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Attitudes towards HAPPINESS 
Be positive… when you are alone  

Be generous… when among friends 
Be thoughtful… when confronted with challenges 

Be humble… when surrounded by the wise 
Be grateful… when taking care of your parents 
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ผลประกอบการ(ล้านบาท)   Performance(MillionBaht)
รายได้จากการขาย  26,274.20 25,322.14  Sales 
รายได้รวม 26,950.47 25,797.16  Total Revenues 
กำไรสุทธิ 1,039.71 965.05  Net Profit 
สินทรัพย์รวม 16,420.44 16,389.95  Total Assets 
หนี้สินรวม  6,641.03 7,127.81 Total Liabilities 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,779.40 9,262.14 Total Shareholders’ Equity 

ข้อมูลต่อหุ้น(บาท)   PerShareData(Baht)
กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.25  2.88  Earning per Share 
เงินปันผลต่อหุ้น 1.00 0.90 Dividend per Share 
มูลค่าหุ้นตามบัญชี   30.24 29.09  Book Value per Share 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 1.00 Par Value per Share 
ราคาตลาด 44.00  56.00  Market Price 

อัตราผลตอบแทน(ร้อยละ)   RateofReturn(%)
อัตรากำไรขั้นต้น 18.00 18.19 Gross Profit Margin 
อัตรากำไรสุทธิ 3.86 3.74  Net Profit Margin 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  10.92 11.26  Return on Equity 

จุดเด่นในรอบปี

Highlightsoftheyear

งบการเงินรวม2556.2013FinancialStatement


2555.2012
(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)
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เกียรติคุณที่ได้รับ
1.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 พ.ศ. 2506 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 5 
   ชื่อ เบญจมาภรณ์ 
 พ.ศ. 2521 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 4 
   ชื่อ จัตุรถาภรณ์ 
 พ.ศ. 2522 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4 
   ชื่อ จัตุรถาภรณ์ 
 พ.ศ. 2524 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 
   ชื่อ ตริตาภรณ์ 
 พ.ศ. 2525 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 2 
   ชื่อ ทวีติยาภรณ์ 
 พ.ศ. 2528 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลญี่ปุ่น 
   ชื่อ ตริตาภรณ์ รัตนมิ่งมงคล 
 
 เกียรติคุณอื่นๆ
 พ.ศ. 2528 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางแสน
 พ.ศ. 2531 รางวัลเกียรติคุณนักการตลาดไทย ปี พ.ศ. 2531 
 พ.ศ. 2532 รางวัลนักอุตสาหกรรมไทยดีเด่น   ปี พ.ศ. 2532 
 
 
ปรัชญาเพื่อการทำงานและชีวิต  
ทำดีเปรียบการเดินทวนกระแสน้ำทำชั่วเปรียบการลอยตามน้ำ
  
 การเป็นมนุษย์แล้วพยายามใช้ชีวิตที่มีคุณธรรม ปฏิเสธอบายมุข 
ที่มักจะเอาความสนุกมาหลอกล่อ และในขณะเดียวกันก็ยอมอดทน  
ยากลำบากกับการเพยีรทำสิง่ทีด่มีปีระโยชนน์ัน้ ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย เปรยีบเหมอืน 
เดินทวนกระแสน้ำ คิดได้อย่างนี้เราก็จะไม่บ่นหรืออืดอาดต่อความ 
พยายามที่จะเดินทวนกระแสดังกล่าว ทำให้เราสร้างความยิ่งใหญ่ใน 
อนาคตได้ 
 ปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปที่สูง เหนื่อยยากลำบากฉันใด คนที่ทำ 
ความดีหลีกหนีอบายมุขก็ต้องทำใจด้วยความเหนื่อยยากฉันนั้น และ 
ปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปที่สูงเจอน้ำดีที่ใสสะอาดฉันใด คนที่ทำความดี 
ที่ยากเย็นย่อมเจอชีวิตที่ดี มีชีวิตที่สะอาดเป็นมงคลแก่ตนเองฉันนั้น 
ผิดกับการทำชั่วที่ทำง่ายเหมือนกับการปล่อยตัวลอยตามกระแสน้ำ 
ไม่มีความอดทนต่อสู้กับสิ่งยั่วเย้า  
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 สภาพโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 เริ่มมีการชะลอตัวมาตั้งแต่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ทั้งนี้เนื่องมาจากความไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล ทำให้
การค้า การลงทุนมีการชะลอตัว  นอกจากนี้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจของไทยยังมีปัญหาอื่นๆที่เป็นปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเกิดขึ้นมากมาย อาทิ นโยบายประชานิยมของพรรคการเมืองหลายนโยบายท่ี
แทนที่จะส่งผลดี  แต่กลับส่งผลในทางตรงกันข้ามต่อระบบเศรษฐกิจ  ปัญหาการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนไม่มีอารมณ์ออกไปจับจ่ายใช้สอย กำลังซื้อจึงหายไปส่วนหน่ึง รวมถึงการลงทุนต่างๆ ก็มี
การชะลอตัวเนื่องจากรอดูสถานการณ์ทางการเมือง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่
ผ่านมา ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกก็ยังตกอยู่ในภาวะลำบาก ไม่ว่าจะเป็นยุโรปก็ดี อเมริกาก็ดี หรือญี่ปุ่นก็ดี ก็ประสบ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจซบเซาเช่นกัน ซึ่งความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในครึ่งหลังของปี 2556 ถือเป็นปัจจัย
เสี่ยงและข้อจำกัดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถทำยอดขายได้ 26,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555  จำนวน 950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 มีกำไรสุทธิ  
1,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 

 บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
สังคม รวมถึงประเทศชาติ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในทุกมิติมาโดยตลอด ที่ผ่านมาบริษัทฯ 
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างดีได้ ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างบริษัทฯ และโรงงานผู้ผลิต  
ผู้บริหารและพนักงานต่างทำงานด้วยความเข้าใจกัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีการตั้งเป้า และมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัท
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกให้มากขึ้น มุ่งเน้นการตลาดที่มีศักยภาพ โดยรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น  
มกีารปรบักลยทุธใ์หทั้นตอ่การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ เพือ่ตามกระแสสงัคมและตามกระแสโลกใหท้นั 

 ความสำเร็จและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองน้ัน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือว่ามีส่วนร่วม
เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยินดีที่จะสนับสนุนและให้
กำลังใจกับทุกคนที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความเพียร อดทน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งในด้านสวัสดิการ การศึกษา  และสังคม  ให้สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย 

 ในโอกาสนี้คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน
การดำเนินงานของบริษัทด้วยดี จนทำให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
 
 

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
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 คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ประกอบ
ดว้ยกรรมการอสิระจำนวน 4 ทา่น คอื นายวศนิ เตยะธติ ิพลตำรวจตรภีาณรุตัน ์มเีพยีร นายสรุนิทร ์วฒันศริพิงษ ์นายขจรศกัดิ ์ 
วันรัตน์เศรษฐ โดยมี นายวศิน เตยะธิต ิเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ในรอบปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม  4  ครั้ง  โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  
ตรวจสอบมีดังนี้ 
  1.  นายวศิน เตยะธิติ            เข้าร่วมประชุม   4   ครั้ง 
  2.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร  เข้าร่วมประชุม   4   ครั้ง 
  3.  นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์           เข้าร่วมประชุม   4   ครั้ง 
  4.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ     เข้าร่วมประชุม   4   ครั้ง 
 
 ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้
เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากการสอบทานของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส มีผู้ช่วย  
ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ยกเว้นการประชุมสอบทานงบการเงินไตรมาส 3 ได้มีการประชุมร่วม
กับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2556 จากแผนก
ตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามแผนงานที่วางไว้ และจากการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และให้ความเห็นชอบ
แผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ของแผนกตรวจสอบภายใน โดยได้เพิ่มเรื่องการตรวจติดตามระบบต่าง ๆ  
ที่วางไว้ว่าได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการท่ีอาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วม
ประชุมและแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ   
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้มี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร การ
เปิดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความ  
เห็นว่านางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล แห่งบริษัท 
สอบบญัช ีด ี ไอ เอ อินเตอรเ์นช่ันแนล จำกดั เปน็ผู้มคีณุสมบตัแิละเหมาะสมเปน็ผูส้อบบญัช ีจงึไดน้ำเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั 
พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป 
          
          ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
          
           
                (นายวศิน  เตยะธิติ) 
                                                                                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                                                           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
 
 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี2556
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         สหพัฒนพิบูล เริ่มต้นองค์กรจากฐานของความอุตสาหะ วิริยะ ของอดีตท่านประธาน ดร. เทียม โชควัฒนา
และได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม โดยตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างเสริมสังคมส่วนรวม ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณค่า 
สูส่งัคม และคำนงึถงึความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในทกุมติ ิ รวมถงึการบรหิารงานใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการท่ีดี  
ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ : คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำการจำหน่าย  เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล 
 นโยบายคุณภาพ : ร่วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล เป็นองค์กรคนดี 
   รับผิดชอบต่อสังคม 
 ค่านิยมองค์กร (Core Values) ประกอบด้วย 
  :    ความรับผิดชอบต่อสังคม    (Social Responsibility)  
  :    การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง  (Advancement) 
  :    การรวมพลังด้วยความสามัคคี  (Harmony) 
  :    มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  (Passion for Excellence) 
  :    องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness) 
 
ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ
     บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ “เฮียบเซ่งเชียง” 
ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ต่อมาได้ขยายกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ” ในปี พ.ศ. 2495  ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  

ปี 2521 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท 
ปี 2525 - 2527   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 48 ล้านบาท 
ปี 2528                เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท  
ปี 2530 - 2531   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท 
ปี 2531 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท 
ปี 2532                เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  600 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท 
 ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ จำนวน 250 ล้านบาท 
ปี 2533- 2537 เรียกชำระทุนเพิ่ม 75.87 ล้านบาท มีทุนชำระแล้ว 275.87 ล้านบาท 
ปี 2537                เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,896,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10    
 บาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่น 3 หุน้เดมิ มสีทิธจิองซือ้หุน้ใหมไ่ด ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 55 บาท 
ปี 2537               เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด 
ปี 2542               ออกหุ้นกู้จำนวนเงิน  500 ล้านบาท 
ปี 2546               เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
ปี 2551              วนัที ่ 9 -15 กรกฎาคม 2551 ไดเ้รยีกชำระคา่หุน้เพิม่ทนุ จำนวน 45,979,220 หุน้ โดยการจดัสรร  
 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ  
 15 บาท ทำให้มีทุนชำระแล้วจำนวน  318.42  ล้านบาท 
ปี 2556               ลดทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เหลือ 318.42  ล้านบาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 330  
 ล้านบาท  โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ จำนวน 11.58 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้กผู่บ้รหิารและพนกังาน  
 ของบริษัทตามโครงการ ESOP  วันที่ 11-13 กันยายน  2556 มีผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  
 จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP  จำนวน 4,957,900 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท  
 วันที่ 20 กันยายน 2556 มีทุนชำระแล้วจำนวน 323. 37 ล้านบาท 
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บอจ.ร่วมอิสระ (25.00%) 

บอจ.ศรีราชาขนส่ง  (20.00%) 

บอจ.สหพัฒน์ เรียล เอสเตท (20.00%) 

บอจ.สหอุบลนคร  (20.00%) 

บอจ.สห ลอว์สัน  (20.00%) 

 

บอจ. โชคชัยพิบูล (99.99%) 

 

บอจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)  (99.99%) 

บอจ.ทิพย์วารินวัฒนา (49.95%)  

บอจ.แดรี่ไทย (45.00%) 

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

 

บอจ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซสเวนเจอร์ (35.00%) 

บอจ.บุญแคปปิตอลโฮลดิ้ง (32.00%) 
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โครงสร้างการถือหุ้น


 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 บริษัท และถือหุ้นในบริษัทร่วม รวม 10 
บริษัท แยกตามสายธุรกิจ ได้ดังนี้ 

บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด(มหาชน)



บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ 

สายธุรกิจการผลิต 

สายธุรกิจการลงทุน 

สายธุรกิจบริการอื่นๆ 
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การถือหุ้นไขว้ 
  
 บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัด
หรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14 
    การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ชื่อบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

บริษัทฯ ถือหุ้น 
บริษัทอื่น 

บริษัทอื่นถือหุ้น 
บริษัทฯ 

1.  กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%  
• บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50%  บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ 

1.  บ.โชคชัยพิบูล จก. 
2.  บ.กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จก 

   
99.99 
99.99 

- 
- 

2  กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกิน 50%  
• บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50%  บริษัทอื่นต้องไม่  
  ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% 

1.  บ.แดรี่ไทย  จก. 
2.  บ.ทิพย์วารินวัฒนา จก. 
3.  บ.ไทย-เมียนม่าร์ ซัคเซส เวนเจอร์ จก. 
4.  PRESIDENT FOODS (CAMBODIA) 
   

3  กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% **   
• บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 25% บริษัทอี่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ 

ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% 
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล  
3. บ.ไอ.ดี.เอฟ จก. 
4. บ.อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์ จก. 
5. บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพ) 
6. บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี  
7. บ.สหพัฒน์ เรียล เอสเตท จก. 
8. บมจ. ประชาอาภรณ์  
9. บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์ 
   

6.52 
8.51 

19.60 
9.83 
0.45 

12.30 
20.00 
8.80 
6.25 

20.32 
10.40 
4.13 
1.24 
0.56 
0.34 
0.18 
0.06 

0.0001 

หมายเหตุ : **  แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
 

45.00 
49.95 
35.00 
30.00 

- 
- 
- 
- 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค้าอุปโภค บริโภค และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทย่อยแห่งหน่ึงประกอบ
ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ และบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินมีราย
ละเอียดดังนี้ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจำหน่าย เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ 
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์อาหาร, ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เด็ก     
 

นโยบายการตลาดและการจำหน่าย
 ในด้านการจัดจำหน่ายได้เน้นถึงคุณภาพของสินค้าโดยถือหลักการขายสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาซื่อสัตย์
ยุติธรรมต่อผู้บริโภค และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง กลยุทธ์ทางการตลาด เน้นการเลือก
ส่วนแบ่งการตลาดที่สอดคล้องกับตำแหน่งของสินค้าและบริการ บริษัทฯ ยังเน้นความพิถีพิถันในคุณภาพของสินค้าให้
ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยตลอดเวลา โดยการพัฒนาระบบแบบบูรณาการเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าให้เกิดความสะดวกสบายใน
การสั่งซื้อสินค้า บริหารสต็อกสินค้าและการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา มีการพัฒนาระบบ Logistics  
และ Information Technology  เพื่อ 
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
 • ลดความสูญเสียโอกาสในการขายในร้านค้าปลีกเนื่องจากการขาดสต๊อก 
 • เป็นการสร้างโครงข่าย Synergy Network ในการบริการลูกค้า รับและส่งข้อมูลจากพนักงานขายได้อย่าง
รวดเร็ว 
 บรษิทัฯ ไดจั้ดจำหน่ายสนิคา้ทัง้เงนิสดและเครดติทัว่ประเทศ โดยมสีดัสว่นการจำหนา่ยในกรงุเทพฯ 40% และตา่ง
จงัหวดั 60% 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
 การแข่งขันในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้ม แข่งขันกันรุนแรงสูงมากข้ึน เน่ืองจากภาคการบริโภคจะ
ไม่สามารถเติบโตได้มากนัก เพราะรัฐบาลที่อยู่ในช่วงปฏิรูปทางการเมืองจะไม่สามารถผลักดันโครงการอัดฉีดทางการ
เงินขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งการเปิดการค้าเสรี มีผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
มากขึ้น ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องประสบกับการแข่งขันกับสินค้านำเข้า หรือการย้ายฐานการผลิตของคู่แข่ง
มายังประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่าง
สม่ำเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้ผู้บริโภคได้รับรู้  
การจัดกิจกรรมร่วมกับร้านค้า เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค 

(หน่วย  : ล้านบาท)  
รายได้     ปี2556  ปี2555
 ขายสินค้าอุปโภค บริโภค 26,223.9 23,464.2  
อาคารสำนักงานให้เช่า 38.0 29.3 
อื่นๆ  356.1 168.6 
รวม     26,618.0  23,662.1
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ผู้ถือหุ้น
       ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 มีนาคม 2556  
 
       การกระจายการถือหุ้นตามจำนวนรายที่ถือ โดยแบ่งช่วงจำนวนหุ้นที่ถือตามจำนวนรายของผู้ถือหุ้น 

ช่วงจำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนรายที่ถือ  % 

  

 
 
 
 
 
 
  

รวม 1,055  100.00  
           
            ประเภทและจำนวนผู้ถือหุ้น ตามประเภทของบุคคลที่ถือหุ้น  

ประเภท จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ 

  นิติบุคคล 
     สัญชาติไทย 
     สัญชาติต่างด้าว 
  บุคคลธรรมดา 
     สัญชาติไทย 
     สัญชาติต่างด้าว    

         
 
              

                รายชื่อ  จำนวนหุ้น    % 

     
 

-      50 
-     100 
-     500 
-   1,000 
-   3,000 
-   5,000 

ขึ้นไป 

1 
51 

101 
501 

1,001 
3,001 
5,001 

126 
53 

150 
112 
123 
55 

436 

11.94 
5.02  

14.22  
10.62  
11.66  
  5.21  

  41.33 

48 
8 
 

993 
6 

1,055 

158,460,044 
74,306,893 

 
83,359,226 
2,295,740 

318,421,903 

49.76 
23.34 

 
26.18 
0.72 

100.00 รวม 

65,696,365 
33,630,158 
32,188,333 
23,647,341 
16,216,666 
16,072,583 
13,154,680 
12,848,944 
12,617,181 
8,200,000 

20.63 
10.56 
10.11 
7.43 
5.09 
5.05 
4.13 
4.03 
3.96 
2.58 

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 
3. LION CORPORATION 
4. บริษัท โชควัฒนา จำกัด 
5. NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. 
6. Q.P. CORPORATION 
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 
8. นายสำเริง  มนูญผล   
9. นายวีรพัฒน์   พูนศักดิ์อุดมสิน 
10. LOTTE  COMPANY LIMITED. 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท 



 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 
 บริษัทคาดว่าจะสามารถคงไว้ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ต่อปี ทั้งน้ีย่อมข้ึนกับผล
การดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก 
  

การจ่ายเงินปันผล ** 2556 2555 2554 2553 2552 

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 

3.23 
1.00 

31.21% 

3.00 
1.00 

33.30% 

2.82 
0.90 

31.92% 

2.41 
0.75 

31.08% 

2.14 
0.65 

30.38% 
 **  หมายเหตุ  :  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11(ชุดที่ 20)  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557  มีมติให้นำเสนอต่อ  
      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีข้ึนในวันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล  
      หุ้นละ 1 บาท  

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ผู้อำนวยการ 
 

สำนักตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายบัญชี 
 และ 

การเงิน 
 

ฝ่าย 
สำนัก

ประธาน
กรรมการ 
บริหาร 

ฝ่าย 
ผลติภัณฑ ์1 

ฝ่ายบริหาร 
การขาย 

 

ฝ่ายธุรกิจ  
 ต่าง 

ประเทศ 
 

ฝ่าย 
ผลติภณัฑ ์2 

ฝ่าย 
ทรัพยากร 
  บุคคล 

 

ฝ่ายบริหาร
การเงินและ
การลงทุน 

 
 

ฝ่าย 
ผลติภณัฑ ์3 

ฝ่าย 
เทคโนโลยี 
สารสน 
เทศ 

 ฝ่ายขาย 1 
 

ฝ่ายวิจัย 
 

ฝ่าย 
สำนักงาน  ฝ่ายขาย 2 

รองผู้อำนวยการอาวุโส 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท

รองผู้อำนวยการ 

การจัดการ



การจัดการ



12



โครงสร้างการจัดการ


   โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน  
4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้อำนวยการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
กฎบัตร และในอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15)  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 
และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   
 
อำนาจดำเนินการหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
1.คณะกรรมการบริษัท   
 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท
  1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ/  
    หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ 
  2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่            
   มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น  ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
  3. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ  
   บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
  4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน  ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
  5. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร  
  6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะ  
   กรรมการบริหาร 
  7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
  8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี  ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย  
    ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจ  
   คณะกรรมการบริหาร 
  9. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย  ซึ่งวัตถุดิบ  และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ  หรือล้าสมัยซึ่ง  
   จะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร  
  10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ  
   การดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ  
   ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า   ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
  11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ    
   ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น 
  12. อนุมัติการก่อตั้ง   ควบรวม   หรือเลิกบริษัทย่อย 
  13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท  หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้  
  14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง  ให้ความเห็น ร่วมประชุม  
   หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 
  15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี  
   จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  
  16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
  2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม  
   กฎหมายนโยบาย  และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
   เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตาม  
   ให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง 
  4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้ม ี 
   อำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สิน  
   ของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ 
  5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน   
   และ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ  
   ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ง  
   ของผล ประโยชน์ให้ถูกต้อง 
  6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ  
   เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
  7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมี  
    มาตรฐานและโปร่งใส 
  8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
  9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนด  
   อัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ใน  
   ระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้  
   ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียน  
   การโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ  
   หุ้นไม่เกิน 2 เดือน  และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันทำการถัดจากวันกำหนด  
   รายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อ  
   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล 
  10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน  
   ประจำปีของบริษัท  (แบบ 56-2)  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 
  11. ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลง  
   รายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท 
  12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น 
  13. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 
2.คณะกรรมการบริหาร
 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร
  1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและ   
   สวัสดิการ แก่พนักงานระดับต่างๆ 
  2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท 
  3. ออกระเบียบ ประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรรมการบริหารและ/หรือพนัก  
   งานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร  เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้ 
  4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัท ที่มีการ  
   ประกอบ ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท 
  5. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ  
   บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท  
  6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท  
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  7. อนุมัติการได้รับ หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท 
  8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน   
   20 ล้านบาท  
  9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท 
  10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย  
   ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวม ไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท 
  11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะ  
   ทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ไม่เกินครั้งละ 20 ล้านบาท 
  12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ  
   การดำเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุน  
   ทรัพย์ไม่เกิน 2 ล้านบาท และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท 
  13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ 
  14. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่ง  
   เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น 
  15. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี    
   จำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  
  16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
  1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท 
  2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
  3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่าง  
   ต่อเนื่อง 
  4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้    
   ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
     5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อท่ี  
   ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ 
  6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอ  
   ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ 
  7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป  
  8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท  
   และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาชี้แจงให้  
   ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของ    
   องค์กร 
  3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เก่ียวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะ  
   กรรมการตรวจสอบ 
     4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี    
    จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท  
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal   
   audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด  
   จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วย    
   งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
   แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ  
   ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ  
   บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
   และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ  
   เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน  
   ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ  
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
   (ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร (charter) 
   (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที ่ 
     ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
  7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อ  
   ไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ  
   ตรวจ สอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจ  
   สอบเห็นสมควร 
   (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 
   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
     ประเทศไทยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่  
     ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ  
     รายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
     ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  
   อนุมัติ 
  10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย  
   อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท  และตามกฎหมาย 
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4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1.  มีอำนาจเชิญพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า  
   เกี่ยวข้องจำเป็น 
 2.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี  
   จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
 3.  มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1.  กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน ต่อ    
   เนื่องเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
   บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
 2.  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร 
 3.  ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือน  
   ภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย 
 4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ  
   พิจารณาอนุมัติ  
 6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 
กรรมการผู้อำนวยการ
 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ
 1.  มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  
   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบ  
   ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 2.  มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป  
   และหากเป็นเรื่องที่สำคัญให้รายงาน และ/หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร  
   รับทราบ 
 3.  มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอด  
   จนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งน้ีการดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของ  
   คณะกรรมการบริหาร 
 4.  มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด  
   คำสั่ง  และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
 5.  มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท  
 6.  มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดที่ออกโดยบริษัทอ่ืน ในวงเงิน  
   แต่ละครั้งไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 7.  มีอำนาจอนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่ผูกพันบริษัท และ/หรือที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงิน แต่ละ  
   ครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท  
 8.  เมื่อมีการดำเนินการใดๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการน้ันๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  
   คณะกรรมการบริหารรับทราบ  ตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป 
 9.  มอบอำนาจ  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
   10.  การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้อำนวยการอาจมีส่วน  
   ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 
   11.  ในการใช้อำนาจดังกล่าว หากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดน้ี ให้เสนอ  
   เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
   12.    ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
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รายชื่อ 
คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

