมการผูอ้ านวยการ

ปริ ญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco

- กรรมการบริ หาร

State University, California, U.S.A

19 มิถุนายน 2551

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริษัทจดทะเบียน

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

5. นายเวทิต โชควัฒนา

ตาแหน่ง

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ความเสี่ ยงและต่อต้านการ
19 มิถุนายน 2551

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์

0.14

- ไม่มี 1,2 และ 3

บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบนั

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 16 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

- Risk Management Program for Corporate

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซันร้อยแปด

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

Leaders (RCL) 4/2016
สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน หลักสู ตรผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง รุ่ น 21/2558
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง

- กรรมการบริ ษทั
ปี 2531

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

72 วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.02

-

- กรรมการบริ ษทั
26 เมษายน 2555

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2556- ปัจจุบนั

กรรมการ

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 1 แห่ง

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

43 เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล บิสซิเนส

0.09

- ไม่มี -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ งซิดนีย ์

บริษัทจดทะเบียน
2560 – ปัจจุบนั

ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2560 – ปัจจุบนั

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
- กรรมการบริ ษทั
17 ธันวาคม 2558

68 ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูจ้ ดั การสานักการลงทุนต่างประเทศ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 2 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012
8. นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
7. นายเพชร พะเนียงเวทย์

ตาแหน่ง

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์

0.23

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

ผูจ้ ดั การสานักการลงทุนต่างประเทศ

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
พ.ค.2552–16 ธ.ค.2558 ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

บมจ. สหพัฒนพิบูล

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 4 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -
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ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

41 ปริ ญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริ กา

- กรรมการบริ หาร

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

และต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด 2

ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

0.35

1,2 และ 3
2553 - 2556

- Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
28 เมษายน 2540

บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

13 พ.ย. 60–ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้ านวยการและ

บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

- Risk Management Program for Corporate

ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน

Leaders (RCL) 8/2017

69 ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี

กรรมการ

ก.ย. 2556–13 พ.ย.2560 กรรมการผูจ้ ดั การ

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
- กรรมการอิสระ

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริษัทจดทะเบียน

17 ธันวาคม 2558
10. นายวศิน เตยะธิติ

ตาแหน่ง

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร

- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์

0.005

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 6 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ

บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 10 แห่ง

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

2556- ปัจจุบนั

- ไม่มี -
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ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

70 ปริ ญญาโท M.Acc., Western Illinois University,

- กรรมการอิสระ

U.S.A.

- กรรมการตรวจสอบ

บัญชีบณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

22 เมษายน 2539

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

ช่วงเวลา

-

บริษัทจดทะเบียน
2556 – เม.ย. 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 – ปัจจุบนั

ประกาศนียบัตรชั้นสู งการสอบบัญชี,

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอ็นเตอร์ไพรส์

กรรมการอิสระและ

บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

บมจ. ประชาอาภรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
0.004

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 1 แห่ง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการตรวจสอบ

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

26 เมษายน 2542

- Director Certification Program (DCP) 68/2005

- กรรมการอิสระ

72 ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. นายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

-

2556 - ปัจจุบนั

- ไม่มี -
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ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
13. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

70 ปริ ญญาโท บริ หารรัฐกิจ (Public Affairs)

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

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

ช่วงเวลา

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ

สหรัฐอเมริ กา

- กรรมการตรวจสอบ

ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

27 เมษายน 2552

2556 - ปัจจุบนั

สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

กรรมการอิสระ และ

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

- Director Accreditation Program (DAP) 77/2009
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
14. นายแพทย์วชิ ยั เจริ ญวงค์
- กรรมการอิสระ
25 เมษายน 2559

71 แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต ศิริราชพยาบาล

-

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

- ไม่มี -

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- Director Accreditation Program (DAP) 138/2017
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
15. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
- กรรมการบริ ษทั
11 พฤษภาคม 2560

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
48 ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
- Director Certification Program (DCP) 68/2005

0.08

1,2 และ 3
2544 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
- เลขานุการบริ ษทั
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน
10 พฤษภาคม 2548

ตาแหน่ง

68 บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
0.07
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- อบรม Board Reporting
- Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) 7/2017
อบรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

-

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผูอ้ านวยการ
กรรมการ
กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
- ไม่มี บริษัทจดทะเบียน
กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

บมจ. ไทยวาโก้
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
บมจ. ธนูลกั ษณ์
จานวน 41 แห่ง
บจ. อินเตอร์เซ้าท์
บจ. ซันร้อยแปด
บจ.เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ดิสทริ บิวชัน่
บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)
บจ. โคราชวัฒนา

- ไม่มี จานวน 3 แห่ง
- ไม่มี -

105
ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
17. นายพิพฒั น์ โควศุภมงคล

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
64 ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0.04

-

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หาร

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

และต่อต้านการคอร์รัปชัน
10 พฤษภาคม 2548
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
18. นายวระ พันธ์กมล

59 มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

0.02

- ไม่มี -

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ปริ ญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

และต่อต้านการคอร์รัปชัน

สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย 1
9 พฤษภาคม 2556
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
19. นายปุณวีณ์ สุ ขเย็น
- กรรมการบริ หาร

50 ปริ ญญาโท สาขาวิชาการตลาด

0.007

Thames Valley University

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

- ไม่มี -

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

และต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย 2
12 พฤษภาคม 2557
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
20. นายปริ ญญา สิ ทธิดารง

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
56 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ

0.001

-

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หาร

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 1 แห่ง

- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

และต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด 1
1 พฤษภาคม 2551

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) 8/2017

การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
21. นายพีระพล จันทร์วจิ ิตร
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และต่อต้านการคอร์รัปชัน