   1. นายบุณยสิทธิ์            โชควัฒนา     

   2. นายบุญชัย               โชควัฒนา     

   3. นายบุญปกรณ์            โชควัฒนา     

   4. นายสมศักดิ์              ธนสารศิลป์     

   5. นายบุญฤทธิ์              มหามนตรี     

   6. นายวศิน                 เตยะธิติ                  

   7. นายขจรศักดิ์             วันรัตน์เศรษฐ     

   8. นายสุรินทร์              วัฒนศิริพงษ์     

   9. นายสุจริต                ปัจฉิมนันท์     

  10. นายเวทิต                โชควัฒนา      

  11. นางผาสุข                รักษาวงศ์     

  12. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์   มีเพียร     

  13. นายเคนจิโร              โคบายาชิ     

  14. นายเพชร                พะเนียงเวทย์     

  15. นายวันชัย               อ่ำพึ่งอาตม์       

  16. นางศิริพร                เลขยะวิจิตร     

  17. นายประพจน์            นันทวัฒน์ศิริ     

  18. นายพิพัฒน์              โควศุภมงคล     

  19. นายเฉลิมพล             กำเนิดศิริกุล     

  20. นางชัยลดา              ตันติเวชกุล     

  21. นายสมพล               ศิวะปริญญาวงศ์     

  22. นายปริญญา             สิทธิดำรง     

  23. นายวระ                 พันธ์กมล     

  24. นายอุดมศักดิ์            โศภนกิจ     

  25. นายวิสิทธิ์                สุริยะมงคล     

  26. นายธาตรี                พรไพศาลสกุล     

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
มีดังต่อไปนี้   
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กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการบริษัทสองในแปดคนนี้  ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 
 1.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา   2.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา    
 3.  นายบุญชัย  โชควัฒนา     4.  นายสมศักดิ์   ธนสารศิลป์      
 5.  นายบุญฤทธิ์  มหามนตรี  6.  นายเวทิต  โชควัฒนา    
 7.  นางผาสุข  รักษาวงศ์     8.  นายเพชร  พะเนียงเวทย์ 
  คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ   
  คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังต่อไปนี้ 
  1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท  
   ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ  
   กรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ด้วย 
  2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ  
   ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
   หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
   ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ  
   เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
  3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา  
   มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม    
   หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  หรือบริษัทย่อย 
  4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้  
   มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง  
   ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
   บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก  
   การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ  
   ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือ  
   รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน    
   รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย  
   หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวน  
   ใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยง  
   กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม    
   แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์  
   ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี  
   อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี      
   ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ  
   บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง  
   เป็นกรรมการอิสระ 
  6  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา  
   ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ  
   หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน  
   ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน  
   วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 



รายชื่อ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัท สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
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  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ  
   หุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่     
  8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
   หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา  
   ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  
   ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  
    ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระ  
   อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท  
   ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ  
   ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ กลต.  
 
จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
  ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน 
สรุปได้ดังนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 

หมายเหตุ   *   มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
2. นายบุญชัย โชควัฒนา 
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี 
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 
7. นายวศิน เตยะธิติ 
8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ 
9. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 
10. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล 
 (ออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 22 เมษายน 2556) 
11. นายเวทิต โชควัฒนา 
12. นางผาสุข รักษาวงศ์ 
13. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 
14. นายเคนจิโร โคบายาชิ  * 
15. นายเพชร พะเนียงเวทย์ 
16. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ 
 (เป็นกรรมการบริษัทวันที่ 22 เมษายน 2556) 
17. นางศิริพร เลขยะวิจิตร 
     (เลขานุการบริษัท) 



รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ตามคำจำกัดความของคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รายชื่อ ตำแหน่ง 

 
  

ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ 
ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการอาวุโส และกรรมการบริหาร  
รองผู้อำนวยการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
เลขานุการบริษัท และกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ขาย 1 
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 
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นายบุณยสิทธ์ โชควัฒนา 
นายบุญชัย โชควัฒนา 
นางผาสุข รักษาวงศ์ 
นายเวทิต โชควัฒนา 
นายเพชร พะเนียงเวทย์ 
นางศิริพร เลขยะวิจิตร 
นายประพจน์ นันทวัฒน์ศิริ 
นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล 
นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล 
นางชัยลดา ตันติเวชกุล 
นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ์ 
นายอุดมศักดิ์ โศภณกิจ 
นายวระ พันธ์กมล 
นายปริญญา สิทธิดำรง 



2
2

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DAP)5/2001

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

2552-เม.ย.53
2552-เม.ย.54 
2552-ปัจจุบัน 

2547-พ.ค.53
พ.ค.53-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. โอ.ซี.ซี. 
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. บูติคนิวซิตี้

จำนวน 23 แห่ง

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวน 2 แห่ง

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 8 แห่ง 

4.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
    กรรมการ
    ปี 2515

5. นายบุญฤทธิ์   มหามนตรี 
   กรรมการ 
   ปี 2531

6.  นายวศิน เตยะธิติ
    กรรมการอิสระและ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540 

70

68 

66 

977,993
0.30%

62,218
0.02%

15,333
0.005%

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University,U.S.A
บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)41/2005

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 4 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน - แห่ง 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน 3 แห่ง

7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
    กรรมการอิสระและ
    กรรมการตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์
   กรรมการอิสระและ
   กรรมการตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
    กรรมการ
    23 เมษายน 2550

66   

68

68 

-

14,711
0.005% 

- 

-

-

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University, 
ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009

2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 17 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 4 แห่ง

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

จำนวน - แห่ง 

10.  นายเวทิต  โชควัฒนา 
     กรรมการรองผู้อำนวยการ
     และ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

11.  นางผาสุข รักษาวงศ์
    กรรมการรองผู้อำนวยการ
    อาวุโสและ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

12.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร
     กรรมการอิสระและ
     กรรมการตรวจสอบ
    27 เมษายน 2552 

50

59 

66

178,333
0.06%

55,000
0.02% 

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Bachelor of Law, Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

ปริญญาโท บริหารการจัดการ 
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DAP) 102/2008

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-22เม.ย.2556

2552-23 เม.ย.2556

23เม.ย. 2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13.  นายเคนจิโร โคบายาชิ
     กรรมการ
    18 กุมภาพันธ์ 2553

14.  นายเพชร พะเนียงเวทย์
    กรรมการบริษัท และ
    กรรมการบริหาร
    26 เมษายน 2555

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
    กรรมการอิสระ
    22 เมษายน 2556

51

39

66

-

300,000
0.09%

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

2552-ปัจจุบัน

2551-2552
  2553-ปัจจุบัน

2552-มิ.ย.2556
ก.ค. 56-ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54
ก.ย. 54-ปัจจุบัน

 

16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
      กรรมการบริหาร และ     
      เลขานุการบริษัท
     10 พฤษภาคม 2548
      8  พฤษภาคม 2551

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลิมพล  กำเนิดศิริกุล
    กรรมการบริหารและ   
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    14 พฤษภาคม 2553
    1 กันยายน 2554

64

66   

61

56

109,636
0.03%

- 

60,000
0.02%

172,205
0.05% 

-

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-
ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-† Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ปริญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแมรี่ ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 110/2008

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552-2556
ก.ค. 56 - ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54

ก.ค.2554 - ปัจจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
และผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จำนวน 7 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 1 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

20. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
    กรรมการบริหารและ
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
 13 พฤษภาคม 2554

21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์
     กรรมการบริหารและ
     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    11 พฤษภาคม 2555
 1 กันยายน 2554

22. นาย อุดมศักดิ์ โศภนกิจ
    กรรมการบริหาร, ผู้จัดการ
    ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และลงทุน
 1 มิถุนายน 2556

23. นายวระ  พันธ์กมล
    กรรมการบริหาร และ
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 
 9 พฤษภาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556

24. นายปริญญา  สิทธิดำรง
    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
 13 พฤษภาคม 2554
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893,739
0.28%
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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Melbourne Technical College Australia 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 5 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง

1.  นายบุณย์เอก  โชควัฒนา 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552 

2.  นายสำเริง  มนูญผล 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    10 พฤษภาคม 2550 

3.. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 1 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 2 แห่ง

บมจ. มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย)
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด

บมจ. โอ. ซี. ซี. 

จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 6 แห่ง 
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005

B.A. Economics University of Nottingham
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 
- Role of Compensation Committee (RCC)7/2008

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-เม.ย. 53
2552-เม.ย. 53 

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2554-11 ธ.ค.55
2554- ปัจจุบัน

23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-2554

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/กรรมการอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้
จำนวน 33 แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
      เอ็มเอฟซี 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์เตอร์โฮลดิ้ง
จำนวน 23 แห่ง

บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซิตี้ 
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จำนวน 6 แห่ง 

1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการกิตติมศักดิิ์ 
    ประธานกรรมการบริหาร
    กิตติมศักดิ์
    ปี 2504 

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการ และ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ปี 2515 

3.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา
    รองประธานกรรมการ 
    ปี 2505 
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79 

2,775,585
0.86 % 

1,553,342
0.48 % 

2,683,318
0.83 % 

2 และ 3 

1,3 และ 20 

1 และ 2 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท



ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DAP)5/2001

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

2552-เม.ย.53
2552-เม.ย.54 
2552-ปัจจุบัน 

2547-พ.ค.53
พ.ค.53-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. โอ.ซี.ซี. 
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. บูติคนิวซิตี้

จำนวน 23 แห่ง

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวน 2 แห่ง

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 8 แห่ง 

4.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
    กรรมการ
    ปี 2515

5. นายบุญฤทธิ์   มหามนตรี 
   กรรมการ 
   ปี 2531

6.  นายวศิน เตยะธิติ
    กรรมการอิสระและ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540 

70

68 

66 

977,993
0.30%

62,218
0.02%

15,333
0.005%

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University,U.S.A
บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)41/2005

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 4 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน - แห่ง 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน 3 แห่ง

7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
    กรรมการอิสระและ
    กรรมการตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์
   กรรมการอิสระและ
   กรรมการตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
    กรรมการ
    23 เมษายน 2550

66   

68

68 

-

14,711
0.005% 

- 

-

-

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University, 
ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009

2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 17 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 4 แห่ง

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

จำนวน - แห่ง 

10.  นายเวทิต  โชควัฒนา 
     กรรมการรองผู้อำนวยการ
     และ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

11.  นางผาสุข รักษาวงศ์
    กรรมการรองผู้อำนวยการ
    อาวุโสและ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

12.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร
     กรรมการอิสระและ
     กรรมการตรวจสอบ
    27 เมษายน 2552 

50

59 

66

178,333
0.06%

55,000
0.02% 

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Bachelor of Law, Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

ปริญญาโท บริหารการจัดการ 
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DAP) 102/2008

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-22เม.ย.2556

2552-23 เม.ย.2556

23เม.ย. 2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13.  นายเคนจิโร โคบายาชิ
     กรรมการ
    18 กุมภาพันธ์ 2553

14.  นายเพชร พะเนียงเวทย์
    กรรมการบริษัท และ
    กรรมการบริหาร
    26 เมษายน 2555

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
    กรรมการอิสระ
    22 เมษายน 2556

51

39

66

-

300,000
0.09%

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

2552-ปัจจุบัน

2551-2552
  2553-ปัจจุบัน

2552-มิ.ย.2556
ก.ค. 56-ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54
ก.ย. 54-ปัจจุบัน

 

16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
      กรรมการบริหาร และ     
      เลขานุการบริษัท
     10 พฤษภาคม 2548
      8  พฤษภาคม 2551

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลิมพล  กำเนิดศิริกุล
    กรรมการบริหารและ   
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    14 พฤษภาคม 2553
    1 กันยายน 2554

64

66   

61

56

109,636
0.03%

- 

60,000
0.02%

172,205
0.05% 

-

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-
ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-† Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ปริญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแมรี่ ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 110/2008

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552-2556
ก.ค. 56 - ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54

ก.ค.2554 - ปัจจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
และผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จำนวน 7 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 1 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

20. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
    กรรมการบริหารและ
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
 13 พฤษภาคม 2554

21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์
     กรรมการบริหารและ
     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    11 พฤษภาคม 2555
 1 กันยายน 2554

22. นาย อุดมศักดิ์ โศภนกิจ
    กรรมการบริหาร, ผู้จัดการ
    ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และลงทุน
 1 มิถุนายน 2556

23. นายวระ  พันธ์กมล
    กรรมการบริหาร และ
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 
 9 พฤษภาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556

24. นายปริญญา  สิทธิดำรง
    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
 13 พฤษภาคม 2554
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893,739
0.28%

68,000
0.02%

150,000
0.05%

30,000
0.01%

- 

2 

- 

- 

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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Melbourne Technical College Australia 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 5 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง

1.  นายบุณย์เอก  โชควัฒนา 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552 

2.  นายสำเริง  มนูญผล 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    10 พฤษภาคม 2550 

3.. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552

80 

78 

64

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 1 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 2 แห่ง

บมจ. มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย)
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด

บมจ. โอ. ซี. ซี. 

จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 6 แห่ง 
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005

B.A. Economics University of Nottingham
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 
- Role of Compensation Committee (RCC)7/2008

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-เม.ย. 53
2552-เม.ย. 53 

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2554-11 ธ.ค.55
2554- ปัจจุบัน

23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-2554

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/กรรมการอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้
จำนวน 33 แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
      เอ็มเอฟซี 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์เตอร์โฮลดิ้ง
จำนวน 23 แห่ง

บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซิตี้ 
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จำนวน 6 แห่ง 

1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการกิตติมศักดิิ์ 
    ประธานกรรมการบริหาร
    กิตติมศักดิ์
    ปี 2504 

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการ และ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ปี 2515 

3.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา
    รองประธานกรรมการ 
    ปี 2505 
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67

79 

2,775,585
0.86 % 

1,553,342
0.48 % 

2,683,318
0.83 % 

2 และ 3 

1,3 และ 20 

1 และ 2 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2
3



ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DAP)5/2001

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

2552-เม.ย.53
2552-เม.ย.54 
2552-ปัจจุบัน 

2547-พ.ค.53
พ.ค.53-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. โอ.ซี.ซี. 
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. บูติคนิวซิตี้

จำนวน 23 แห่ง

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวน 2 แห่ง

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 8 แห่ง 

4.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
    กรรมการ
    ปี 2515

5. นายบุญฤทธิ์   มหามนตรี 
   กรรมการ 
   ปี 2531

6.  นายวศิน เตยะธิติ
    กรรมการอิสระและ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540 

70

68 

66 

977,993
0.30%

62,218
0.02%

15,333
0.005%

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University,U.S.A
บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)41/2005

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 4 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน - แห่ง 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน 3 แห่ง

7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
    กรรมการอิสระและ
    กรรมการตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์
   กรรมการอิสระและ
   กรรมการตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
    กรรมการ
    23 เมษายน 2550

66   

68

68 

-

14,711
0.005% 

- 

-

-

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University, 
ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009

2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 17 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 4 แห่ง

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

จำนวน - แห่ง 

10.  นายเวทิต  โชควัฒนา 
     กรรมการรองผู้อำนวยการ
     และ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

11.  นางผาสุข รักษาวงศ์
    กรรมการรองผู้อำนวยการ
    อาวุโสและ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

12.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร
     กรรมการอิสระและ
     กรรมการตรวจสอบ
    27 เมษายน 2552 

50

59 

66

178,333
0.06%

55,000
0.02% 

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Bachelor of Law, Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

ปริญญาโท บริหารการจัดการ 
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DAP) 102/2008

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-22เม.ย.2556

2552-23 เม.ย.2556

23เม.ย. 2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13.  นายเคนจิโร โคบายาชิ
     กรรมการ
    18 กุมภาพันธ์ 2553

14.  นายเพชร พะเนียงเวทย์
    กรรมการบริษัท และ
    กรรมการบริหาร
    26 เมษายน 2555

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
    กรรมการอิสระ
    22 เมษายน 2556

51

39

66

-

300,000
0.09%

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

2552-ปัจจุบัน

2551-2552
  2553-ปัจจุบัน

2552-มิ.ย.2556
ก.ค. 56-ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54
ก.ย. 54-ปัจจุบัน

 

16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
      กรรมการบริหาร และ     
      เลขานุการบริษัท
     10 พฤษภาคม 2548
      8  พฤษภาคม 2551

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลิมพล  กำเนิดศิริกุล
    กรรมการบริหารและ   
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    14 พฤษภาคม 2553
    1 กันยายน 2554

64

66   

61

56

109,636
0.03%

- 

60,000
0.02%

172,205
0.05% 

-

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-
ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-† Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ปริญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแมรี่ ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 110/2008

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552-2556
ก.ค. 56 - ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54

ก.ค.2554 - ปัจจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
และผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จำนวน 7 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 1 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

20. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
    กรรมการบริหารและ
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
 13 พฤษภาคม 2554

21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์
     กรรมการบริหารและ
     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    11 พฤษภาคม 2555
 1 กันยายน 2554

22. นาย อุดมศักดิ์ โศภนกิจ
    กรรมการบริหาร, ผู้จัดการ
    ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และลงทุน
 1 มิถุนายน 2556

23. นายวระ  พันธ์กมล
    กรรมการบริหาร และ
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 
 9 พฤษภาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556

24. นายปริญญา  สิทธิดำรง
    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
 13 พฤษภาคม 2554

38

58

44

56

53

893,739
0.28%

68,000
0.02%

150,000
0.05%

30,000
0.01%

- 

2 

- 

- 

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

Melbourne Technical College Australia 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 5 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง

1.  นายบุณย์เอก  โชควัฒนา 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552 

2.  นายสำเริง  มนูญผล 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    10 พฤษภาคม 2550 

3.. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552
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78 
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อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 1 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 2 แห่ง

บมจ. มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย)
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด

บมจ. โอ. ซี. ซี. 

จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 6 แห่ง 
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005

B.A. Economics University of Nottingham
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 
- Role of Compensation Committee (RCC)7/2008

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-เม.ย. 53
2552-เม.ย. 53 

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2554-11 ธ.ค.55
2554- ปัจจุบัน

23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-2554

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/กรรมการอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้
จำนวน 33 แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
      เอ็มเอฟซี 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์เตอร์โฮลดิ้ง
จำนวน 23 แห่ง

บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซิตี้ 
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จำนวน 6 แห่ง 

1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการกิตติมศักดิิ์ 
    ประธานกรรมการบริหาร
    กิตติมศักดิ์
    ปี 2504 

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการ และ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ปี 2515 

3.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา
    รองประธานกรรมการ 
    ปี 2505 

77   

67

79 

2,775,585
0.86 % 

1,553,342
0.48 % 

2,683,318
0.83 % 

2 และ 3 

1,3 และ 20 

1 และ 2 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2
4



ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DAP)5/2001

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

2552-เม.ย.53
2552-เม.ย.54 
2552-ปัจจุบัน 

2547-พ.ค.53
พ.ค.53-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. โอ.ซี.ซี. 
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. บูติคนิวซิตี้

จำนวน 23 แห่ง

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวน 2 แห่ง

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 8 แห่ง 

4.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
    กรรมการ
    ปี 2515

5. นายบุญฤทธิ์   มหามนตรี 
   กรรมการ 
   ปี 2531

6.  นายวศิน เตยะธิติ
    กรรมการอิสระและ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540 
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62,218
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-
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ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University,U.S.A
บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)41/2005

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 4 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน - แห่ง 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน 3 แห่ง

7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
    กรรมการอิสระและ
    กรรมการตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์
   กรรมการอิสระและ
   กรรมการตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
    กรรมการ
    23 เมษายน 2550

66   

68

68 

-

14,711
0.005% 

- 

-

-

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University, 
ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009

2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 17 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 4 แห่ง

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

จำนวน - แห่ง 

10.  นายเวทิต  โชควัฒนา 
     กรรมการรองผู้อำนวยการ
     และ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

11.  นางผาสุข รักษาวงศ์
    กรรมการรองผู้อำนวยการ
    อาวุโสและ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

12.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร
     กรรมการอิสระและ
     กรรมการตรวจสอบ
    27 เมษายน 2552 

50

59 

66

178,333
0.06%

55,000
0.02% 

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Bachelor of Law, Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

ปริญญาโท บริหารการจัดการ 
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DAP) 102/2008

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-22เม.ย.2556

2552-23 เม.ย.2556

23เม.ย. 2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13.  นายเคนจิโร โคบายาชิ
     กรรมการ
    18 กุมภาพันธ์ 2553

14.  นายเพชร พะเนียงเวทย์
    กรรมการบริษัท และ
    กรรมการบริหาร
    26 เมษายน 2555

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
    กรรมการอิสระ
    22 เมษายน 2556

51

39

66

-

300,000
0.09%

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

2552-ปัจจุบัน

2551-2552
  2553-ปัจจุบัน

2552-มิ.ย.2556
ก.ค. 56-ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54
ก.ย. 54-ปัจจุบัน

 

16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
      กรรมการบริหาร และ     
      เลขานุการบริษัท
     10 พฤษภาคม 2548
      8  พฤษภาคม 2551

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลิมพล  กำเนิดศิริกุล
    กรรมการบริหารและ   
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    14 พฤษภาคม 2553
    1 กันยายน 2554

64

66   

61

56

109,636
0.03%

- 

60,000
0.02%

172,205
0.05% 

-

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-
ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-† Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ปริญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแมรี่ ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 110/2008

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552-2556
ก.ค. 56 - ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54

ก.ค.2554 - ปัจจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
และผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จำนวน 7 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 1 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

20. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
    กรรมการบริหารและ
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
 13 พฤษภาคม 2554

21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์
     กรรมการบริหารและ
     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    11 พฤษภาคม 2555
 1 กันยายน 2554

22. นาย อุดมศักดิ์ โศภนกิจ
    กรรมการบริหาร, ผู้จัดการ
    ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และลงทุน
 1 มิถุนายน 2556

23. นายวระ  พันธ์กมล
    กรรมการบริหาร และ
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 
 9 พฤษภาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556

24. นายปริญญา  สิทธิดำรง
    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
 13 พฤษภาคม 2554

38

58

44

56

53

893,739
0.28%

68,000
0.02%

150,000
0.05%

30,000
0.01%

- 

2 

- 

- 

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

Melbourne Technical College Australia 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 5 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง

1.  นายบุณย์เอก  โชควัฒนา 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552 

2.  นายสำเริง  มนูญผล 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    10 พฤษภาคม 2550 

3.. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552

80 

78 

64

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 1 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 2 แห่ง

บมจ. มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย)
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด

บมจ. โอ. ซี. ซี. 

จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 6 แห่ง 

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005

B.A. Economics University of Nottingham
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 
- Role of Compensation Committee (RCC)7/2008

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-เม.ย. 53
2552-เม.ย. 53 

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2554-11 ธ.ค.55
2554- ปัจจุบัน

23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-2554

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/กรรมการอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้
จำนวน 33 แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
      เอ็มเอฟซี 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์เตอร์โฮลดิ้ง
จำนวน 23 แห่ง

บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซิตี้ 
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จำนวน 6 แห่ง 

1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการกิตติมศักดิิ์ 
    ประธานกรรมการบริหาร
    กิตติมศักดิ์
    ปี 2504 

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการ และ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ปี 2515 

3.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา
    รองประธานกรรมการ 
    ปี 2505 

77   

67

79 

2,775,585
0.86 % 

1,553,342
0.48 % 

2,683,318
0.83 % 

2 และ 3 

1,3 และ 20 

1 และ 2 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2
5



ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DAP)5/2001

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

2552-เม.ย.53
2552-เม.ย.54 
2552-ปัจจุบัน 

2547-พ.ค.53
พ.ค.53-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. โอ.ซี.ซี. 
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. บูติคนิวซิตี้

จำนวน 23 แห่ง

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวน 2 แห่ง

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 8 แห่ง 

4.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
    กรรมการ
    ปี 2515

5. นายบุญฤทธิ์   มหามนตรี 
   กรรมการ 
   ปี 2531

6.  นายวศิน เตยะธิติ
    กรรมการอิสระและ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540 

70

68 

66 

977,993
0.30%

62,218
0.02%

15,333
0.005%

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University,U.S.A
บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)41/2005

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 4 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน - แห่ง 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน 3 แห่ง

7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
    กรรมการอิสระและ
    กรรมการตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์
   กรรมการอิสระและ
   กรรมการตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
    กรรมการ
    23 เมษายน 2550

66   

68

68 

-

14,711
0.005% 

- 

-

-

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University, 
ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009

2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 17 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 4 แห่ง

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

จำนวน - แห่ง 

10.  นายเวทิต  โชควัฒนา 
     กรรมการรองผู้อำนวยการ
     และ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

11.  นางผาสุข รักษาวงศ์
    กรรมการรองผู้อำนวยการ
    อาวุโสและ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

12.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร
     กรรมการอิสระและ
     กรรมการตรวจสอบ
    27 เมษายน 2552 

50

59 

66

178,333
0.06%

55,000
0.02% 

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Bachelor of Law, Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

ปริญญาโท บริหารการจัดการ 
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DAP) 102/2008

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-22เม.ย.2556

2552-23 เม.ย.2556

23เม.ย. 2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13.  นายเคนจิโร โคบายาชิ
     กรรมการ
    18 กุมภาพันธ์ 2553

14.  นายเพชร พะเนียงเวทย์
    กรรมการบริษัท และ
    กรรมการบริหาร
    26 เมษายน 2555

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
    กรรมการอิสระ
    22 เมษายน 2556

51

39

66

-

300,000
0.09%

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

2552-ปัจจุบัน

2551-2552
  2553-ปัจจุบัน

2552-มิ.ย.2556
ก.ค. 56-ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54
ก.ย. 54-ปัจจุบัน

 

16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
      กรรมการบริหาร และ     
      เลขานุการบริษัท
     10 พฤษภาคม 2548
      8  พฤษภาคม 2551

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลิมพล  กำเนิดศิริกุล
    กรรมการบริหารและ   
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    14 พฤษภาคม 2553
    1 กันยายน 2554

64

66   

61

56

109,636
0.03%

- 

60,000
0.02%

172,205
0.05% 

-

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-
ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-† Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ปริญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแมรี่ ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 110/2008

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552-2556
ก.ค. 56 - ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54

ก.ค.2554 - ปัจจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
และผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จำนวน 7 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 1 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

20. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
    กรรมการบริหารและ
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
 13 พฤษภาคม 2554

21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์
     กรรมการบริหารและ
     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    11 พฤษภาคม 2555
 1 กันยายน 2554

22. นาย อุดมศักดิ์ โศภนกิจ
    กรรมการบริหาร, ผู้จัดการ
    ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และลงทุน
 1 มิถุนายน 2556

23. นายวระ  พันธ์กมล
    กรรมการบริหาร และ
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 
 9 พฤษภาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556

24. นายปริญญา  สิทธิดำรง
    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
 13 พฤษภาคม 2554

38

58

44

56

53

893,739
0.28%

68,000
0.02%

150,000
0.05%

30,000
0.01%

- 

2 

- 

- 

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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Melbourne Technical College Australia 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 5 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง

1.  นายบุณย์เอก  โชควัฒนา 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552 

2.  นายสำเริง  มนูญผล 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    10 พฤษภาคม 2550 

3.. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552

80 

78 

64

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 1 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 2 แห่ง

บมจ. มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย)
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด

บมจ. โอ. ซี. ซี. 

จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 6 แห่ง 
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√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ Ë¬«°—∫§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑ ºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’Õ”π“®§«∫§ÿ¡∫√‘…—∑
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005

B.A. Economics University of Nottingham
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 
- Role of Compensation Committee (RCC)7/2008

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-เม.ย. 53
2552-เม.ย. 53 

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2554-11 ธ.ค.55
2554- ปัจจุบัน

23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-2554

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/กรรมการอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้
จำนวน 33 แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
      เอ็มเอฟซี 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์เตอร์โฮลดิ้ง
จำนวน 23 แห่ง

บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซิตี้ 
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จำนวน 6 แห่ง 

1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการกิตติมศักดิิ์ 
    ประธานกรรมการบริหาร
    กิตติมศักดิ์
    ปี 2504 

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการ และ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ปี 2515 

3.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา
    รองประธานกรรมการ 
    ปี 2505 

77   

67

79 

2,775,585
0.86 % 

1,553,342
0.48 % 

2,683,318
0.83 % 

2 และ 3 

1,3 และ 20 

1 และ 2 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2
6



ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DAP)5/2001

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

2552-เม.ย.53
2552-เม.ย.54 
2552-ปัจจุบัน 

2547-พ.ค.53
พ.ค.53-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. โอ.ซี.ซี. 
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. บูติคนิวซิตี้

จำนวน 23 แห่ง

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวน 2 แห่ง

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 8 แห่ง 

4.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
    กรรมการ
    ปี 2515

5. นายบุญฤทธิ์   มหามนตรี 
   กรรมการ 
   ปี 2531

6.  นายวศิน เตยะธิติ
    กรรมการอิสระและ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540 

70

68 

66 

977,993
0.30%

62,218
0.02%

15,333
0.005%

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University,U.S.A
บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)41/2005

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 4 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน - แห่ง 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน 3 แห่ง

7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
    กรรมการอิสระและ
    กรรมการตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์
   กรรมการอิสระและ
   กรรมการตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
    กรรมการ
    23 เมษายน 2550

66   

68

68 

-

14,711
0.005% 

- 

-

-

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University, 
ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009

2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 17 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 4 แห่ง

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

จำนวน - แห่ง 

10.  นายเวทิต  โชควัฒนา 
     กรรมการรองผู้อำนวยการ
     และ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

11.  นางผาสุข รักษาวงศ์
    กรรมการรองผู้อำนวยการ
    อาวุโสและ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

12.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร
     กรรมการอิสระและ
     กรรมการตรวจสอบ
    27 เมษายน 2552 

50

59 

66

178,333
0.06%

55,000
0.02% 

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Bachelor of Law, Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

ปริญญาโท บริหารการจัดการ 
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DAP) 102/2008

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-22เม.ย.2556

2552-23 เม.ย.2556

23เม.ย. 2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13.  นายเคนจิโร โคบายาชิ
     กรรมการ
    18 กุมภาพันธ์ 2553

14.  นายเพชร พะเนียงเวทย์
    กรรมการบริษัท และ
    กรรมการบริหาร
    26 เมษายน 2555

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
    กรรมการอิสระ
    22 เมษายน 2556

51

39

66

-

300,000
0.09%

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

2552-ปัจจุบัน

2551-2552
  2553-ปัจจุบัน

2552-มิ.ย.2556
ก.ค. 56-ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54
ก.ย. 54-ปัจจุบัน

 

16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
      กรรมการบริหาร และ     
      เลขานุการบริษัท
     10 พฤษภาคม 2548
      8  พฤษภาคม 2551

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลิมพล  กำเนิดศิริกุล
    กรรมการบริหารและ   
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    14 พฤษภาคม 2553
    1 กันยายน 2554

64

66   

61

56

109,636
0.03%

- 

60,000
0.02%

172,205
0.05% 

-

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-
ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-† Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ปริญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแมรี่ ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 110/2008

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552-2556
ก.ค. 56 - ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54

ก.ค.2554 - ปัจจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
และผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จำนวน 7 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 1 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

20. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
    กรรมการบริหารและ
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
 13 พฤษภาคม 2554

21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์
     กรรมการบริหารและ
     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    11 พฤษภาคม 2555
 1 กันยายน 2554

22. นาย อุดมศักดิ์ โศภนกิจ
    กรรมการบริหาร, ผู้จัดการ
    ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และลงทุน
 1 มิถุนายน 2556

23. นายวระ  พันธ์กมล
    กรรมการบริหาร และ
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 
 9 พฤษภาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556

24. นายปริญญา  สิทธิดำรง
    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
 13 พฤษภาคม 2554

38

58

44

56

53

893,739
0.28%

68,000
0.02%

150,000
0.05%

30,000
0.01%

- 

2 

- 

- 

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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Melbourne Technical College Australia 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 5 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง

1.  นายบุณย์เอก  โชควัฒนา 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552 

2.  นายสำเริง  มนูญผล 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    10 พฤษภาคม 2550 

3.. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552

80 

78 

64

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 1 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 2 แห่ง

บมจ. มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย)
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด

บมจ. โอ. ซี. ซี. 

จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 6 แห่ง 
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005

B.A. Economics University of Nottingham
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 
- Role of Compensation Committee (RCC)7/2008

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-เม.ย. 53
2552-เม.ย. 53 

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2554-11 ธ.ค.55
2554- ปัจจุบัน

23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-2554

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/กรรมการอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้
จำนวน 33 แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
      เอ็มเอฟซี 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์เตอร์โฮลดิ้ง
จำนวน 23 แห่ง

บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซิตี้ 
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จำนวน 6 แห่ง 

1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการกิตติมศักดิิ์ 
    ประธานกรรมการบริหาร
    กิตติมศักดิ์
    ปี 2504 

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการ และ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ปี 2515 

3.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา
    รองประธานกรรมการ 
    ปี 2505 

77   

67

79 

2,775,585
0.86 % 

1,553,342
0.48 % 

2,683,318
0.83 % 

2 และ 3 

1,3 และ 20 

1 และ 2 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2
7



ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DAP)5/2001

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

2552-เม.ย.53
2552-เม.ย.54 
2552-ปัจจุบัน 

2547-พ.ค.53
พ.ค.53-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. โอ.ซี.ซี. 
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. บูติคนิวซิตี้

จำนวน 23 แห่ง

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวน 2 แห่ง

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 8 แห่ง 

4.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
    กรรมการ
    ปี 2515

5. นายบุญฤทธิ์   มหามนตรี 
   กรรมการ 
   ปี 2531

6.  นายวศิน เตยะธิติ
    กรรมการอิสระและ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540 

70

68 

66 

977,993
0.30%

62,218
0.02%

15,333
0.005%

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University,U.S.A
บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)41/2005

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 4 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน - แห่ง 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน 3 แห่ง

7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
    กรรมการอิสระและ
    กรรมการตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์
   กรรมการอิสระและ
   กรรมการตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
    กรรมการ
    23 เมษายน 2550

66   

68

68 

-

14,711
0.005% 

- 

-

-

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University, 
ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009

2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 17 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 4 แห่ง

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

จำนวน - แห่ง 

10.  นายเวทิต  โชควัฒนา 
     กรรมการรองผู้อำนวยการ
     และ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

11.  นางผาสุข รักษาวงศ์
    กรรมการรองผู้อำนวยการ
    อาวุโสและ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

12.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร
     กรรมการอิสระและ
     กรรมการตรวจสอบ
    27 เมษายน 2552 

50

59 

66

178,333
0.06%

55,000
0.02% 

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Bachelor of Law, Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

ปริญญาโท บริหารการจัดการ 
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DAP) 102/2008

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-22เม.ย.2556

2552-23 เม.ย.2556

23เม.ย. 2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13.  นายเคนจิโร โคบายาชิ
     กรรมการ
    18 กุมภาพันธ์ 2553

14.  นายเพชร พะเนียงเวทย์
    กรรมการบริษัท และ
    กรรมการบริหาร
    26 เมษายน 2555

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
    กรรมการอิสระ
    22 เมษายน 2556

51

39

66

-

300,000
0.09%

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

2552-ปัจจุบัน

2551-2552
  2553-ปัจจุบัน

2552-มิ.ย.2556
ก.ค. 56-ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54
ก.ย. 54-ปัจจุบัน

 

16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
      กรรมการบริหาร และ     
      เลขานุการบริษัท
     10 พฤษภาคม 2548
      8  พฤษภาคม 2551

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลิมพล  กำเนิดศิริกุล
    กรรมการบริหารและ   
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    14 พฤษภาคม 2553
    1 กันยายน 2554

64

66   

61

56

109,636
0.03%

- 

60,000
0.02%

172,205
0.05% 

-

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-
ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-† Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ปริญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแมรี่ ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 110/2008

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552-2556
ก.ค. 56 - ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54

ก.ค.2554 - ปัจจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
และผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จำนวน 7 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 1 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

20. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
    กรรมการบริหารและ
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
 13 พฤษภาคม 2554

21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์
     กรรมการบริหารและ
     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    11 พฤษภาคม 2555
 1 กันยายน 2554

22. นาย อุดมศักดิ์ โศภนกิจ
    กรรมการบริหาร, ผู้จัดการ
    ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และลงทุน
 1 มิถุนายน 2556

23. นายวระ  พันธ์กมล
    กรรมการบริหาร และ
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 
 9 พฤษภาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556

24. นายปริญญา  สิทธิดำรง
    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
 13 พฤษภาคม 2554

38

58

44

56

53

893,739
0.28%

68,000
0.02%

150,000
0.05%

30,000
0.01%

- 

2 

- 

- 

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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Melbourne Technical College Australia 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 5 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง

1.  นายบุณย์เอก  โชควัฒนา 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552 

2.  นายสำเริง  มนูญผล 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    10 พฤษภาคม 2550 

3.. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552

80 

78 

64

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 1 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 2 แห่ง

บมจ. มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย)
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด

บมจ. โอ. ซี. ซี. 

จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 6 แห่ง 
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005

B.A. Economics University of Nottingham
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 
- Role of Compensation Committee (RCC)7/2008

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-เม.ย. 53
2552-เม.ย. 53 

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2554-11 ธ.ค.55
2554- ปัจจุบัน

23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-2554

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/กรรมการอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้
จำนวน 33 แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
      เอ็มเอฟซี 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์เตอร์โฮลดิ้ง
จำนวน 23 แห่ง

บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซิตี้ 
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จำนวน 6 แห่ง 

1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการกิตติมศักดิิ์ 
    ประธานกรรมการบริหาร
    กิตติมศักดิ์
    ปี 2504 

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการ และ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ปี 2515 

3.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา
    รองประธานกรรมการ 
    ปี 2505 

77   

67

79 

2,775,585
0.86 % 

1,553,342
0.48 % 

2,683,318
0.83 % 

2 และ 3 

1,3 และ 20 

1 และ 2 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2
8



ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DAP)5/2001

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

2552-เม.ย.53
2552-เม.ย.54 
2552-ปัจจุบัน 

2547-พ.ค.53
พ.ค.53-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
รองประธานกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. โอ.ซี.ซี. 
บมจ. บูติคนิวซิตี้
บมจ. บูติคนิวซิตี้

จำนวน 23 แห่ง

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
จำนวน 2 แห่ง

บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 8 แห่ง 

4.  นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
    กรรมการ
    ปี 2515

5. นายบุญฤทธิ์   มหามนตรี 
   กรรมการ 
   ปี 2531

6.  นายวศิน เตยะธิติ
    กรรมการอิสระและ
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    28 เมษายน 2540 

70

68 

66 

977,993
0.30%

62,218
0.02%

15,333
0.005%

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบัญชี  Western Illinois University,U.S.A
บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003
- Director Certification Program (DCP)68/2005

ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) ม. ธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)41/2005

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน
2554-ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็นเตอร์ไพรส์
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี.
จำนวน 4 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน - แห่ง 

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

จำนวน 3 แห่ง

7.  นายขจรศักดิ์  วันรัตน์เศรษฐ
    กรรมการอิสระและ
    กรรมการตรวจสอบ
    22 เมษายน 2539

8. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์
   กรรมการอิสระและ
   กรรมการตรวจสอบ
   26 เมษายน 2542

9. นายสุจริต   ปัจฉิมนันท์
    กรรมการ
    23 เมษายน 2550

66   

68

68 

-

14,711
0.005% 

- 

-

-

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Assumption University, 
ปริญญาตรี  Electronic Engineer, San Francisco
State University, California,U.S.A
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  Director Accreditation Program (DAP) 75/2008

ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009

2554-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 17 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 4 แห่ง

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

จำนวน - แห่ง 

10.  นายเวทิต  โชควัฒนา 
     กรรมการรองผู้อำนวยการ
     และ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

11.  นางผาสุข รักษาวงศ์
    กรรมการรองผู้อำนวยการ
    อาวุโสและ กรรมการบริหาร
    1 มิถุนายน 2556
    19 มิถุนายน 2551

12.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร
     กรรมการอิสระและ
     กรรมการตรวจสอบ
    27 เมษายน 2552 

50

59 

66

178,333
0.06%

55,000
0.02% 

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ 3
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Bachelor of Law, Keio University, Japan

เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

ปริญญาโท บริหารการจัดการ 
(Master of Management)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น4) และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ (รุ่น14)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2005
- Director Certification Program (DAP) 102/2008

2553-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-22เม.ย.2556

2552-23 เม.ย.2556

23เม.ย. 2556-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

13.  นายเคนจิโร โคบายาชิ
     กรรมการ
    18 กุมภาพันธ์ 2553

14.  นายเพชร พะเนียงเวทย์
    กรรมการบริษัท และ
    กรรมการบริหาร
    26 เมษายน 2555

15. นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
    กรรมการอิสระ
    22 เมษายน 2556

51

39

66

-

300,000
0.09%

- 

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม Corporate Secretary Development Program
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรม Board  Reporting
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

2552-ปัจจุบัน

2551-2552
  2553-ปัจจุบัน

2552-มิ.ย.2556
ก.ค. 56-ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54
ก.ย. 54-ปัจจุบัน

 

16. นางศิริพร เลขยะวิจิตร
      กรรมการบริหาร และ     
      เลขานุการบริษัท
     10 พฤษภาคม 2548
      8  พฤษภาคม 2551

17. นายประพจน์  นันทวัฒน์ศิริ
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

18. นายพิพัฒน์ โควศุภมงคล
     กรรมการบริหาร
    10 พฤษภาคม 2548

19. นายเฉลิมพล  กำเนิดศิริกุล
    กรรมการบริหารและ   
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
    14 พฤษภาคม 2553
    1 กันยายน 2554

64

66   

61

56

109,636
0.03%

- 

60,000
0.02%

172,205
0.05% 

-

-

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่าง-
ประเทศ  มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-† Director Accreditation Program (DAP) 55/2006

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
ปริญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยแมรี่ ฮาร์ดินเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 110/2008

มินิเอ็มบีเอ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552-2556
ก.ค. 56 - ปัจจุบัน

2552-ส.ค. 54

ก.ค.2554 - ปัจจุบัน

2554-พ.ค. 56
มิ.ย. 56-ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 
และผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
จำนวน 7 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 1 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง 

20. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
    กรรมการบริหารและ
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 2
 13 พฤษภาคม 2554

21. นายสมพล  ศิวะปริญญาวงศ์
     กรรมการบริหารและ
     ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    11 พฤษภาคม 2555
 1 กันยายน 2554

22. นาย อุดมศักดิ์ โศภนกิจ
    กรรมการบริหาร, ผู้จัดการ
    ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ 
    ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และลงทุน
 1 มิถุนายน 2556

23. นายวระ  พันธ์กมล
    กรรมการบริหาร และ
 ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 
 9 พฤษภาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556

24. นายปริญญา  สิทธิดำรง
    ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1
 13 พฤษภาคม 2554

38

58

44

56

53

893,739
0.28%

68,000
0.02%

150,000
0.05%

30,000
0.01%

- 

2 

- 

- 

- 

- 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น

ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท
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Melbourne Technical College Australia 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 22/2004

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน 

2552-ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ 

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 5 แห่ง 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 

จำนวน 2 แห่ง

1.  นายบุณย์เอก  โชควัฒนา 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552 

2.  นายสำเริง  มนูญผล 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    10 พฤษภาคม 2550 

3.. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

    ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

    14 พฤษภาคม 2552

80 

78 

64

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บมจ. สหพัฒนพิบูล

จำนวน 1 แห่ง

บมจ. สหพัฒนพิบูล
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำนวน 2 แห่ง

บมจ. มูราโมโต้ อิเล็คตรอน
(ประเทศไทย)
บมจ. โลหะกิจเม็ททอล

บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

บมจ. ธนูลักษณ์ จำกัด

บมจ. โอ. ซี. ซี. 