41 ปริ ญญาโท Telecommunication Management

0.003

Assumption University
ปริ ญญาตรี Electronics Engineering

- ไม่มี -

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

Assumption University

- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย 1
12 พฤษภาคม 2560
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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ชื่อ - นามสกุล

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุน้ ใน

ตาแหน่ง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
22. นางสาวพัชราภรณ์ วัฒนสุ ข

สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั

บริ ษทั (% ) ระหว่างผูบ้ ริ หาร
59 ปริ ญญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์

0.015

-

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หาร

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- รักษาการผูอ้ านวยการฝ่ าย

ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

ทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

12 พฤษภาคม 2560
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
23. นางศิริวรรณ วงศ์อริ ยะกวี

53 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ

0.12

- ไม่มี -

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

- กรรมการบริ หาร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 6 แห่ง

- ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

การเงินและการลงทุน

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

12 พฤษภาคม 2560
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ
24. นายสุ รพงษ์ โศภนกิจ
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

46 ปริ ญญาโท MSCIS Assumption University

-

- ไม่มี -

2556 - ปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ปริ ญญาตรี BBA Computer System

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

Assumption University

กิจการที่แข่ งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

1 พฤษภาคม 2558
การดารงตาแหน่งใดๆในกิจการหรื อองค์กรอื่นในปี ที่ผา่ นมาไม่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
รายชื่อกรรมการในบริ ษทั ย่อย
รายชื่อ
1. นายบุญชัย โชควัฒนา
2. นางผาสุ ข รักษาวงศ์
3. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
4. นางศิริพร
เลขยะวิจิตร
5. นางศิริวรรณ วงศ์อริ ยะกวี
6. นายปริ ญญา สิ ทธิดารง

บริ ษทั
X
/
/
//
//
//
X
/
//

บจ. โชคชัยพิบูล

หมายถึง ประธานกรรมการ
หมายถึง กรรมการ
หมายถึง กรรมการบริ หาร

/
/
/
/

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

บจ. แดรี่ ไทย
X

/
/
/
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รายชื่อกรรมการในบริ ษทั ร่ วม
รายชื่อ

บริ ษทั

1. นายบุญชัย
โชควัฒนา
2. นายเวทิต
โชควัฒนา
3. นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. นางศิริพร
เลขยะวิจิตร
6. นางศิริวรรณ วงศ์อริ ยะกวี
X
/
//

X
/
/
/
//
//

บริ ษทั ร่ วม
บจ.
ไทย เมียนม่าร์
ซัคเซสเวนเจอร์
/
/
/

หมายถึง ประธานกรรมการ
หมายถึง กรรมการ
หมายถึง กรรมการบริ หาร

บจ.
ร่ วม
อิสระ
/

บจ.
บจ.
ร่ วมอิสระ ศรี ราชา
ดีเวล็อปเมนท์ ขนส่ ง
/
/

บจ.
บจ.
สหพัฒน์ สหอุบล
เรี ยลเอสเตท นคร

บจ.
สห
ลอว์สัน
X
/

/

/
/

/

/

บจ.
ซัน
ร้อยแปด
X
/

/

บจ.
สยาม
อาราตะ
/
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ -สกุล

: นางสาวสุ นนั ทา มงคลกิจทวีผล

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

รายละเอียดของผูท้ าบัญชีของบริ ษทั
ชื่อ -สกุล

: นางสาวจานงค์ ศรี อมั พรกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี -

112

เอกสารแนบ 5
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2560 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน คือ นายวศิน เตยะธิ ติ, พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร
นายสุ รินทร์ วัฒนศิ ริพงษ์ และนายขจรศักดิ์ วันรั ตน์ เศรษฐ โดยมี นายวศิ น เตยะธิ ติ เป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบมีดงั นี้
1. นายวศิน
เตยะธิติ
เข้าร่ วมประชุม 6 ครั้ง
2. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร
เข้าร่ วมประชุม 6 ครั้ง
3. นายสุ รินทร์
วัฒนศิริพงษ์
เข้าร่ วมประชุม 6 ครั้ง
4. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ เข้าร่ วมประชุม 6 ครั้ง
ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่ งได้ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี แล้ว ผูส้ อบบัญชี
ไม่พ บสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ใ ห้เชื่ อว่างบการเงิ นดัง กล่ าวไม่ถู กต้องตามที่ ค วรในสาระส าคัญตามหลัก การบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็ นพ้องต้องกันกับการสอบทานของผูส้ อบบัญชี โดยใน
การประชุ มสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 และไตรมาส 2 มีผสู้ อบบัญชี ผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ ยวข้องเข้าร่ วมประชุ ม ยกเว้นการประชุ มสอบทานงบการเงิ นไตรมาส 3 ได้มีการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบ
บัญชี และผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2560 จากแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่ งสามารถปฏิบตั ิได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจที่ดาเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี 2561
ของแผนกตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั และในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการทารายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั ฯ ก็ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการทารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่ วมประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุมและไม่ได้
ออกเสี ยงในวาระนั้น ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจาปี 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี แล้ว ได้มีการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่ ผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อให้
มัน่ ใจว่ารายงานทางการเงินจัดทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การเปิ ดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่านางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร และ/หรื อ นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์ แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็ น
ผูส้ อบบัญชี จึงได้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิต่อไป
ในการปฏิ บตั ิงานตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่ องใดๆ อันป็ น
สาระส าคัญ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท และได้ร ายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านให้ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
วศิน เตยะธิติ
( นายวศิน เตยะธิติ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