จำนวน 1 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ.สหพัฒนพิบูล

จำนวน 3 แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน - แห่ง

บมจ.สหพัฒนพิบูล
บมจ.สหพัฒนพิบูล
จำนวน 6 แห่ง 
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ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สาขาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 

ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Wisconsin State University At Superior, U.S.A.
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005

B.A. Economics University of Nottingham
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP)68/2005 
- Role of Compensation Committee (RCC)7/2008

พ.ค.2553-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน
2552-เม.ย. 53
2552-เม.ย. 53 

2552-ปัจจุบัน
2552-ปัจจุบัน

2554-11 ธ.ค.55
2554- ปัจจุบัน

23 เม.ย. 55-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-2554

บริษัทจดทะเบียน
กรรมการที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ/กรรมการอำนวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. ธนูลักษณ์
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ไทยวาโก้
จำนวน 33 แห่ง

บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
      เอ็มเอฟซี 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์เตอร์โฮลดิ้ง
จำนวน 23 แห่ง

บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
บมจ. ไอที ซิตี้ 
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จำนวน 6 แห่ง 

1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการกิตติมศักดิิ์ 
    ประธานกรรมการบริหาร
    กิตติมศักดิ์
    ปี 2504 

2.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
    ประธานกรรมการ และ
    ประธานกรรมการบริหาร
    ปี 2515 

3.  นายบุญปกรณ์  โชควัฒนา
    รองประธานกรรมการ 
    ปี 2505 

77   

67

79 

2,775,585
0.86 % 

1,553,342
0.48 % 

2,683,318
0.83 % 

2 และ 3 

1,3 และ 20 

1 และ 2 

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
จำนวนหุ้น
ที่ถือ

ในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ5ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2
9
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การสรรหากรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทที่ว่างลง เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะ
กรรมการบริษัทก็จะร่วมกันพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของ  
บริษัทฯ และหากเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด  
 นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่ งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ 
(www.sahapat.co.th) 
       องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้
วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกำหนด และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราช
อาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
      วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท  ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้นให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น  
  กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ  
  ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน  
  เสยีงเทา่กนัเกนิจำนวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้น้ันใหป้ระธานเปน็ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 
วาระการดำรงตำแหน่ง
      (ก)การออกตามวาระ ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตร กำหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ
บริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้
รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
       (ข)การออกที่มิใช่การออกตามวาระ
  1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และกฎบัตร กำหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจาก  
   ตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้ 
   1.1 ถึงแก่กรรม 
   1.2 ลาออก 
   1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท 
   1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่ม ี 
     มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 
   1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
   1.6 ศาลมีคำสั่งให้ออก 
   และเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่าง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ใน
ตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

การจัดการ



การจัดการ
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การจัดการ



การจัดการ



  2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้
กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
   บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถ
ทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมี
ความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือ
หุ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทน้ันเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้  
ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ แทนตน 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผล
การดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกล่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  และนำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ  
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี2556
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  62  เมื่อวันที่ 22  เมษายน 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงิน
รวมไม่เกิน 12 ล้านบาท  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท  โดยให้จ่ายดังนี้ 
    
  1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น 
   • ค่าเบี้ยประชุม  (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม) 
    ประธาน   12,000   บาท/ครั้ง 
    กรรมการ 10,000   บาท/ครั้ง 
   • ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
   
  2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น 
    • ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส   
      ประธาน 60,000   บาท 
      กรรมการ 30,000   บาท 
 
  3. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง  จ่ายเป็น 
    • ค่าเบี้ยประชุม  (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 
      ประธาน  4,000   บาท/ครั้ง 
      กรรมการ  3,000   บาท/ครั้ง 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 รวมค่าตอบแทนที่จ่ายในปี  2556  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,336,000  บาท 
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ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร  
 
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP)  
ซึ่งได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เพื่อเป็นแรงจูงใจ และตอบแทนความ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน โดยมีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2558 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 11,578,097 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 15 บาท ทั้งนี้ไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  5% ของจำนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย โดยมีข้อผูกพันระหว่างบริษัทกับพนักงานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP จะถูกห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 2 ปี (Lock-up 
Period) นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
 
 ในปี 2556  บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2556 โดยมีผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 208 ราย  
จำนวนหุ้นที่จองซื้อ 4,957,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.82 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 

การจัดการ



การกำกับดูแลกิจการ



รายชื่อกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
 

รวม 

  
   

 

 

       รวม     

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
2. นายบุญชัย โชควัฒนา 
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี 
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 
7.  นายวศิน เตยะธิติ 
8.  นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ 
9.  นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 
10. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล 
    (ออกจากตำแหนง่กรรมการ วนัที ่22 เมษายน 2556) 
11.  นายเวทิต โชควัฒนา 
12.  นางผาสุข รักษาวงศ์ 
13.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 
14.  นายเคนจิโร โคบายาชิ  
15.  นายเพชร พะเนียงเวทย์ 
16.  นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ 
   (เขา้ดำรงตำแหนง่กรรมการอิสระวนัที ่22 เมษายน 2556) 

844,000 
1,044,000 
520,000 
490,000 
510,000 
520,000 
520,000 
510,000 
520,000 
40,000 

 
620,000 
620,000 
500,000 
400,000 
620,000 
380,000 

 

8,658,000 

 
 
 
 
 

180,000 
180,000 
120,000 

 
30,000 

 
 
 

120,000 
 
 
 
 

630,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,000 
 
 
 
 
 

48,000 

 • คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร จำนวน 14 ราย   รวมทัง้สิน้   57,995,850   บาท 
 • เงนิกองทุนสำรองเล้ียงชพีของคณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร  รวมทัง้สิน้  2,215,680   บาท 

• คา่ตอบแทนรวมท่ีกรรมการบรษิทัแตล่ะรายไดร้บั ในป ี2556 (คา่เบีย้ประชมุและบำเหน็จกรรมการ)  


844,000 
1,044,000 
520,000 
490,000 
510,000 
700,000 
700,000 
630,000 
520,000 
70,000 

 
620,000 

 668,000 
620,000 
400,000 
620,000 
380,000 

 

9,336,000 

> 



 คณะกรรมการบริษัทมีความเช่ือม่ันว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วง
ดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 เพื่อให้เป็นไปตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ  
ASEAN Corporate Governance Scorecard  บริษัทฯ ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) ซึ่งได้
รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
17 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2545 และได้มีการเผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของบริษัท www.sahapat.co.th หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ซึ่งประกอบด้วย 
  1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ   
  2. หลักการกำกับดูแลกิจการ  5 หมวด 
  3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
  4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน 
 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งม่ันที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท  
  2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซื่อสัตย์ สุจริต  
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน      
  4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึงการมีระบบ
บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
  5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ  เชื่อถือได้  และทันเวลา  ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท 
  6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
  7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  8. มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและ
ทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ 
  9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
  10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
  11. ดำเนนิการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบและมเีหตผุล โดยยดึถอืประโยชนข์องบรษิทัเปน็ทีต่ัง้ 
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การจัดการ



การกำกับดูแลกิจการ



รายชื่อกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
 

รวม 

  
   

 

 

       รวม     

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
2. นายบุญชัย โชควัฒนา 
3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 
4. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ 
5. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี 
6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 
7.  นายวศิน เตยะธิติ 
8.  นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ 
9.  นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 
10. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล 
    (ออกจากตำแหนง่กรรมการ วนัที ่22 เมษายน 2556) 
11.  นายเวทิต โชควัฒนา 
12.  นางผาสุข รักษาวงศ์ 
13.  พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 
14.  นายเคนจิโร โคบายาชิ  
15.  นายเพชร พะเนียงเวทย์ 
16.  นายวันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ 
   (เขา้ดำรงตำแหนง่กรรมการอสิระวนัที ่22 เมษายน 2556) 

844,000 
1,044,000 
520,000 
490,000 
510,000 
520,000 
520,000 
510,000 
520,000 
40,000 

 
620,000 
620,000 
500,000 
400,000 
620,000 
380,000 

 

8,658,000 

 
 
 
 
 

180,000 
180,000 
120,000 

 
30,000 

 
 
 

120,000 
 
 
 
 

630,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,000 
 
 
 
 
 

48,000 

 • คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร จำนวน 14 ราย   รวมท้ังสิน้   57,995,850   บาท 
 • เงนิกองทนุสำรองเลีย้งชพีของคณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร  รวมท้ังสิน้  2,215,680   บาท 

• คา่ตอบแทนรวมทีก่รรมการบรษัิทแตล่ะรายไดร้บั ในป ี2556 (คา่เบ้ียประชมุและบำเหนจ็กรรมการ)  


844,000 
1,044,000 
520,000 
490,000 
510,000 
700,000 
700,000 
630,000 
520,000 
70,000 

 
620,000 
 668,000 
620,000 
400,000 
620,000 
380,000 

 

9,336,000 
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หลักการกำกับดูแลกิจการ5หมวด
หมวดที่1สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ท้ังท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิ
ของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท  
 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเร่ืองต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ลิดรอนสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 1.1สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซด์ www.sahapat.co.th เพื่อให้  
ผู้ถือหุ้น มีช่องทางท่ีจะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
การซื้อขายสินทรัพย์ท่ีสำคัญ รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และข้อมูลที่จำเป็นต่อการ
ตัดสินใจของผู้ถือหุ้น 
 1.2สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่
วันสิน้สดุรอบปบีญัชขีองบรษิทั โดยบรษิทัฯ จดัประชมุ ณ โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์ เลขที ่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นสับสน ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่  62  ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556  
 
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 19) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ซึ่งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 62 ในวันที่ 22 เมษายน 2556  พร้อมวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท www. sahapat.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึง 
5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม   
  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพ่ือ
บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บนเว็ปไซต์ของบริษัท   
ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยมีข้อเท็จจริงและเหตุผล 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษเป็นการล่วงหน้า 30 วัน 
โดยเป็นข้อมูลเดียวกับท่ีบริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดัง
กล่าว 
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่นรายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสาร และหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม  ข้อบังคับ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม โดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งได้ลง
ประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 12 วัน คือในวันที่  9 - 11 เมษายน 2556    
 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดทำและปฎิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ได้
จากเว็บไซด์ของบริษัท www.sahapat.co.th  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
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การกำกับดูแลกิจการ



การกำกับดูแลกิจการ



 วันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
ร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงแต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือ
หุ้นที่มาร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับ
เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียง
พอในการลงทะเบียนเข้าประชุมและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน 
 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซ่ึง
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน  เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้   
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติด
ภารกิจสำคัญ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน  
14  ท่าน  กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน นอกจากนี้ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบ
บัญชีของบริษัทซ่ึงทำหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดูได้จากรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ
หุ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท www.sahapat.co.th 
 การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงิน 
ปันผล ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รวมถึงการ
พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการบริษัท
ได้แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หลังจากนั้น ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
และได้ชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามลำดับวาระการประชุม  ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลา
ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่าง
ชัดเจนตรงประเด็น มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode และมีผู้สอบบัญชีเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนน 
  
 สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญได้แก่
 1. การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ และในการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง ชื่อ ประวัติการ
ศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจนหากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท  ประเภทของกรรมการบริษัทที่เสนอ ในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการบริษัทท่านเดิมกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งใหม่ มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและจำนวนวาระ /ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  โดยได้ผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท   
 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น
ประจำทุกปีโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่า
ตอบแทน โดยมีการสรุปวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงินที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทั้งมีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้
แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และใน
รายงานประจำปี (แบบ 56-2) 
 3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญช ี : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูล ผู้สอบบัญชีดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชี    
สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัทฯ เหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบ
บัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งการแต่ง
ตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติ 
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 4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับ
นโยบาย และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา 
 
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ ได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลง  
คะแนนในแต่ละวาระ ผ่านเวปไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์บริษัท 
www.sahapat.co.th  ในวันทำการถัดไป 
 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
สาเหตุการลา กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่
เข้าประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จ
จริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานที่
ประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำส่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 
 
หมวดที่2การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ ให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน ดังนี้  
 2.1ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน  เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง   
 2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น  
  (1) กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้แปลหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ก่อนการประชุม 30 วัน 
  (2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตาม
ระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือสามารถดูข้อมูลเกี่ยว
กับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คนได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ที่บริษัทฯ แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือ
หุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มี
อากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 ในวันจันทร์ที่  22  เมษายน  2556    
  (3) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
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  (4) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะ
นับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะชูป้ายคะแนนที่
ได้รับเมื่อลงทะเบียนข้ึน ซ่ึงป้ายคะแนนน้ันจะมีช่ือของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode 
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไปให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงนามเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที นอกจากผู้สอบ
บัญชีที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงไปพร้อมกันทันที 
 2.3การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ
ปี 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท 
 2.4การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และมาตรการป้องกันการนำ
ข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  
รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้
อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน  
     นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัย
ไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ได้ปฎิบัติตามที่กำหนด  
 2.5การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯและการรายงานการมีส่วนได้เสีย    
  (1)การดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่
ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชน นอกจากน้ียังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ัง
ต่อไป ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด นอกจากนี้หากมีการประกาศ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะทำจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทราบ พร้อมแนบสำเนา
จดหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว 
        ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อ
ขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม   
  (2)การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนด
ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดังนี้ 
   (ก) เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
   (ข) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย โดย
จัดส่งไปที่เลขานุการบริษัท 
   (ค) ให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานดังกล่าว 
   ในปี 2556 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
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 2.6การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก   
ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th  
ในหัวข้อความขัดแย้งของผลประโยชน์ ภายใต้หัวข้อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
กันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วน
ได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น  เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วน
ได้เสียมีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การ
กำหนดราคามูลค่าของรายการ  และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนด  และเปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท อีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง เป็นประจำทุกปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้กรรมการบริษัทชุดใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และให้สรุป
รายการดังกล่าวทุกไตรมาสเพื่อรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ 
 
หมวดที่3การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการกำหนดนโยบายเพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐ การต่อต้านการ
ทุจริต การคอร์รัปชั่นไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “จริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เปิดเผย ผ่านเว็ปไซต์
บริษัท www.sahapat.co.th  ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ 
 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 ผู้ถือหุ้น   
 บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน   โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และโปร่งใส  ปกป้อง
ผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง  รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างครบถ้วน อีกท้ังมุ่งม่ันในอันท่ีจะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคง และสามารถสร้างผล
ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม  และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีการกำหนดนโยบายการจ่าย
เงินปันผลที่แน่นอน  ซึ่งในปี  2556   บริษัทฯ  ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี  2555  ในอัตรา  1  บาทต่อหุ้น  
คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 33.30 ของกำไรสุทธิ  โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21  พฤษภาคม 2556  ซึ่งเป็นอัตราที่สูง
กว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ คือ ขั้นต่ำ  0.15 บาทต่อหุ้น  เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือ
เป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง    
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 ลูกค้า  
 บรษิทัฯ ตระหนกัถึงความพงึพอใจ และความเชือ่มัน่ของลกูคา้เปน็กญุแจสำคญั อนันำไปสูค่วามสำเรจ็ของบรษิทัอยา่งยัง่ยนื 
มีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่มีการผูกขาดราคาสินค้า 
อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริง โดยให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้องและเหมาะสม คำร้องเรียนของลูกค้าได้รับการเอาใจใส่ และ 
ดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า พัฒนา
สินค้าและบริการให้เป็นเลิศ ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่อง 
 คู่ค้า
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา
และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ 
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า อีกทั้ง รักษาความลับหรือข้อมูลสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไป
ใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ 
 คู่แข่งทางการค้า  
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมทางการค้า โดย
คำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้า และถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพ
ขององค์กร ให้มีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
 เจ้าหนี้
 บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันโดยเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้
การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า  โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด 
   พนักงาน
 บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนัก
งานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรม และเปิดโอกาสให้พนัก
งานแสดงศักยภาพของตน เพื่อความก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงในอาชีพ บริษัทฯ จึงมุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัท  
ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตล่ะคน ตลอดจนดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทำงาน โดยคำนงึถงึความปลอดภยัตอ่ชวีติ สขุภาพ และทรพัยส์นิของพนกังาน  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น   
 • ห้องพยาบาล บริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพ และให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย 
ซึ่งพนักงานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลตามหลักการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงการตรวจ
สุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของพนักงาน 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการออมเงินในอนาคต พนักงานทุกคนมีสิทธิในสมาชิกภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ
บรรจุเข้างานกับบริษัท โดยเร่ิมนับอายุสมาชิกต้ังแต่วันที่เริ่มสมัครสมาชิกกองทุน ซึ่งสมาชิกต้องส่งเงินเข้ากองทุน และได้รับ
เงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนตามอายุการเป็นสมาชิก ดังนี้ 
            อายุสมาชิก  อัตราร้อยละของเงินสะสม / เงินสมทบ 
 ตั้งแต่วันเริ่มสมัครสมาชิกถึง 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 ปีขึ้นไป  8 



 • เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทำงาน บริษัทฯ จัดให้มีเงินตอบแทนเกษียณอายุสำหรับ
พนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัทจนเกษียณอายุ เพื่อให้พนักงานได้ใช้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ 
 • เครื่องแบบพนักงาน  เพื่อความเป็นระเบียบ 
 • จัดฝึกอบรมและสัมมนา  บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานภายใน และส่งพนักงานไปร่วมฝึกอบรมสัมมนากับ
ภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา เพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง   
 ชุมชนและสังคม
 บริษัทฯ  ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิด
ชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวม  บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องปฏิบัติต่อชุมชน 
สังคม  ในปี 2556  บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ซึ่งสามารถดูได้จากหัวข้อ ความรับ
ผิดชอบต่อสังคม    
 สิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ ในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 ภาครัฐ
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ  มีการศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย   
 ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร
ผ่านเลขานุการบริ ษัท ท่ีโทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 โทรสาร 0-2318-1152 และผ่านทางอี เมล์ :  
invest@sahapat.co.th หรือสำนักงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โทรศัพท์ 0-2318-0062  
ต่อ 1440 และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้
เป็นความลับของบริษัทฯ  ซึ่งในปี 2556  บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
 
หมวดที่4การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์  ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอ่ืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตราบเท่าที่ ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท  โดยเปิดเผยสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.sahapat.co.th เว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.ot.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่อง
ทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
 ในการนี้บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบ
หมายให้คุณศิริพร เลขยะวิจิตร เป็นผู้พร้อมที่จะให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องที่สนใจ โดยสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2318-0062 ต่อ 1200  โทรสาร 0-2318-1152  E-Mail  :  invest@sahapat.co.th 
 ทุกครั้งที่บริษัทมีนโยบายเข้าทำรายการท่ีอาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วม
ประชุมและแสดงความคิดเห็น  กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้การตัดสิน
ใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง เม่ือมีข้อสรุปบริษัทได้แจ้ง
และเปิดเผยมติที่ประชุม โดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำ
รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ใน
รายงานประจำปีและแบบ 56-1 
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 สำหรับกลไกการติดตามตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสนั้น บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการเงิน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมิน
การควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกำหนด ซึ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับ
หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ค้นหาสาเหตุที่เป็นต้นเหตุ และเสนอความเห็นที่จะปรับปรุงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานปฏิบัติ รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแล
กิจการที่ดี  โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 รายงานคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และมีความรับผิดชอบต่อความเช่ือถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้
นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามในรายงาน
ดังกล่าว 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ โดยในส่วนของกรรมการ
บริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใสโดยวางนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเน้นให้มีความ
ครบถ้วนถูกต้อง เผยแพร่อย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางและการเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.sahapat.co.th    
 ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ รวม 14 บริษัทจดทะเบียน ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัด
งาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันศุกร์ที่  28 มิถุนายน 2556  เพื่อเปิด
โอกาสให้นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ กับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจ การดำเนินงาน ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสื่อมวลชน รับทราบถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
สหพัฒน์มากขึ้น   
 ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะข้ึน เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  
แต่บริษัทฯ ก็มีบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารตามที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ โดยสามารถติดต่อได้ที่ 
   คุณศิริพร     เลขยะวิจิตร 
   โทรศัพท์ 0-2318-0062 ต่อ 1200 
   โทรสาร  0-2318-1152 
   E-mail  :   invest@sahapat.co.th 
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หมวดที่5ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีภาวะผู้นำ  มีวิสัยทัศน์    
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และมีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะ
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดย
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ 
  การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท  มีจำนวน 15  ท่าน ประกอบด้วย 
  -   กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร         6    ท่าน 
  -   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   4    ท่าน 
  -   กรรมการอิสระ            1    ท่าน 
  -   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                4    ท่าน 
 บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระ 5 ทา่น ซึง่เปน็ไปตามขอ้กำหนดของสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ท่ีกำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ  
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
 บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ   
  1. บรรลุนิติภาวะ 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  3.  ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต 
  4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ   หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ   ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน 
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการบริหารงานโดยการกำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผน
ปฎิบัติงานและงบประมาณประจำปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการ
ดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัททุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป 
 
 การรวมหรือแยกตำแหน่ง
 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่บริษัทฯ ก็ได้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุด
ต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่นในกรณีมีการพิจารณาเร่ืองที่ประธานมีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย 
ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว 
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 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก 
 บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัท จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่
จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุด เน่ืองจากบริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ
กรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกรรมการบริษัท  หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง   
 
 จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ์ การถือหุ้น และข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
แต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวน  
2  ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่
อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง  
และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 
 
 คณะกรรมการชุดย่อย
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำ
อย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัท 
 บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
จากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานกรรมการบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ 
ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของ
บริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
 
 เลขานุการบริษัท
 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคุณศิริพร เลขยะวิจิตร กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็น
เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ทะเบียนกรรมการ 
  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท 
  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  
 3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 
 4.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 5. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ  
  บริษัท ผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงรายงานการ  
  เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท 
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 6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการประสานงานด้าน  
  กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ  
  คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
 7.  ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น 
 8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงาน  
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับ
ดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตาม
แนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล  มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 
 คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน โดยให้
ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน  
4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่าย
ตรวจสอบภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือการควบคุมภายใน
องค์กร, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม 
คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ 
 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี  
2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น  
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท 
ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม  ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง 
ที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบ  
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของผู้สอบบัญชี  
ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1  แล้ว 
 
 การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนิน
งานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดข้ึนทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม  
พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการ
ประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหาร
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
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 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการ  
บริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ 
 รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ  เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
 
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
โดยรวม เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 ผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ดี 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 • ค่าตอบแทนกรรมการ 
  บริษัทฯ ยังไม่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการ
บริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาจากผลประกอบ
การของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่า
ตอบแทนจะจ่ายเป็นเบ้ียประชุมเม่ือมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนประจำปีจะเป็นการจ่ายให้แก่
กรรมการทุกคน กรรมการท่ีเป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้วย  
โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้อนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี และได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,336,000 บาท โดยบริษัทได้เปิด
เผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 
 • ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ  
ผู้บริหารแต่ละคน 
 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
  บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการ
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ 
ที่ IOD  จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต   
  บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ เพื่อกรรมการใหม่ได้ศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบายใน
การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีการพบปะแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอื่นๆ อยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน 
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด 
  2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
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  3. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งต่อไป 
  4. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้อง  
  5. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตาม
ความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

  บุคลากร
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มี พนักงาน  รวมทั้งสิ้น  1,497 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้ 
   
 
 
 
  ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานในรูปเงินเดือนและเงินอุดหนุน และเงินสมทบกองทุนสำรอง  
เลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงิน  553,097,954  บาท   

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
 บริษัทฯ กำหนดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่มุ่งพัฒนาพนักงานสู่กระบวนการเรียนรู้  
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานและองค์กร เพราะบริษัทฯ ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและ
เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาบริษัทฯ สู่ความสำเร็จ 
 บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนด
ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพ่ือร่วมพัฒนาบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถประเมิน
ความสำเร็จได้จากการติดตามผลหลังการฝึกอบรมและสัมมนา ซึ่งต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดการพัฒนา และสามารถเห็นผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการสัมมนา
กลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีกำหนดจัดสัมมนา MOP (Mission Objective Policy) ในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้
บริหาร พนักงาน และตัวแทนจากโรงงาน ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการระดมสมอง การคิดเชิงระบบ 
การคิดเชิงสร้างสรรค์ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร กำหนดวิธีติดตามผล และประเมินผลสู่ความสำเร็จตามลำดับ อีกทั้งส่ง
เสริมพนักงานทุกระดับให้ได้เข้ารับการอบรมท้ังการจัดอบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก ซึ่งรายละเอียด
หัวข้อการอบรมและพัฒนาบุคลากร  ดูได้จาก ความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคนดี สร้างองค์กรคนดี และสนับสนุนให้เกิดสังคมคนดี โดยมุ่งให้  
พนักงานยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักแบ่งปันความสุข และการเสียสละให้ส่วนรวม 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
  ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 
  1. บมจ. สหพัฒนพิบูล     ค่าสอบบัญชี  1,200,000  บาท 
  2. บอจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)   ค่าสอบบัญชี    160,000 บาท 
  3. บอจ. โชคชัยพิบูล   ค่าสอบบัญชี    200,000  บาท 
        รวมทั้งสิ้น  1,560,000  บาท 
 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 
  บริษัทฯ จ่ายค่าบริการตรวจนับสินค้า ในปี 2556 จำนวน 40,187 บาท 
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นโยบายภาพรวม
 บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการร่วมสร้างเสริมสังคมส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ
ชาติ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมี เพื่อธำรงไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี บริษัทฯ  ได้มีการกำหนด
วิสัยทัศน์ นโยบายคุณภาพ  และค่านิยมองค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  “คุณภาพคู่คุณธรรม ผู้นำการจำหน่าย  เพิ่มพูนสุขให้คนไทย พร้อมก้าวไกลสู่สากล” 
 นโยบายคุณภาพ “ร่วมใจพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ ขยายช่องทางสู่สากล เป็นองค์กรคนดี รับผิดชอบต่อสังคม” 
 ค่านิยมองค์กร (Core Values)   
  :  ความรับผิดชอบต่อสังคม    (Social Responsibility)  
  :  การพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง  (Advancement) 
  :  การรวมพลังด้วยความสามัคคี  (Harmony) 
  :  มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  (Passion for Excellence) 
  :  องค์กรคนดีที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม (Truthfulness) 
   
 บริษัทฯ ตระหนักและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท จึง
ได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติไว้ใน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  ซึ่งได้รับมติอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 
2557 เป็นต้นไป  เพื่อใช้บังคับแทนฉบับเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 21 
พฤศจกิายน 2545 และไดมี้การเผยแพรผ่่านเวปไซดข์องบรษิทั www.sahapat.co.th หวัขอ้การกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี
 
การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน   
 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูล  ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ  ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ดังนี้ 
  
 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
       บริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม ด้วยความเสมอภาคและ
คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน  
  • มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอ
ภาค และเคารพซึ่งกันและกัน 
  • สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและ
บริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน 
  • ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
  • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 
  • เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  เว้นแต่ได้
รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน 
 
 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  • สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
  • จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชั่นต่างๆ 
  • ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผล
ประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้
บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 
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  • ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล
ภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน 
  • จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง 
  • จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารเพ่ือให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดย
มั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
  บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Anti-Corruption : CAC) มีการปรับปรุงหลักการการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยา
บรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต การ
คอร์รัปชั่น” “การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ” ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของบริษัท www.sahapat.co.th 
ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ     
  ประธานกรรมการบริหาร มีการประกาศ ให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต    
 
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
       บริษัทฯ เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน ไม่จำกัดความเป็นอิสระ
หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด  ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดย
จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร เพ่ือให้พนักงานหรือผู้ท่ีเช่ือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท ซึ่งคำร้องเรียนจะได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม 
  ในปี 2556 บริษัท ไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทำงาน ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างพนักงาน ไม่มีการเลือก
ปฎิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน และไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ  และ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน 
 
  บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  
  • ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและ  
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 
  •  สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย
ในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย  
รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน 
  •  มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง 
  •  สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน 
 
       นอกจากนี้ บริษัทฯ  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจสำคัญทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจประสบความ
สำเร็จตามเป้าหมาย  จึงได้มุ่งพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ จึงมีการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ ทั้งการจัด
อบรมภายใน และการเข้ารับการอบรมจากภายนอก  ซึ่งในปี 2556  มีการฝึกอบรมพนักงาน ดังนี้ 
  • การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
   บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  ดังนั้นการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำให้บริษัทเติบโต
ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งพนักงานหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อย่างสร้างสรรค์” เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือก การพัฒนา และการักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรตลอดไป  
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  • การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  
   บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน ให้มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้วิธี
การสร้างพลังให้กับตัวเองและดึงเอาศักยภาพภายในออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตส่วนตนและชีวิตการทำงาน จึงได้จัด
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในหลักสูตร “ปลุกยักษ์” และ “การพัฒนาประสิทธิภาพแห่งตนเพื่อประสิทธิผลของ
งาน”  เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีกำลังใจที่ดี เกิดแรงบันดาลใจ  ในการพัฒนาตนเองแบบก้าวกระโดด และสามารถขยาย
ขีดความสามารถของตนเอง ท้ังมีความสุขและเห็นคุณค่าในงานที่ทำ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างย่ังยืน และส่งผลดีต่อผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท 
 
  • การพัฒนาการทำงานเป็นทีม ของพนักงาน  
   พนักงานทุกคนมีบทบาทในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ต้องมีการพัฒนาทักษะในการวางแผน การ
สื่อสาร การเป็นผู้นำ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีม ให้เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดสำนึกร่วมกันในการช่วย
ผลกัดนัเปา้หมายองคก์รสูค่วามสำเรจ็  บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัฝกึอบรมพนกังานผูเ้กีย่วขอ้ง เขา้รว่มอบรมสมันาเรือ่ง “EQ @ WORK ”  
“TEAM BUILDING SPC” และ “จิตวิทยาการทำงานร่วมกัน” ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญว่า ความฉลาดทางอารมณ์  
สัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน จะส่งผลไปถึงบรรยากาศของการทำงานที่ดี พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และเกิด
ประสิทธิภาพ 
 
  • การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน 
    บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ตามหน้าที่งาน และความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Knowledge 
based) โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างและส่งเสริมให้เกิดความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชิงลึกในการทำงาน โดย
ส่งพนักงานเข้าอบรม หลักสูตร “มาตรฐานการการบัญชีระหว่างประเทศเรื่องสัญญาเช่า”  “การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
(Defferred Tax)” และ “ประเด็นที่ควรระวังในการวิเคราะห์งบการเงินรวม”  
 
  • การพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารและเทคนิคการเจรจาต่อรอง  
   บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพการแข่งขันที่รุนแรง  ดังนั้นเพื่อ
ให้พนักงานมีความพร้อมท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ จึงได้ส่งพนักงานเข้า
อบรม หัวข้อ “Business Negotiation Skills”  เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร ทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะการโน้ม
น้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
  • การจัดกิจกรรมเพื่อพนักงาน   
            มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน
   บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตร-ธิดาของพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-ธิดาแก่
พนักงาน จึงได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ประจำปี 2556  โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญชัย  
โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัท ร่วมกันมอบทุนเพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจแก่พนักงาน รวมทั้งสิ้น 100 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 
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  SPCFamilySportDay2013
  เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างพนักงานทุกฝ่าย  บริษัทฯ  ได้จัดกิจกรรม งานกีฬาสี  ในวันที่ 28 กันยายน 
2556 โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารกล่าวเปิดงาน โดยมีการแข่ง
ขันกีฬาหลากหลายประเภท ซ่ึงครอบครัวของพนักงานก็ได้เข้าร่วมแข่งกีฬาด้วย นอกจากนั้นยังมีการจับฉลากมอบรางวัลแก่
พนักงาน  การประกวดกองเชียร์ การประกวดขบวนพาเหรด เป็นต้น บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเต็มไป
ด้วยเสียงหัวเราะ     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค    
  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อชีวิตและสุข
อนามัยของผู้บริโภค ในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่มีการผูกขาดราคาสินค้า อีกทั้งไม่มีการโฆษณาที่เกินจริง โดยให้ข้อมูลผู้บริโภค
อย่างถูกต้องและเหมาะสม    
  ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารของบรษิทั ผา่นชอ่งทางการจำหนา่ยสนิคา้ทีห่ลากหลาย โดยมขีนาดบรรจภุณัฑ์
ที่หลากหลาย และเหมาะสมตามช่องทางการจำหน่าย มีการพัฒนาสินค้าเฉพาะกลุ่มและช่องทางการจำหน่าย เพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค  
  นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ประสานงานผู้บริโภค เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้า และผู้บริโภคใช้ในการติดต่อ ให้ความ
คิดเห็น ข้อติชม และข้อร้องเรียน  ซ่ึงบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อทุกข้อร้องเรียน และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงงานผู้ผลิตสินค้า กรณีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า มีการชดเชยสินค้าให้กับผู้บริโภค  และขอรับสินค้าคืนเพื่อนำส่งให้โรงงานผู้ผลิตตรวจสอบ  
วิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่อง ซ่ึงทางโรงงานผู้ผลิต จะแจ้งให้บริษัทรับทราบผล พร้อมชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 
และการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดซ้ำ ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพได้มีการชี้แจงต่อผู้บริโภค ให้ทราบถึงผลการตรวจสอบตาม
ข้อร้องเรียนเหล่านั้น รวมถึงหากเกิดการใช้ที่ผิดวิธี มีการแนะนำวิธีใช้ และปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ันๆ  
เพื่อให้ได้ประสิทธิผล และวิธีการจัดเก็บรักษาสินค้า เพื่อคงคุณภาพของสินค้า  
  กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ มีการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการปรับปรุง แก้ไข และอบรมวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เพื่อลดความผิดพลาดจากการบริการเหล่านั้น 
  บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว มีการจัดเก็บข้อมูลร้องเรียน วิธีดำเนินการ 
และการติดตามผล เพ่ือให้ม่ันใจว่าทุกข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและทำให้ผู้บริโภคเกิดความ     
พึงพอใจ 
 
 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  บรษิทัฯ  ดำเนนิธรุกิจโดยคำนงึถึงความรบัผดิชอบทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม โดยกำหนดเปน็นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี ้
  • ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   โดยคำนึงถึง 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  • ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม 
  • ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟ ู 
การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  • มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)  ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  • ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 • ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง   และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม 
 • ปลกูฝงัจติสำนกึความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม  ใหเ้กดิขึน้ในบรษิทัและพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนือ่ง 
 • กำหนดใหม้มีาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม  อนัเนือ่งมาจากการดำเนนิงานของบรษิทั 
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 • ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ในการพัฒนาชุมชน  
 • ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์  
 • สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรม 
 
 
 8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม   
  บริษัทฯ คำนึงถึงลูกค้า และผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักในการดำเนินธุริจของบริษัท ในปี 2556  บริษัทฯ 
ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการติดตาม แก้ไขปัญหากรณีสินค้าขาดหน้าร้าน (Out of Shelf) ของร้านค้าประเภท 
Modern Trade เพื่อเป็นการลดการเสียโอกาสในการขายของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ด้วยการสร้าง
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การสั่งซื้อ การระบายสินค้า สินค้าคงคลัง ของลูกค้า ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบบูรณา
การ (Integrate Information)  และสร้างระบบการรายงานแบบ Central Intelligent Report (CIR) ทำให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า ในการเติมสินค้าเข้าร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว  
 

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ในปี 2556  บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือ  
ไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ 
 
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ย่ังยืน จึงได้ดำเนิน
โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 

 ร่วมสนับสนุนงาน“วันแม่แห่งชาติประจำปี2556”   
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนบริษัท      
สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จากการร่วมสนับสนุนการจัด
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพ่ือแสดงความยินดีแก่
แม่ดี เด่นและลูกกตัญญูทั่วประเทศ ซึ่งสหพัฒน์ได้ร่วม
สนับสนุนเป็นประจำทุกปี ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่ 
12 สิงหาคม พ.ศ 2556 
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 โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยครั้งที่16
 ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา บริษัท ฯ เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน จึงได้จัด
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภาค
ของประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเชิญ
อาจารย์กว่า 30 ท่าน มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มเติมหลักสูตรพิเศษติวเข้มภาษาอังกฤษเตรียมสู่ AEC  เพื่อปูพื้นฐานการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยให้แข็งแกร่ง ซึ่งในปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันที่ 13-19 ตุลาคม 2556 พร้อมกัน 4 ภาค 
ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งถ่ายทอด
สัญญาณบรอดแบรนด์ ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอีก 600 แห่ง ใน 77 จังหวัด โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 
165,000 คน 
   นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย 
มากที่สุด เพื่อพัฒนาคลังความรู้ของนักเรียนทั้งโรงเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่สามารถทำ
ประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมได้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการมาม่าเพื่อน้อง   
 ผลิตภัณฑ์ “มาม่า” โดยบริษัท ฯ ร่วมกับรายการเจาะใจ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ และสร้างสรรค์เมนูอาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์จาก ”มาม่า” ให้ความสำคัญกับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนพร้อมเสริมสร้างพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมองของเด็กวัยเรียนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน จำนวน 26 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพและ
ต่างจังหวัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กๆ  ที่เป็นอนาคตของประเทศ  
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 โครงการสาธารณประโยชน์  
 ในปี 2556  บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อาทิเช่น 
 • บริจาคสนับสนุนโครงการก่อสร้าง  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   
  จำนวนเงิน 2,000,000 บาท 
 • สนับสนุนงานปาฐกถาสัมมาชีพแห่งปี 2555  โดยบริจาคให้แก่มูลนิธิสัมมาชีพ จำนวนเงิน 300,000 บาท 
 • บริจาคแก่มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ “ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  กับองคมนตรี”  จำนวนเงิน 250,000 บาท  
 • บริจาคแก่มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)  
  จำนวนเงิน 250,000 บาท 
 • บริจาคร่วมสนับสนุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี  เพื่อโรงเรียนจิตรลดา จำนวนเงิน 100,000 บาท 
 • สนับสนุนโครงการ “จัดหาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า” โดยบริจาคให้แก่โรงพยาบาล  
  สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวนเงิน 80,000 บาท 
 • บริจาคเงินในการสร้างพระอุโบสถ, เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี,  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อใช้ในการ  
  ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้กับวัดต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 77,000 บาท  
 
       โครงการ“ร่วมรักษ์โลก”    
       บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  ด้วยการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และการบริหารจัดการน้ำ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ยังเป็นการช่วย         
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย 
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ปัจจัยความเสี่ยง

54

  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงในปี 2556 ได้มีการประชุมรวม 12 คร้ัง โดยพิจารณาถึงปัจจัยความ
เสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษัท อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานและฝ่ายจัดการทุก
ระดับมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและภารกิจของบริษัท   
 1)ความเสี่ยงจากการลงทุน
  บริษัทฯ ร่วมลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ  การ
ลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง มีการถือหุ้นไขว้กันหรือย้อนกลับระหว่างบริษัทใน
เครือ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทท่ีลงทุน ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทเหล่านั้น เป็นอำนาจอิสระของคณะ
กรรมการของบริษัทนั้นๆ 
  บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล แต่หากบริษัทใดมีผลขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกตั้งค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท 
 2)ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่น้อยราย
  เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เพียง 1 - 2 ราย ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์  หากมีปัจจัยที่ทำให้บริษัทผู้ผลิต  ไม่
สามารถผลิตให้ได้ในปริมาณ และเวลาตามที่กำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อยอดขายและโอกาสทางการตลาด 
  - มาตรการป้องกัน
   1 บริษัทผู้ผลิตดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของกันและกันในการแข่งขัน มีการทำงานร่วมกันโดยประสานแผนงานกันอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง  ทำให้ทราบปัจจัย
ที่จะมีผลต่อการผลิตและสามารถวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 
   2. มีการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้ผลิต ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ายขาย ในรูปแบบ One Body ตั้งแต่การประชุมเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆ ในการเตรียม Supply สินค้า การวางแผน และการวางเป้าหมาย Order สินค้า ทำให้มีความแม่นยำในการ
ประเมินจำนวน และระยะเวลายิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันทันทีกรณีที่มีปัจจัยนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้น   
 3)ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารสินค้าในร้านค้า  
  เนื่องจากปัจจุบัน ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของบริษัท ประสบปัญหาเรื่องไม่มีสินค้าจำหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการ ไม่มีสินค้า
ตรงความต้องการของลูกค้าในร้านค้านั้นๆ  หรือแม้แต่การมีสต๊อคสินค้าเกินความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขาย 
และโอกาสทางการตลาด 
  - มาตรการป้องกัน
   1. บริษัทตระหนักดีถึงความเสี่ยงเรื่องสินค้าขาดหน้าร้าน ซึ่งสาเหตุใหญ่แบ่งได้ 2 สาเหตุ ได้แก่  
    1. สินค้าขาดจากโรงงานผู้ผลิต และ  
    2. สินค้าขาดจากคู่ค้าที่มีสินค้าไม่เพียงพอ  
  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ให้สินค้าขาดจากโรงงาน โดยการจัดทำ 
demand forecast ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพื่อให้โรงงานจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอ ส่วนกรณีสินค้าขาดจากคู่ค้า
บริษัทนำระบบ computer เข้ามาใช้เพื่อตรวจสอบปัญหาหน้าร้าน ผ่าน Website โดยให้พนักงานจัดเรียงสินค้าเป็นผู้รายงาน
เข้ามาทุกวัน เพื่อให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดตามสินค้าขาด และดำเนินการแก้ไข เพื่อลดการ
สูญเสียโอกาสในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   2. มีการเตรียมพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้เพียงพอ รวมถึงระบบการจัดส่งสินค้าอย่างทันท่วงทีต่อความต้องการของลูกค้า 
 4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย
  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการขายผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางการจำหน่ายมีการแข่งขันที่รุนแรง มีความ
ต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง  
  - มาตรการป้องกัน
   1. บริษัทฯ มีนโยบายขยายการขายเข้าไปในทุกๆ ช่องทาง เพื่อขยายฐานลูกค้า และให้สินค้ามีการวางจำหน่ายใน
ทุกๆ ช่องทาง ทั้งนี้มีการพิจารณาสินค้าท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ความต้องการ และกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
พื้นที่ รวมถึงการ Launch สินค้าใหม่ที่มีราคาและคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย   
   2. บริษัทฯ มีระบบ Home Delivery ที่สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัด
ชลบรีุ โดยผูบ้รโิภคสามารถดูรายละเอียดสนิค้าและรายการโปรโมชัน่ของสนิคา้ในแตล่ะเดอืนไดท้ี ่www.sahapatdelivery.com และ
โทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลข 02-2949898 สินค้าจะส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงภายใน 24 ชั่วโมง 
 5)ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง ซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีการติดต่อกันมาเป็นเวลานาน  
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้ 
 
 
 



รายการระหว่างกัน
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 การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ ได้นำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดได้ออกจากห้อง
ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระน้ัน และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมบริษัท ได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดยีวกนั ดว้ยอำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอิทธพิลในการทีต่นมสีถานะเปน็กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลที่มีความเกีย่วขอ้ง โดยมกีาร
ขออนมุตัหิลกัการทกุปีและสรปุรายการระหวา่งกันทกุไตรมาส เพือ่รายงานตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง และได้มีการแจ้งมติผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้  
 1. การซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 19) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 มีมติให้ซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง  พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่โครงการแพนบุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดดังนี้  
 

ลำ 
ดับ 

โฉนดที่ดิน 
เลขที่ จำนวนเนื้อที่ 

สิ่งปลูกสร้าง 
(หลัง) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

1 4206 39 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา 7 
14 
6   

2 27299 16 ไร่ – งาน 66 ตารางวา 3  บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
 
 มูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ้น 181,879,000 บาท ซี่งเป็นราคาประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ แนวทางการประเมินราคาใช้วิธีต้นทุนทดแทน คิดเป็น 1.88% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลในเรื่องราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ 
และประโยชน์การใช้งานทรัพย์สินนั้น  
 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน และกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่
ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้ คือ นายบุญชัย โชควัฒนา นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ และพลตำรวจตรีภาณุรัตน์ 
มีเพียร  
 2. การลงทุน
 Thai President Foods (Hungary) Kft. 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้ ง ท่ี 2 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 มีมติ ให้ร่วมลงทุนใน  
Thai President Foods (Hungary) Kft. ประเทศฮังการี โดยการซื้อหุ้นจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่ง
มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10% ของทุนจด
ทะเบียน 2,350,000,000 HUF และชำระค่าหุ้น จำนวน 235,000,000 HUF เทียบเท่าเงินไทย 32,182,363.55 บาท 
 3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการลงทุน
 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มมีตอินมุตักิารคำ้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ของ
บรษิทั ซรูฮูะ (ประเทศไทย) จำกดั กบัธนาคารกรงุเทพ จำกดั (มหาชน) มลูคา่ทีค่ำ้ประกนั 17,750,000 บาท ซึง่เปน็ไปตามขอ้
ตกลงการรว่มทนุ โดยมบีรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จำกดั (มหาชน) และ บรษิทั ไอ.ซ.ีซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั (มหาชน) เป็น  
ผูถ้อืหุน้รายใหญใ่นบรษิทั ซรูฮูะ (ประเทศไทย) จำกดั 
 4. รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ
 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามราย
ละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33 
  แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน    
 การดำเนนิธรุกจิสว่นใหญข่องบรษิทัฯ เปน็ไปตามธรุกจิปกตทิางการคา้ โดยมเีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ในกรณรีายการระหว่างกันที่เป็น
รายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ 
บจ. กบินทร์บุรี แพนเอเชีย ฟุตแวร์ 
บจ. แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ 
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 งบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำข้ึนภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้
ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการใน
การจัดทำงบการเงินเพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินด้วยการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้
มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน 
 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็น  
ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฎ  
  
 จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้
คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่า งบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
 (นายบุญชัย โชควัฒนา) 
 ประธานกรรมการ 
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557 
 
 

ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว 
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เสนอผู้ถือหุ้นบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด(มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)และบริษัท
ย่อย และของเฉพาะบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการ
เงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญหรือไม่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของข้าพเจ้า 
 
ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เน้นข้อมูลและเหตุการณ์
 โดยมิได้เป็นการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 และ 5 ซึ่งได้
อธิบายถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่เนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง 
ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ 
        
       บริษัท  สอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด 
 
 
 
           (นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์)  
                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
 
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557 
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สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
     เงินลงทุนชั่วคราว 
     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
     ตั๋วเงินรับการค้า  
     ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ 
     เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่  
         เกี่ยวข้องกัน 
     สินค้าคงเหลือ  
     สินทรัพย์หมุนเวียน 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
         รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนเผื่อขาย 
     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
     เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
     เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ 
         ที่เกี่ยวข้องกัน 
     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
     ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์  
     ค่าความนิยม 
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
         รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

 
4.2,6 
 
4.3,7 
4.3,8 
 
 
 
4.4,9 
 
 
 
 
4.8,10 
4.7,11 
4.7,12 
4.8,13 
 
 
4.9,14 
4.10,15 
 
4.5,16 
4.20,5 
  17 

 
1,589,084,867.60  
174,571,155.53  

3,705,825,046.82  
653,213,457.03  

1,446,583,791.36  
 

10,000,000.00  
671,243,714.48  

4,480,661.43  
0.00  

8,255,002,694.25  
 

4,015,687,656.33  
311,597,049.83  

0.00  
736,711,454.71  

 
4,000,000.00  

1,958,278,632.83  
985,611,251.63  
19,223,353.94  
23,808,038.78  
21,617,726.03  
88,898,803.78  

8,165,433,967.86  
16,420,436,662.11  

 
1,194,644,370.86  
263,875,405.69  

3,798,031,806.65  
638,868,038.78  

1,354,293,911.96  
 

12,000,000.00  
879,622,923.38  

6,594,871.17  
94,428,749.90  

8,242,360,078.39  
 

4,448,499,701.00  
214,450,678.50  

0.00  
632,143,587.20  

 
4,000,000.00  

1,780,267,233.68  
909,173,593.80  
19,223,353.94  
24,046,073.47  
24,263,780.76  
91,521,359.42  

8,147,589,361.77  
16,389,949,440.16  

 
967,734,026.01  
40,383,862.33  

3,616,745,959.78  
579,053,824.09  
952,815,688.49  

 
2,000,000.00  

778,057,686.58  
7,378,490.42  

0.00  
6,944,169,537.70  

 
3,639,729,266.60  
150,691,211.16  

0.00  
588,961,747.23  

 
5,000,000.00  

1,812,843,990.15  
949,830,829.25  
19,223,353.94  
2,111,986.13  

25,941,165.50  
83,958,182.44  

7,278,291,732.40  
14,222,461,270.10  

 
1,561,070,749.82  
156,466,001.37  

3,689,608,942.71  
653,213,457.03  

1,446,583,791.36  
 

50,000,000.00  
646,851,956.32  

4,480,661.43  
0.00  

8,208,275,560.04  
 

4,015,687,656.33  
314,534,982.72  

1,140,089,719.94  
736,652,754.71  

 
0.00  

850,855,548.41  
884,267,224.82  

0.00  
23,172,131.14  

0.00  
75,004,173.51  

8,040,264,191.58  
16,248,539,751.62  

 
1,167,819,589.19  
242,514,646.74  

3,784,506,126.29  
638,868,038.78  

1,354,293,911.96  
 

45,500,000.00  
847,572,629.19  

6,594,871.17  
94,428,749.90  

8,182,098,563.22  
 

4,448,499,701.00  
211,572,482.72  

1,140,089,719.94  
632,084,887.20  

 
0.00  

667,028,073.52  
810,473,514.06  

0.00  
23,363,369.00  

0.00  
81,020,815.10  

8,014,132,562.54  
16,196,231,125.76  

 
914,319,586.73  
25,383,862.33  

3,594,949,054.95  
579,053,824.09  
952,815,688.49  

 
2,000,000.00  

747,041,675.08  
5,131,870.24  

0.00  
6,820,695,561.91  

 
3,639,729,266.60  
141,572,792.72  

1,140,089,719.94  
588,903,047.23  

 
0.00  

671,377,998.76  
927,056,296.02  

0.00  
1,759,698.44  

0.00  
74,050,383.06  

7,184,539,202.77  
14,005,234,764.68  

งบแสดงฐานะทางการเงิน

               ณวันที่31ธันวาคม2556
               (หน่วย:บาท)
         งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555 1มกราคม2555 31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555 1มกราคม2555
   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)


บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 
     เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
     ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย 
     ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง 
          กำหนดชำระใน 1 ปี 
     เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 
     ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
          รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
     เงินรับฝากจากพนักงาน 
     หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
     เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
     หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
     หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
          รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

 
 

18 
4.18,19 

 
 

21,22 
20 
 
 
 
 

21 
4.16,22 

 
4.19,23 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

               ณวันที่31ธันวาคม2556
               (หน่วย:บาท)
         งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555 1มกราคม2555 31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555 1มกราคม2555
   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)


งบแสดงฐานะทางการเงิน(ต่อ)

บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

2,822,850.90 
4,142,630,880.02 
1,239,012,132.71 

 
0.00 

8,850,000.00 
125,427,856.70 

5,518,743,720.33
 

49,432,976.22 
0.00 
0.00 

423,482,133.51 
221,137,404.03 
17,641,876.52 
711,694,390.28

6,230,438,110.61

0.00 
4,418,854,414.28 
1,735,333,869.90 

 
0.00 

7,350,000.00 
88,482,225.97 

6,250,020,510.15
 

40,952,207.19 
0.00 
0.00 

502,623,630.29 
251,080,314.99 
15,882,023.91 
810,538,176.38

7,060,558,686.53

3,681,339.97 
 4,090,318,910.86 
1,767,087,969.26 

 
3,328,748.38 
7,950,000.00 

69,271,577.29 
5,941,638,545.76

 
28,243,171.32 

0.00 
27,760,310.03 

365,848,501.47 
209,547,310.00 
23,734,993.59 
655,134,286.41

6,596,772,832.17

2,822,850.90 
4,210,699,740.91 
1,239,012,132.71 

 
871,477.09 

27,850,000.00 
129,986,498.47 

5,611,242,700.08
 

49,432,976.22 
6,857,413.39 

0.00 
423,482,133.51 
223,343,713.33 
24,835,837.08 
727,952,073.53

6,339,194,773.61

0.00 
4,441,112,407.98 
1,735,333,869.90 

 
968,307.88 

29,350,000.00 
92,171,459.97 

6,298,936,045.73
 

40,952,207.19 
5,889,105.51 

0.00 
502,623,630.29 
254,240,171.38 
25,170,384.12 
828,875,498.49

7,127,811,544.22

3,681,339.97 
4,116,726,417.33 
1,767,087,969.26 

 
5,889,105.51 

31,950,000.00 
71,473,424.20 

5,996,808,256.27
 

28,243,171.32 
0.00 
0.00 

365,848,501.47 
215,323,120.38 
34,809,862.48 
644,224,655.65

6,641,032,911.92
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               ณสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556
               (หน่วย:บาท)
         งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555 1มกราคม2555 31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555 1มกราคม2555
   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)


งบแสดงฐานะทางการเงิน(ต่อ)

บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
     ทุนจดทะเบียน 
         หุ้นสามัญ 330,000,000 หุ้น  
             หุ้นละ 1 บาท 
         หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น  
             หุ้นละ 1 บาท 
     ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 
         หุ้นสามัญ 323,379,803 หุ้น  
             หุ้นละ 1 บาท 
          หุ้นสามัญ 318,421,903 หุ้น  
             มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
     กำไรสะสม 
     สำรองส่วนทุนจากการจ่าย 
        โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
        จัดสรรแล้ว 
           สำรองตามกฎหมาย 
        ยังไม่ได้จัดสรร 
     องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น 
     รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 
         ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 
 
 
 

25 
 

25 
 
 

25 
 
 
 
 
 

25 
 

26 

 
 
 
 

330,000,000.00 
 
 
 
 

323,379,803.00 
 
 

1,432,074,191.91 
 
 

57,851,938.99 
 

60,674,000.00 
5,543,853,658.31 
2,320,831,088.29 
9,738,664,680.50 

40,739,069.69 
9,779,403,750.19
16,420,436,662.11

600,000,000.00 

318,421,903.00 
1,198,889,777.00 

0.00 

60,674,000.00 
4,767,062,971.31 
2,879,384,938.36 
9,224,433,589.67 

37,704,306.27 
9,262,137,895.94
16,389,949,440.16

 
 
 
 
 
 

600,000,000.00 
 
 
 
 

318,421,903.00 
1,198,889,777.00 

 
 

0.00 
 

60,000,000.00 
4,094,462,216.85 
2,178,160,410.74 
7,849,934,307.59 

33,332,188.90 
7,883,266,496.49
14,222,461,270.10

 
 
 
 

330,000,000.00 
 
 
 
 

323,379,803.00 
 
 

1,432,074,191.91 
 
 

57,851,938.99 
 

60,000,000.00 
5,457,662,592.93 
2,320,798,392.62 
9,651,766,919.45 

0.00 
9,651,766,919.45
16,248,539,751.62

 
 
 
 
 
 

600,000,000.00 
 
 
 
 

318,421,903.00 
1,198,889,777.00 

 
 

0.00 
 

60,000,000.00 
4,678,992,502.26 
2,879,368,256.97 
9,135,672,439.23 

0.00 
9,135,672,439.23
16,196,231,125.76

 
 
 
 
 
 

600,000,000.00 
 
 
 
 

318,421,903.00 
1,198,889,777.00 

 
 

0.00 
 

60,000,000.00 
4,019,324,563.33 
2,178,160,410.74 
7,774,796,654.07 

0.00 
7,774,796,654.07
14,005,234,764.68




                         สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 															(หน่วย : บาท) 

	 	 	 	 	 							งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การดำเนินการต่อเนื่อง

รายได้         

     รายได้จากการขาย  26,274,199,516.11  25,322,135,446.29  26,185,192,158.38 25,235,182,621.66 

     รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  10,190,000.00  2,700,000.00 10,190,000.00 2,700,000.00 

     รายได้จากการให้เช่าและบริการ  149,678,084.13  30,716,444.24  0.00  0.00 

     รายได้เงินปันผล  191,453,249.67  164,538,519.49 196,939,439.67 167,939,553.49 

     รายได้อื่น  278,677,901.27 184,826,894.93 280,333,514.18 182,064,257.15 

     กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  12,466,909.48 0.00 12,886,522.56 0.00 

     กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 1,403,183.05 15,839,614.82 1,209,198.86 0.00 

     กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน  12,959,226.18 40,519,519.67 12,959,226.18 40,519,519.67 

     รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการ         

          ด้อยค่าของสินทรัพย์ 12, 14 19,445,114.68 35,882,052.25 19,445,114.68 35,882,052.25 

รวมรายได้  26,950,473,184.57 25,797,158,491.69 26,719,155,174.51 25,664,288,004.22

ค่าใช้จ่าย         

     ต้นทุนขาย  21,544,228,875.40 20,715,755,665.77 21,468,382,960.42 20,650,989,013.30 

     ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์  8,012,344.34 2,207,752.45 8,012,344.34 2,207,752.45 

     ต้นทุนการให้เช่าและบริการ  125,391,540.85 30,911,216.43 0.00 0.00 

     ค่าใช้จ่ายในการขาย  3,028,627,228.12 3,070,509,076.03 3,007,577,069.21 3,003,170,516.45 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  830,349,119.58 653,214,892.63 837,292,131.01 643,909,593.77 

     ค่าตอบแทนผู้บริหาร  58,115,850.00 55,603,000.00 57,995,850.00 55,603,000.00 

     ค่าตอบแทนกรรมการ  9,875,000.00 9,332,000.01 9,336,000.00 9,000,000.00 

     ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน  0.00 12,925,750.22 0.00 12,925,750.22 

     ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  6,450,000.00 54,340,828.55 26,450,000.00 54,340,828.55 

     ต้นทุนทางการเงิน  3,036,808.23 1,497,723.96 2,882,748.40 783,271.91 

รวมค่าใช้จ่าย  25,614,086,766.52 24,606,297,906.05 25,417,929,103.38 24,432,929,726.65

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (21,151,088.67) (3,660,338.66) 0.00 0.00 

กำไรก่อนภาษีเงินได้  1,315,235,329.38 1,187,200,246.98 1,301,226,071.13 1,231,358,277.57 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  275,530,210.98 271,675,852.88 265,121,959.48 278,103,589.38 

กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1,039,705,118.40 915,524,394.10 1,036,104,111.65 953,254,688.19
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงนินี ้


บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย             สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													(หน่วย : บาท) 

	 	 	 	 	 							งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)



การดำเนินงานที่ยกเลิก         

กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก  0.00 49,525,040.41 0.00 (7,007,036.57) 

กำไรสำหรับปี  1,039,705,118.40 965,049,434.51 1,036,104,111.65 946,247,651.62

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:         

ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (698,190,307.33) 770,449,413.50 (698,212,330.43) 770,430,567.00 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้แยกกับ  

     องคป์ระกอบ ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน  139,636,457.26) 69,224,885.88 (139,642,466.08) 69,222,720.77 

กำไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลัก         

     คณิตศาสตร์ประกันภัย  59,365,085.02 0.00 60,987,882.02 0.00 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี  (499,188,765.05) 701,224,527.62 (497,581,982.33) 701,207,846.23

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี  540,516,353.35 1,666,273,962.13 538,522,129.32 1,647,455,497.85

การแบ่งปันกำไร         

   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่         

     กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 1,035,847,504.98  910,329,426.73 1,036,104,111.65 953,254,688.19 

     กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 0.00 49,525,040.41 0.00 (7,007,036.57) 

   กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,035,847,504.98 959,854,467.14 1,036,104,111.65 946,247,651.62

   ส่วนทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีำนาจควบคมุ       

     กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 3,857,613.42 5,194,967.37 0.00 0.00 

     กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 0.00 0.00 0.00 0.00 

     กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่

ไม่มีอำนาจควบคุม  3,857,613.42 5,194,967.37 0.00 0.00

การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  536,658,739.93 1,661,078,994.76 538,522,129.32 1,647,455,497.85 

     สว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีำนาจควบคมุ 3,857,613.42 5,194,967.37 0.00 0.00 

กำไรต่อหุ้น         

     กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 32 3.25 2.88 3.23 2.99 

     กำไรต่อหุ้นปรับลด 32 3.24 2.88 3.23 2.99    

 

63



6
4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

 

ทุนที่ออก
และเรียกชำระแล้ว

 
 

318,421,903.00 
 

0.00 
318,421,903.00 

0.00 
0.00 
0.00 

318,421,903.00
 

318,421,903.00 
 

0.00 
318,421,903.00 

0.00 
4,957,900.00 

0.00 
0.00 
0.00 

323,379,803.00

 
 
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 
 (ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ) 
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชเีกี่ยวกับ 
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 (หลงัการปรบัปรงุ) 
สำรองตามกฎหมาย 
จา่ยเงนิปนัผล 
กำไรเบด็เสรจ็รวมสำหรบัป ี  
ยอดคงเหลอืณวนัที่31ธนัวาคม2555 
  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 (ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ) 
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชเีกี่ยวกับ 
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 (หลงัการปรบัปรงุ) 
คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยโดยใชหุ้น้เปน็เกณฑ ์  
หุน้สามญัจากการใชส้ทิธติามใบสำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 
จา่ยเงนิปนัผล 
กำไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสำหรบัป ี  
กำไร(ขาดทนุ)จากประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 
ยอดคงเหลอืณวนัที่31ธนัวาคม2556  


ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 
 

1,198,889,777.00 
 

0.00 
1,198,889,777.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1,198,889,777.00
 

1,198,889,777.00 
 

0.00 
1,198,889,777.00 

0.00 
233,184,414.91 

0.00 
0.00 
0.00 

1,432,074,191.91

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

221,625,753.90 
(163,773,814.91) 

0.00 
0.00 
0.00 

57,851,938.99

60,000,000.00 
 

0.00 
60,000,000.00 

674,000.00 
0.00 
0.00 

60,674,000.00
 

60,674,000.00 
 

0.00 
60,674,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

60,674,000.00

3,841,447,550.50 
 

253,014,666.35 
4,094,462,216.85 

(674,000.00) 
(286,579,712.68) 
959,854,467.14 
4,767,062,971.31

 
4,525,674,116.09 

 
241,388,855.22 

4,767,062,971.31 
0.00 
0.00 

(318,421,903.00) 
1,035,847,504.98 

59,365,085.02 
5,543,853,658.31

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย

 
2,828,779,754.21 

 
(650,619,343.47) 
2,178,160,410.74 

0.00 
0.00 

701,224,527.62 
2,879,384,938.36

 
3,599,229,167.71 

 
(719,844,229.35) 
2,879,384,938.36 

0.00 
0.00 
0.00 

(558,553,850.07) 
0.00 

2,320,831,088.29

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนาจควบคุม


 

33,268,479.79 
 

63,709.11 
33,332,188.90 

0.00 
(822,850.00) 
5,194,967.37 
37,704,306.27

 
37,608,781.67 

 
95,524.60 

37,704,306.27 
0.00 
0.00 

(822,850.00) 
3,857,613.42 

0.00 
40,739,069.69

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

 
 

8,280,807,464.50 
 

(397,540,968.01) 
7,883,266,496.49 

0.00 
(287,402,562.68) 
1,666,273,962.13 
9,262,137,895.94

 
9,740,497,745.47 

 
(478,359,849.53) 
9,262,137,895.94 
221,625,753.90 
74,368,500.00 

(319,244,753.00) 
481,151,268.33 
59,365,085.02 

9,779,403,750.19

กำไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

สำรองส่วนทุน
จากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์


จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

หมาย
เหตุ




5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 


บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                                            สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556																		

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม                       (หน่วย : บาท) 



6
5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

 

ทุนที่ออก
และเรียกชำระแล้ว

 
 

318,421,903.00 
0.00 

318,421,903.00 
0.00 
0.00 

318,421,903.00
 

318,421,903.00 
 

0.00 
318,421,903.00 

0.00 
4,957,900.00 

0.00 
0.00 
0.00 

323,379,803.00

 
 
 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 (ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ) 
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชเีกี่ยวกับ 
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 (หลงัการปรบัปรงุ) 
จา่ยเงนิปนัผล  
กำไรเบด็เสรจ็รวมสำหรบัป ี  
ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม2555  
  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 (ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ) 
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชเีกี่ยวกับ 
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 (หลงัการปรบัปรงุ) 
คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยโดยใชหุ้้นเปน็เกณฑ ์  
หุน้สามญัจากการใชส้ทิธติามใบสำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 
จา่ยเงนิปนัผล  
กำไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสำหรบัป ี  
กำไร(ขาดทนุ)จากประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกันภยั 

ยอดคงเหลือณวันที่31ธันวาคม2556  


ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 
 

1,198,889,777.00 
0.00 

1,198,889,777.00 
0.00 
0.00 

1,198,889,777.00
 

1,198,889,777.00 
 

0.00 
1,198,889,777.00 

0.00 
233,184,414.91 

0.00 
0.00 
0.00 

1,432,074,191.91

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

221,625,753.90 
(163,773,814.91) 

0.00 
0.00 
0.00 

57,851,938.99

60,000,000.00 
0.00 

60,000,000.00 
0.00 
0.00 

60,000,000.00
 

60,000,000.00 
 

0.00 
60,000,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

60,000,000.00

3,792,187,353.37 
227,137,209.97 

4,019,324,563.34 
(286,579,712.70) 
946,247,651.62 

4,678,992,502.26
 

4,461,774,068.31 
 

217,218,433.95 
4,678,992,502.26 

0.00 
0.00 

(318,421,903.00) 
1,036,104,111.65 

60,987,882.02 
5,457,662,592.93

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนเผื่อขาย

 
2,828,779,754.21 
(650,619,343.47) 
2,178,160,410.74 

0.00 
701,207,846.23 

2,879,368,256.97
 

3,599,210,321.21 
 

(719,842,064.24) 
2,879,368,256.97 

0.00 
0.00 
0.00 

(558,569,864.35) 
0.00 

2,320,798,392.62

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

 
 

8,198,278,787.58 
(423,482,133.50) 
7,774,796,654.08 
(286,579,712.70) 
1,647,455,497.85 
9,135,672,439.23

 
9,638,296,069.52 

 
(502,623,630.29) 
9,135,672,439.23 
221,625,753.90 
74,368,500.00 

(318,421,903.00) 
477,534,247.30 
60,987,882.02 

9,651,766,919.45

กำไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

สำรองส่วนทุน
จากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์


จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

หมาย
เหตุ
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บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                                                                      สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556																			

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย : บาท) 




บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556																																									

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				(หน่วย : บาท) 

	 	 	 	 	 							งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555

งบกระแสเงินสด



กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
 กำไรก่อนภาษีเงินได้  
  รายการปรบัปรงุกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 
  เปน็เงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดำเนนิงาน:-  
      ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย 
      ผลประโยชน์พนักงานจากการให้สิทธิ 
          ซื้อหุ้นสามัญ 
      เพิ่มทุนแก่ผู้บริหารและพนักงาน 
  หนี้สงสัยจะสูญ 
      ดอกเบี้ยจ่าย 
      ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 
        ในบริษัทร่วม  
  (กำไร)ขาดทุนจากกการขายเงินลงทุนใน 
      อสังหาริมทรัพย์   
      (กำไร)จากการขายเงินลงทุน   
      ขาดทุน(รายการกลับบัญชีผลขาดทุน) 
          จากการด้อยค่าสินทรัพย ์  
      ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
  (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์    
  (กำไร)ขาดทุนจากประมาณการ 
      ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
  เงินปันผลรับ  
 กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง 
  ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ 
     หนี้สินดำเนินงาน  
      ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
  ตั๋วเงินรับการค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
  ค่าส่งเสริมการขายค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
      สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (เพ่ิมขึน้) ลดลง 
  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ (เพ่ิมขึน้) ลดลง  
  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
  ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

      ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
           เพิม่ขึน้(ลดลง) 
       หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่เพ่ิมขึน้(ลดลง) 
       เงนิสดรบั(จา่ย)จากการดำเนนิงาน 
       จา่ยดอกเบีย้ 
       จา่ยภาษเีงนิได้ 
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน

 
 
 
 
 

1,315,235,329.38 
 
 

129,708,186.16 
 
 

221,625,753.90 
18,792,000.00 
3,036,808.23 

21,151,088.67 
   
 

(1,403,183.05) 
(12,959,226.18) 

 
(19,445,114.68) 

6,450,000.00 
(12,466,909.48) 

 
(59,365,085.02) 

(191,453,249.67) 
 
 

1,418,906,398.26 
295,552,702.11 
(27,345,418.25) 
(92,289,879.40) 
218,668,546.49 

2,114,209.74 
(3,169,444.36) 

(324,394,367.73) 
31,754,099.36 

 
79,813,119.04 
9,639,478.36 

1,609,249,443.62 
(3,028,431.15) 

(494,066,805.79) 
1,112,154,206.68

1,187,200,246.98 
 
 

167,465,837.71 
 
 

0.00 
47,687,341.81 
1,497,723.96 
3,660,338.66 

 
 

(15,839,614.82) 
(40,519,519.67) 

 
(31,082,000.00) 
53,570,724.86 
12,925,750.22 

 
0.00 

(164,538,519.49) 
 
 

1,222,028,310.22 
(161,381,335.13) 
(62,304,214.69) 

(401,478,223.47) 
(104,593,224.29) 

0.00 
179,146,470.76 
228,805,309.02 
496,321,737.19 

 
30,896,458.05 

334,547.04 
1,427,775,834.70 

(1,505,128.06) 
(497,784,975.22) 
928,485,731.42

1,301,226,071.13 
   
 

103,750,771.84 
 
 

221,625,753.90 
18,792,000.00 
2,882,748.40 

0.00 
 
 

(1,209,198.86) 
(12,959,226.18) 

 
(19,445,114.68) 
26,450,000.00 

(12,886,522.56) 
 

(60,987,882.02) 
(196,939,439.67) 

 
 

1,370,299,961.30 
287,880,228.51 
(27,345,418.25) 
(92,289,879.40) 
211,010,010.46 

2,114,209.74 
224,641.59 

(328,543,880.50) 
31,754,099.36 

 
80,442,759.05 
7,852,969.68 

1,543,399,701.54 
(2,874,371.32) 

(474,448,315.83) 
1,066,077,014.39

1,231,358,277.57 
 
 

144,127,837.13 
 
 

0.00 
50,803,100.00 

783,271.91 
0.00 

 
 

0.00 
(40,519,519.67) 

 
(31,082,000.00) 
53,570,724.86 
12,925,750.22 

 
0.00 

(167,939,553.49) 
 
 

1,254,027,888.53 
(243,257,118.82) 
(62,304,214.69) 

(401,478,223.47) 
(103,558,941.60) 

(1,463,000.93) 
0.00 

443,156,982.80 
496,321,737.19 

 
29,942,910.96 
(1,759,852.61) 

1,409,628,167.36 
(790,676.01) 

(480,647,009.66) 
928,190,481.69
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 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 

																																																																																																										(หน่วย : บาท) 

	 	 	 	 	 							งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

   2556 2555 2556 2555

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน         
 เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง  
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง 
   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือ 
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 
   เงินลงทุนเผื่อขาย (เพิ่มขึ้น)ลดลง  
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม (เพิ่มขึ้น)ลดลง  
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง  
   ขายเงินลงทุนระยะยาวบริษัทอื่น  
    ขายเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย  
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
   ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
    ซื้อทรัพย์สิน  
    ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน  
    ขายทรัพย์สิน  
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  
   เงินปันผลรับ  
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก  
  สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
 เงินรับฝากจากพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
 ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู    
 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
 จ่ายเงินปันผล   
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 
ณวันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ
ณวันสิ้นปี

 
 
 
 

89,304,250.16 
0.00 

 
2,000,000.00 

(266,582,876.97) 
(122,962,500.00) 
(149,359,867.51) 

40,000,000.00 
14,585,840.42 

(203,848,787.19) 
4,193,987.19 

(201,852,180.97) 
(415,990.65) 

133,378,382.69 
4,665,040.00 

191,453,249.67 
(465,441,453.16)

 
 

3,681,339.97 
(12,709,035.87) 

(968,307.88) 
2,600,000.00 

(319,244,753.00) 
74,368,500.00 

(252,272,256.78)
394,440,496.74


1,194,644,370.86


1,589,084,867.60

(223,472,696.86) 
(10,000,000.00) 

 
1,000,000.00 

(38,339,867.40) 
(69,999,690.00) 

(125,247,845.50) 
103,895,825.20 

0.00 
(1,586,870.20) 
27,107,502.00 

(219,045,413.80) 
(22,443,211.36) 

7,516,137.56 
2,579,884.00 

164,538,519.49 
(403,497,726.87)

 
 

(2,822,850.90) 
(8,480,769.03) 
(871,477.09) 
1,500,000.00 

(287,402,562.68) 
0.00 

(298,077,659.70)
226,910,344.85


967,734,026.01


1,194,644,370.86

86,048,645.37 
0.00 

 
(4,500,000.00) 

(266,604,900.00) 
(122,962,500.00) 
(149,359,867.51) 

40,000,000.00 
14,585,840.42 

(194,618,415.00) 
4,000,000.00 

(154,718,821.93) 
(410,090.65) 

131,255,914.77 
0.00 

196,939,439.67 
(420,344,754.86)

 
 

3,681,339.97 
(12,709,035.87) 

0.00 
600,000.00 

(318,421,903.00) 
74,368,500.00 

(252,481,098.90)
393,251,160.63


1,167,819,589.19


1,561,070,749.82

(217,130,784.41) 
2,000,000.00 

 
(45,500,000.00) 
(38,339,867.40) 
(69,999,690.00) 

(125,247,845.50) 
103,895,825.20 

0.00 
0.00 
0.00 

(137,984,703.19) 
(22,069,030.36) 

7,129,395.57 
0.00 

167,939,553.49 
(375,307,146.60)

 
 

(2,822,850.90) 
(8,480,769.03) 

0.00 
(1,500,000.00) 

(286,579,712.70) 
0.00 

(299,383,332.63)
253,500,002.46


914,319,586.73


1,167,819,589.19
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1.ข้อมูลทั่วไป          
 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งข้ึนเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2495 มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยตั้งอยู่เลขที่ 2156 ถนน  
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2521            
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค โดยมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอื่นๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินข้อ 3         
           
2.เกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน          
 2.1  เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน         
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที ่ 
28 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535           
   งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน  
ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง       
 2.2  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด        
   สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี   
และแนวปฏิบัติทางบัญชี  ซ่ึงมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามราย
ละเอียดข้างล่างนี้          
 มาตรฐานการบัญช ี                
 ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้       
 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)    การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ  
          ช่วยเหลือจากรัฐบาล        
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน        
 ฉบับที่ 8  ส่วนงานดำเนินงาน       
  
 การตีความมาตรฐานการบัญช ี       
 ฉบับที่ 10  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง  
     กับกิจกรรมดำเนินงาน       
 ฉบับที่ 21  ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคา  
     ใหม่ 
 ฉบับที่ 25  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น  
  
 แนวปฏิบัติทางการบัญชี           
     การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน       
  
 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่ม ี 
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้   
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้       
 มาตรฐานฉบับน้ีกำหนดให้บริษัทฯ ระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่าง
เกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และปรับย้อนหลังงบการเงินของงวด
ก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่า บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุข้อ 5   

เรื่อง
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 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้       
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่สภาวิชาชีพได้ออกประกาศสภาวิชาชีพ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยัง
ไม่มีผลบังคับใช้มีดังต่อไปนี้         
 มาตรฐานการบัญชี  เรื่อง  วันที่มีผลบังคับใช้ 
 ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2555)  การนำเสนองบการเงิน  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)  ภาษีเงินได้  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)  สัญญาเช่า  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)  รายได้  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)  ผลประโยชน์ของพนักงาน  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  1 มกราคม 2557 
       ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ       
 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)  ส่วนได้เสียในการร่วมค้า  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)  งบการเงินระหว่างกาล  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   1 มกราคม 2557 
  มาตรฐานรายงานทางการเงิน        
 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)  การรวมธุรกิจ  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 4  สัญญาประกันภัย  1 มกราคม 2559 
 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ  1 มกราคม 2557 
     การดำเนินงานที่ยกเลิก           
 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)  ส่วนงานดำเนินงาน  1 มกราคม 2557 
 การตีความมาตรฐานการบัญช ี       
 ฉบับที่ 15  สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน   1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 27  การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ  1 มกราคม 2557 
       รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า     
 ฉบับที่ 29  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 32  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์  1 มกราคม 2557 
           
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  1 มกราคม 2557 
    การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน   
 ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 1 มกราคม 2557 
    และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม     
 ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  1 มกราคม 2557 
    ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง       
 ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ  1 มกราคม 2557 
 ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า  1 มกราคม 2557 
           
  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่มาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินข้างต้นมีผลบังคับใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้      



 ชื่อบริษัทประเภทธุรกิจจัดตั้งขึ้นใน 25562555

 บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด 
 บรษิทั กรงุเทพ ทาวเวอร ์(1999) จำกดั 
 บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด 

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อาคารสำนกังานใหเ้ชา่ 

ผลิตน้ำแร่ 

ประเทศไทย 
ประเทศไทย 
ประเทศไทย 

99.99 
99.99 
49.95 

99.99 
99.99 
49.95 

อัตราร้อยละของการถือหุ้นหรือส่วนได้เสีย
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3.หลักเกณฑ์การทำงบการเงินรวม
 3.1 งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งถือหลักเกณฑ์การรวม    
   เฉพาะบริษัทย่อย   ซึ่งบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมดังนี้     

                                    
 3.2 ยอดคงค้างและรายการบัญชีระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และยอดเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียกับส่วนของ  
   ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ได้ตัดออกในการจัดทำงบการเงินรวม       
 3.3  ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมอยู่ในงบการเงินรวม เริ่มจากวันที่เข้าควบคุมจนถึงวันที่ขายออกไป   
 3.4 งบการเงินรวมน้ีจัดทำข้ึนโดยใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกัน สำหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ์ทางบัญชี  
   ที่คล้ายคลึงกัน               
 3.5 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทดำเนิน  
   ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับร้านสะดวกซ้ือ  
   ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโดยบริษัทฯ จะขายสินทรัพย์   
   ที่เกี่ยวข้องกับร้านสะดวกซ้ือบางส่วน โดยทำการโอนสัญญาเช่าร้านสะดวกซื้อ โอนทรัพย์สิน ตลอดจนหนี้สินและ  
   การว่าจ้างพนักงานไปยังผู้ซ้ือภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2556 ผลการดำเนินงานสำหรับส่วนงานที่ยกเลิกดังกล่าว  
   แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37         
           
4.สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
     4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย         
             รายได้จากการขายรับรู้เมื่อมีการส่งมอบหลังจากหักรับคืนและส่วนลดจ่าย     
            รายไดจ้ากโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ขาย รบัรูเ้ปน็รายไดเ้มือ่งานกอ่สรา้งแลว้เสรจ็และมกีารโอนกรรมสทิธ์ 
             แก่ผู้ซื้อแล้ว          
             รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าที่เกิดขึ้นแล้ว       
             รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว       
             เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล       
             รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง       
     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          
            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ได้แก่  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร ระยะเวลาไม่เกิน  3  เดือน    
     4.3  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ              
          บรษิทัฯ ตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีก้ารคา้และตัว๋เงินรบัการคา้ทีค่าดวา่จะเรยีกเก็บเงินไมไ่ด ้  โดยพจิารณา  
         จากการวเิคราะหอ์ายุหนีแ้ละประวตักิารการเรยีกเกบ็หนีใ้นอดตี สำหรบัตัว๋เงนิรบัการคา้ทีถ่งึกำหนดเกนิ 1 ป ี บรษัิทฯ  
          จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน         
 4.4  สินค้าคงเหลือ          
             สนิคา้คงเหลอืประเภทสนิคา้อปุโภคและบรโิภค แสดงในราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตำ่กวา่  
          ราคาทุนใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก           
           สินค้าคงเหลือโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งประกอบด้วยที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคา  
   ทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี)       
 4.5  ทรัพย์สินไม่มีตัวตน         
         บริษัทฯ บันทึกค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงสุทธิจากการตัดบัญชีสะสม โดยวิธีเส้น  
          ตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณซึ่งเท่ากับ 10 ปี       



71

     4.6  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก     
            สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแสดงมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหัก 
   ต้นทุนในการขาย บริษัทฯ  จัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือ  
   ขายหากมูลค่าตามบัญชีท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป ในกรณีเช่นนี้   
   สินทรัพย์ต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบันซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสำหรับการ  
          ขายสินทรัพย์เหล่านั้น และการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก ผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมต้อง 
   ผูกมัดกับแผนการขายสินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) และการขายดังกล่าวต้องคาดว่าจะเข้าเงื่อนไขในการ  
   รับรู้รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จัดประเภทสินทรัพย์     
            ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณ์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย   
     4.7  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         
            เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของ  
          เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย         
     4.8  เงินลงทุน          
          4.8.1  เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่า  
      ยุติธรรมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเป็นกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นแสดงในกำไรขาดทุนเบ็ด  
      เสร็จและจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้น       
    4.8.2  เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วย  
      ราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน       
    4.8.3 ต้นทุนของเงินลงทุนระยะยาวที่จำหน่ายในระหว่างปี  คำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก   
     4.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน         
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากมูลค่า  
   ที่เพิ่มขึ้น หรือท้ังสองอย่าง ท้ังน้ีไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ  
   หรือใช้ในการบริหารงาน         
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
         สินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 20 - 40 ปี 
 4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         
    ที่ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับทรัพย์สินที่ซื้อก่อน  
   ปี 2531 คำนวณค่าเส่ือมราคา โดยวิธียอดลดลงจากมูลค่าสุทธิปีก่อนในอัตราไม่เกินที่กำหนดในประมวลรัษฎากร  
   สำหรับทรัพย์สินท่ีซ้ือต้ังแต่ปี 2531  คำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ  
   สินทรัพย์  ดังนี้   
          
     อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  20 - 40  ปี 
                           ระบบสาธารณูปโภค   5 - 20  ปี 
                           ต้นทุนพัฒนาที่ดิน   20   ปี 
                           สินทรัพย์ประจำอื่น   5   ปี 
                           เครื่องจักร    5   ปี 
                           อุปกรณ์สำนักงาน   5   ปี 
     4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์           
          บริษัทฯ สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตาม  
   บัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการหรือพิจารณา  
   จากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี        
    ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า  
   ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเม่ือข้อบ่งช้ีการด้อยค่าดังกล่าว  
   ไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง  โดยบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
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     4.12 ค่าความนิยม           
    ค่าความนิยม ในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการซึ่งเป็นส่วนของต้นทุนการรวมกิจการที่สูงกว่าส่วนได้  
   เสียในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ค่าความนิยมจะบันทึกตามราคา  
   ทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ( ถ้ามี )         
     4.13 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ         
      รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ บันทึกด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน  
        ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน   
         ณ วันนั้น ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้  
   รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
     4.14 ภาษีเงินได้          
    บริษัทฯ  บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวด และคำนวณภาษีเงินได้ ตาม  
   ที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร         
 4.15 สัญญาเช่าระยะยาว         
           การเช่าซ่ึงบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัด  
   ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่าปัจจุบันของ  
   จำนวนเงินขั้นต่ำท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการ  
   ด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตรา  
   ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีสำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกำไร  
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
           ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยใช้วิธีอัตรา  
   ดอกเบี้ยแท้จริง 
    สัญญาเช่าระยะยาวท่ีไม่ใช่สัญญาเช่าทางการเงินหรือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า  
   ดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า     
     4.16 ประมาณการทางบัญชี         
    การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณ  
   การและตั้งข้อสมมุติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงิน และการเปิดเผยใน  
   หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่ประมาณไว้ อันอาจทำให้   
   ต้องมีการปรับปรุงบัญชีในรอบถัดไป ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการ  
   ด้อยค่าของสินทรัพย์ 
     4.17 ประมาณการหนี้สิน         
    บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตาม  
   กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้  
   สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้  
   อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วน  
   อย่างแน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายท่ีได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สิน  
   ที่เกี่ยวข้อง   
     4.18  ผลประโยชน์ของพนักงาน          
           4.18.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน       
     บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่าย  
   สมทบไว้แล้วสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดย  
   ผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบจาก  
   บริษัทเงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี   
   ที่เกิดรายการนั้น  
    4.18.2 ผลประโยชน์พนักงาน          
     บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย  
   แรงงานไทยมูลค่าปัจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบการเงินโดยการประมาณการ  
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากผู้เช่ียวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ด้วยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที ่  
   ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ภายใตส้มมตฐิานเกีย่วกบัเหตกุารณใ์นอนาคตทีบ่รษิทัฯ กำหนดขึน้  
   อยา่งเหมาะสม 
     ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน ์ 
   พนกังานหลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูท้นัทใีนกำไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่     
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 4.19  ภาษีเงินได้          
   ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        
    บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  
   โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร       
              ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
              บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ  
   หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี  
   ผลบังคับใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
    บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษี ทุกรายการ แต่รับรู้  
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้  
   ในจำนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล  
   แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น         
            บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ  
   ทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อ  
   การนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์       
              บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในกำไรขาดทุน ยกเว้นภาษีเงินได้รอตัดที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับ  
   รู้นอกกำไรขาดทุน จะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 4.20 กำไรต่อหุ้น          
            กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารยอดกำไรสุทธิ สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่    
   ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยการหารยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับป ี 
   ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียท่ีออกและเรียกชำระแล้ว บวกด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที ่ 
   บริษัทฯ ต้องออกให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท          
           
5.ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัต ิ   
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯได้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ 2   
เนื่องจากบริษัทฯ นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง  
นโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวนเงินของรายการ
ปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้       

            งบแสดงฐานะการเงิน   
            สินทรัพย์    
      สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 
            หนี้สิน    
      หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  
            ส่วนของผู้ถือหุ้น    
      องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง    
      กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 

21,617,726.03 
 

365,848,501.47 
 

580,207,772.09 
235,976,996.58 

24,263,780.76 
 

502,623,630.29 
 

719,844,229.35 
241,484,379.82 

25,941,165.50 
 

423,482,133.51 
 

650,619,343.47 
253,078,375.46 

   (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม
31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555 1มกราคม2555

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)   
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอื่น 

5,507,383.24 
 

(139,636,457.26) 

11,593,995.64 
 

69,224,885.88 

  (หน่วย:บาท)  
งบการเงินรวม
31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555
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 งบแสดงฐานะการเงิน   
 หนี้สิน   
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น   
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง   
    กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 

365,848,501.47 
 

580,199,598.16 
214,351,096.69 

502,623,630.29 
 

719,842,064.24 
217,218,433.95 

423,482,133.51 
 

650,619,343.47 
227,137,209.96 

   (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555 1มกราคม2555

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)   
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอื่น 

2,867,337.26 


(139,642,466.08) 

9,918,776.01 


69,222,720.77 

  (หน่วย:บาท)  
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31ธันวาคม2556 31ธันวาคม2555

6.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  มีดังนี ้

เงินสดในมือ  
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
รวม

8,823,000.97 
144,801,168.12 

1,435,460,698.51 
1,589,084,867.60

     (หน่วย:บาท)  
   
 2556 2555  2556 2555

59,605,222.57 
88,323,951.48 

1,046,715,196.81 
1,194,644,370.86

8,658,173.99 
143,127,918.53 

1,409,284,657.30  
1,561,070,749.82

59,375,193.71 
86,780,313.05 

1,021,664,082.43  
1,167,819,589.19

7.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ  2555 มีดังนี้ี้ 

ลูกหนี้การค้า  
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 - ลูกหนี้การค้า 
 รวม  
ลูกหนี้อื่น  
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
 รายได้ค้างรับ  
รวม 

3,553,059,916.06  
 

(80,537,341.81) 
3,472,522,574.25 

88,240,980.03 
4,179,533.94 

130,881,958.60 
3,705,825,046.82  

3,604,588,459.55  
 

(80,632,033.96) 
3,523,956,425.59 

80,281,706.50 
16,698,025.25 

177,095,649.31 
3,798,031,806.65

3,539,895,149.76  
 

(79,600,000.00) 
3,460,295,149.76 

88,100,656.11 
11,589,453.17 

129,623,683.67  
3,689,608,942.71

3,592,761,317.88  
 

(79,600,000.00) 
3,513,161,317.88 

80,021,150.70 
14,813,850.48 

176,509,807.23 
3,784,506,126.29

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

     (หน่วย:บาท)  
   
 2556 2555  2556 2555

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ
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          ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุที่ค้างชำระ  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555  มีดังนี้ 

ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 
 - ครบกำหนดชำระไมเ่กนิ 3 เดอืน 
 - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 
 - มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 
 - มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป 
รวม 

2,908,679,764.37 
 

538,401,742.75 
57,694,814.30 
27,244,061.93 
21,039,532.71 

3,553,059,916.06

3,180,372,692.75 
 

324,131,000.45 
40,525,283.78 
28,881,667.61 
30,677,814.96 

3,604,588,459.55

2,900,493,324.74 
 

534,360,757.89 
57,694,814.30 
27,244,061.93 
20,102,190.90 

3,539,895,149.76

3,170,319,721.30 
 

323,300,246.82 
40,525,283.78 
28,284,325.80 
30,331,740.18 

3,592,761,317.88

 8.ตั๋วเงินรับการค้า   
             ตั๋วเงินรับการค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 

ตั๋วเงินรับการค้า  
 ยังไม่ถึงกำหนดชำระจนถึงครบ 
  กำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 
 มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 
  รวม  
     หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
ตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ  

669,094,389.12 
843,108.91 

1,275,959.00 
671,213,457.03 
(18,000,000.00) 
653,213,457.03

638,794,664.38 
617,064.34 

4,456,310.06 
643,868,038.78 
(5,000,000.00) 
638,868,038.78

669,094,389.12 
843,108.91 

1,275,959.00 
671,213,457.03 
(18,000,000.00) 
653,213,457.03

638,794,664.38 
617,064.34 

4,456,310.06 
643,868,038.78 
(5,000,000.00) 
638,868,038.78

 9.สินค้าคงเหลือ   
             สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  มีดังนี้ 

วัตถุดิบ   
สินค้าสำเร็จรูป  
งานระหว่างทำ  
วัสดุสิ้นเปลือง  
(หัก) ค่าเผื่อสินค้าเสียหาย  
ตน้ทนุโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
     ที่ดิน   
 งานระหว่างก่อสร้าง   
รวม  
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

20,896,483.81 
594,262,349.44 

49,413.00 
131,380.60 

0.00 
 

27,737,059.06 
28,167,028.57 
55,904,087.63 
671,243,714.48

28,120,537.25 
803,589,522.57 

159,749.18 
249,332.00 

(10,289,337.59) 
 

29,691,627.56 
28,101,492.41 
57,793,119.97 
879,622,923.38

0.00 
590,947,868.69 

0.00 
0.00 
0.00 

 
27,737,059.06 
28,167,028.57 
55,904,087.63 
646,851,956.32

0.00 
800,068,846.81 

0.00 
0.00 

(10,289,337.59) 
 

29,691,627.56 
28,101,492.41 
57,793,119.97 
847,572,629.19

     (หน่วย:บาท)  
   
 2556 2555  2556 2555

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

     (หน่วย:บาท)  
   
 2556 2555  2556 2555

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

     (หน่วย:บาท)  
   
 2556 2555  2556 2555

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ
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10.เงินลงทุนเผื่อขาย-งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

       

           

                      
                                                                 
           ชื่อกิจการ ประเภท ลักษณะความ  ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  วิธีราคาทุน  เงินปันผล    

            กิจการ สัมพันธ์ (พันบาท)                    (ร้อยละ)  (บาท)              (บาท)   

                                          25562555 25562555 25562555 25562555
เงนิลงทนุเผื่อขายกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั:-

 บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

  

 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 

  

 บมจ.ฟาร์อีสท์ ดี ดี บี 

 บมจ.บูติคนิวซิตี้ 

 บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 

 บมจ.ประชาอาภรณ์ 

 บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพ) 

 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

 บมจ.อินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ 

  

 บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 

 บมจ.ไทยวาโก้ 

 บมจ.โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 

 บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์     

0  เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ 

รวมเงินลงทุนเผื่อขายกิจการ 

      ที่เกี่ยวข้องกัน 

บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับ 

      มูลค่าของหลักทรัพย์ 

รวมเงินลงทุนเผื่อขายกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ

 

ลงทุน 

 

สินค้าอุปโภค 

บริโภค 

โฆษณา 

สิ่งทอ 

รองเท้า 

สิ่งทอ 

สิ่งทอ 

อาหาร 

เครื่องถ่าย 

เอกสาร 

สิ่งทอ 

สิ่งทอ 

เครื่องสำอาง 

 

เครื่องสำอาง 

 

ผู้ถือหุ้นและ 

ผู้บริหารร่วมกัน 

 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

 

ผู้ถือหุ้น 

” 

” 

” 

 

” 

494,034 

 

290,634 

75,000 

120,000 

2,700,000 

96,000 

149,510 

180,000 

 

407,793 

108,000 

120,000 

60,000 

 

150,000 

494,034 

 

290,634 

75,000 

120,000 

2,700,000 

96,000 

149,510 

180,000 

 

407,793 

108,000 

120,000 

60,000 

 

150,000 

6.52 

 

8.51 

12.30 

0.72  

18.12 

8.80 

0.45  

2.29  

 

-  

8.69 

7.57 

0.10  

 

0.16 

6.52  

 

8.51 

12.30

0.72 

18.12 

8.80 

0.45 

2.29  

 

0.75 

8.69 

7.57 

0.10 

 

0.16 

103,689,450.36 

 

222,573,877.43 

27,203,311.86 

2,178,695.75 

129,297,404.24 

34,002,208.59 

2,995,668.04 

75,271,253.52 

 

0.00 

20,255,078.29 

65,121,788.73 

198,297.00 

 

1,861,287.69 

 

684,648,321.50 

 

2,514,323,579.90 

 

3,198,971,901.40

103,689,450.36 

 

222,573,877.43 

27,203,311.86 

2,178,695.75 

129,297,404.24 

34,002,208.59 

2,995,668.04 

75,271,253.52 

 

766,262.40 

20,255,078.29 

65,121,788.73 

198,297.00 

 

1,861,287.69 

 

685,414,583.90 

 

2,946,010,420.10 

 

3,631,425,004.00

7,410,491.90 

 

30,908,875.00 

7,381,200.00 

43,000.00 

0.00 

5,070,000.00 

50,640.00 

14,258,660.00 

 

214,837.00 

5,164,703.50 

21,803,400.00 

48,000.00 

 

194,241.60 

 

92,548,049.00 

 

0.00 

 

92,548,049.00

7,410,491.90 

 

27,199,810.00 

8,303,850.00 

43,000.00 

0.00 

5,070,000.00 

50,640.00 

13,022,360.00 

 

1,104,876.00 

3,756,148.00 

19,077,975.00 

42,000.00 

 

242,802.00 

 

85,323,952.90 

 

0.00 

 

85,323,952.90
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10.เงินลงทุนเผื่อขาย-งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

       

           

                      
                                                                 
           ชื่อกิจการ ประเภท ลักษณะความ  ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  วิธีราคาทุน  เงินปันผล    

            กิจการ สัมพันธ์ (พันบาท)                    (ร้อยละ)  (บาท)              (บาท)   

                                          25562555 25562555 25562555 25562555
เงนิลงทนุเผื่อขายกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั:-

 บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 

  

 บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 

  

 บมจ.ฟาร์อีสท์ ดี ดี บี 

 บมจ.บูติคนิวซิตี้ 

 บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 

 บมจ.ประชาอาภรณ์ 

 บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพ) 

 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

 บมจ.อินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ 

  

 บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 

 บมจ.ไทยวาโก้ 

 บมจ.โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 

 บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์     

0  เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ 

รวมเงินลงทุนเผื่อขายกิจการ 

      ที่เกี่ยวข้องกัน 

บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับ 

      มูลค่าของหลักทรัพย์ 

รวมเงินลงทุนเผื่อขายกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ

 

ลงทุน 

 

สินค้าอุปโภค 

บริโภค 

โฆษณา 

สิ่งทอ 

รองเท้า 

สิ่งทอ 

สิ่งทอ 

อาหาร 

เครื่องถ่าย 

เอกสาร 

สิ่งทอ 

สิ่งทอ 

เครื่องสำอาง 

 

เครื่องสำอาง 

 

ผู้ถือหุ้นและ 

ผู้บริหารร่วมกัน 

 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

 

ผู้ถือหุ้น 

” 

” 

” 

 

” 

494,034 

 

290,634 

75,000 

120,000 

2,700,000 

96,000 

149,510 

180,000 

 

407,793 

108,000 

120,000 

60,000 

 

150,000 

494,034 

 

290,634 

75,000 

120,000 

2,700,000 

96,000 

149,510 

180,000 

 

407,793 

108,000 

120,000 

60,000 

 

150,000 

6.52 

 

8.51 

12.30 

0.72  

18.12 

8.80 

0.45  

2.29  

 

-  

8.69 

7.57 

0.10  

 

0.16 

6.52  

 

8.51 

12.30

0.72 

18.12 

8.80 

0.45 

2.29  

 

0.75 

8.69 

7.57 

0.10 

 

0.16 

103,689,450.36 

 

222,573,877.43 

27,203,311.86 

2,178,695.75 

129,297,404.24 

34,002,208.59 

2,995,668.04 

75,271,253.52 

 

0.00 

20,255,078.29 

65,121,788.73 

198,297.00 

 

1,861,287.69 

 

684,648,321.50 

 

2,514,323,579.90 

 

3,198,971,901.40

103,689,450.36 

 

222,573,877.43 

27,203,311.86 

2,178,695.75 

129,297,404.24 

34,002,208.59 

2,995,668.04 

75,271,253.52 

 

766,262.40 

20,255,078.29 

65,121,788.73 

198,297.00 

 

1,861,287.69 

 

685,414,583.90 

 

2,946,010,420.10 

 

3,631,425,004.00

7,410,491.90 

 

30,908,875.00 

7,381,200.00 

43,000.00 

0.00 

5,070,000.00 

50,640.00 

14,258,660.00 

 

214,837.00 

5,164,703.50 

21,803,400.00 

48,000.00 

 

194,241.60 

 

92,548,049.00 

 

0.00 

 

92,548,049.00

7,410,491.90 

 

27,199,810.00 

8,303,850.00 

43,000.00 

0.00 

5,070,000.00 

50,640.00 

13,022,360.00 

 

1,104,876.00 

3,756,148.00 

19,077,975.00 

42,000.00 

 

242,802.00 

 

85,323,952.90 

 

0.00 

 

85,323,952.90

10.เงินลงทุนเผื่อขาย-งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

       

           

       (ต่อ)               
                                                                 
           ชื่อกิจการ ประเภท ลักษณะความ  ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  วิธีราคาทุน  เงินปันผล    

            กิจการ สัมพันธ์ (พันบาท)                    (ร้อยละ)  (บาท)              (บาท)   

                                          25562555 25562555 25562555 25562555

เงินลงทุนเผื่อขายอื่น:-

    บมจ.ไทยโทเรเท็กไทฯ 

    บมจ.บางกอกไนล่อน 

    บมจ.เพรซิเดนท์เบเกอรี่ 

    บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป 

    บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ฯ 

     กองทนุเปดิเอม็เอฟซ ีไฮ-ดวิเิดนดฟ์นัด์ 

    หน่วยลงทุน-กองทุนส่วนบุคคล 

    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ และ     

       สทิธกิารเชา่เอ็มเอฟซอีนิดสัเตรยีล  

        อินเวสเมนท์ 

    กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ และ  

       สิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล  

       อินเวสเมนท์ 

รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย 

บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ  

       ปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ 

รวมเงินลงทุนเผื่อขายอื่น 

รวมเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ

แฟชั่น 

แฟชั่น 

อาหาร 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 

พลังงาน 

ลงทุน 

ลงทุน 

ลงทุน 

 

 

ลงทุน 

 

 

ลงทุน 

ผูถ้อืหุน้ 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

” 

 

 

” 

 

 

” 

 

60,000 

131,700 

450,000 

2,663,572 

955,000 

2,120,000 

12,000,000 

200,000 

 

 

1,720,000 

 

 

4,700,000 

60,000 

131,700 

450,000 

873,302 

955,000 

2,120,000 

  - 

  - 

 

 

  - 

 

 

  - 

   

0.50  

 -  

1.17 

0.49 

7.29  

 0.94 

0.14 

100.00  

 

 

1.16 

   

 

0.43 

0.50 

0.21 

1.17 

0.40 

7.29 

0.94 

    - 

    - 

 

 

    - 

 

 

    - 

  

265,320.00  

0.00  

15,750,000.00  

15,082,735.93  

118,943,288.12  

20,000,000.00  

20,000,000.00  

200,000,000.00  

 

 

20,000,000.00  

 

 

20,000,000.00  

430,041,344.05  

 

386,674,410.88 

816,715,754.93  

4,015,687,656.33

265,320.00  

308,351.84  

15,750,000.00  

8,607,835.93  

118,943,288.12  

20,000,000.00  

0.00  

0.00  

 

 

0.00  

 

 

0.00  

163,874,795.89  

 

653,199,901.11 

817,074,697.00  

4,448,499,701.00

180,000.00  

0.00  

5,092,500.00  

0.00  

12,532,451.40  

1,174,000.00  

0.00  

0.00  

 

 

0.00  

 

 

0.00  

18,978,951.40  

 

0.00  

18,978,951.40  

111,527,000.40

90,000.00  

0.00  

5,092,500.00  

0.00  

10,443,709.50  

1,562,000.00  

0.00  

0.00  

 

 

0.00  

 

 

0.00  

17,188,209.50  

 

0.00  

17,188,209.50  

102,512,162.40
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11.เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 แห่ง ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมจากงบการเงินที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
อำนาจควบคุมบริษัทร่วมในการกำหนดให้มีการตรวจสอบงบการเงินให้ทันเวลา ยอดเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียที่ไม่ผ่านตรวจสอบ มีจำนวน 311.60 ล้านบาท และ 214.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.90 และ 1.31 
ของยอดสินทรัพย์รวม และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 แห่ง จำนวน 9.58 ล้านบาท และ 9.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 และ 0.93 
ของกำไรสุทธิ และมีส่วนแบ่งผลขาดทุน 30.73 ล้านบาท และ 12.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.96 และ 1.30 ของกำไรสุทธิ                       

ผู้ถือหุ้นและ 

ผู้บริหารร่วมกัน 

” 

” 

” 

” 

 

” 

 

” 

” 

” 

” 

100,000 

250,000 

250,000 

10,000 

18,125 

 

100,000 

 

66,375 

80,000 

697,000 

175,000 

100,000 

125,000 

250,000 

10,000 

18,125 

 

100,000 

 

66,375 

80,000 

70,000 

175,000 

17.75 

20.00 

20.00 

20.00 

45.00 

 

35.00 

 

30.00 

25.00 

20.00 

32.00 

17.75 

20.00 

20.00 

20.00 

45.00 

 

35.00 

 

30.00 

25.00 

20.00 

32.00 

0.00 

1,579,051.84 

52,171,138.47 

2,365,812.56 

11,306,393.82 

 

37,601,242.62 

 

36,515,123.28 

0.00 

114,150,810.88 

55,907,476.36 

311,597,049.83 

 

0.00 

311,597,049.83

0.00 

3,996,287.89 

53,235,886.51 

2,273,196.04 

9,898,076.72 

 

36,856,023.72 

 

32,803,069.76 

5,541,781.28 

13,938,430.90 

55,907,925.68 

214,450,678.50 

 

0.00 

214,450,678.50

40,001,014.00 

7,525,000.00 

50,000,000.00 

2,036,000.00 

30,324,600.00 

 

35,039,403.72 

 

19,646,775.00 

20,000,000.00 

13,999,700.00 

55,999,990.00 

274,572,482.72 

 

(63,000,000.00) 

211,572,482.72

0.00 

0.00 

1,500,000.00 

100,000.00 

0.00 

 

0.00 

 

3,065,040.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4,665,040.00 

 

0.00 

4,665,040.00

0.00 

0.00 

1,500,000.00 

100,000.00 

0.00 

 

0.00 

 

979,884.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2,579,884.00 

 

0.00 

2,579,884.00

40,001,014.00 

5,087,500.00 

50,000,000.00 

2,036,000.00 

30,324,600.00 

 

35,039,403.72 

 

19,646,775.00 

20,000,000.00 

139,399,700.00 

55,999,990.00 

397,534,982.72 

 

(83,000,000.00) 

314,534,982.72

บจ.ซันร้อยแปด 

 

บจ.สหอุบลนคร 

บจ.สหพัฒน์เรียลเอสเตท 

บจ.ศรีราชาขนส่ง 

บจ.แดรี่ไทย 

บจ.ไทย - เมียนม่าร์  

  ซัคเซส เวนเจอร์ 

PRESIDENT FOODS  

  (CAMBODIA) Co., Ltd. 

บจ.ร่วมอิสระ 

บจ.สห ลอว์สัน 

บจ.บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง 

รวม 

หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ            

0    ด้อยค่า 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 

ศูนย์จำหน่าย 

สินค้า 

พัฒนาที่ดิน 

พัฒนาที่ดิน 

ขนส่ง 

นมเปรี้ยว 

 

ลงทุน 

 

ผลิตอาหาร 

อสงัหารมิทรพัย ์

รา้นสะดวกซือ้ 

ลงทนุ 

เงินปันผล
(บาท)

สัดส่วนเงินลงทุน

(ร้อยละ)

ทุนชำระแล้ว

(พันบาท)

ลักษณะความ

สัมพันธ์

ประเภท

กิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
(บาท)

งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้เสีย
(บาท)

ชื่อกิจการ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
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12.เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บจ. โชคชยัพบิลู 

 

บจ. กรงุเทพ ทาวเวอร์(1999) 

 

บจ.ทิพยว์ารินวฒันา 

รวม 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทนุจาก 

      การดอ้ยค่า 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

ลงทนุ 

 

อาคารสำนกั 

งานใหเ้ชา่ 

นำ้แร่ 

ผู้ถือหุ้นและ 

ผู้บริหารร่วมกัน 

 

” 

” 

 

1,020,000 

 

519,000 

16,440 

1,020,000 

 

519,000 

16,440 

99.99 

 

99.99 

49.95 

99.99 

 

99.99 

49.95 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00

1,003,801,619.94 

 

518,994,000.00 

17,294,100.00 

1,540,089,719.94 

 

(400,000,000.00) 

1,140,089,719.94

1,003,801,619.94 

 

518,994,000.00 

17,294,100.00 

1,540,089,719.94 

 

(400,000,000.00) 

1,140,089,719.94

0.00 

 

0.00 

821,150.00 

821,150.00 

 

0.00 

821,150.00

0.00 

 

0.00 

821,150.00 

821,150.00 

 

0.00 

821,150.00

เงินปันผล
(บาท)

สัดส่วนเงินลงทุน

(ร้อยละ)

ทุนชำระแล้ว

(พันบาท)

ลักษณะความ

สัมพันธ์

ประเภท

กิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
(บาท)

งบการเงินรวม

วิธีส่วนได้เสีย
(บาท)

ชื่อกิจการ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555



13.เงินลงทุนระยะยาวอื่น-งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

        

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เกี่ยวข้องกัน:-  
 บจ.ราชาอูชิโน่ 
 บจ.ฮูเวอร์ฯ (ประเทศไทย) 
 บจ.สหชลผลพืช 
 บจ.ไทยทาเคดะเลซ 
 บจ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
 บจ.ไทยลอตเต้ 
 บจ.แพนแลนด์ 
 บจ.โชคสามัคคี   
 บจ.ไทยคิวพี 
 บจ.ทรัพย์สินสหพัฒน์ 
 บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี 
 บจ.กิ่วไป้ (ประเทศไทย) 
 บจ.เค.อาร์.เอส.ลอจิสติคส์ 
 บจ.ไอ.ดี.เอฟ 
 บจ.ฮัวถอ (ประเทศไทย) 
 บจ.4 พีเพิล ฟูดส์ 
 บจ.ศรีราชา เอวิเอชั่น 
 บจ.ไทยซันฟูดส์ 
 บจ.วจิยัและพัฒนา สหโอซกูา้เอเชีย      
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น            
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  
    ของหลักทรัพย์  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นกิจการที่
    เกี่ยวข้องกันสุทธิ

121,500 
60,000 

200,000 
127,000 
300,000 

3,013,000 
300,000 
116,000 

 -  
20,000 
40,000 

260,000 
10,000 
90,000 
12,000 

200,000 
33,000 
50,000 
80,000 

81,000 
60,000 

100,000 
127,000 
300,000 

3,013,000 
300,000 
116,000 
15,000 
20,000 
40,000 

260,000 
10,000 
90,000 
12,000 

200,000 
33,000 
50,000 
80,000 

9.91 
2.57  

10.40 
3.46  

12.13 
0.58 

10.00  
13.79 

- 
6.25 
5.00 

10.00 
15.50 
19.60  
2.50 

13.00 
6.06  

16.88 
16.33 

 

9.91 
2.57 

10.40 
3.46 

12.13 
0.58 

10.00 
13.79 

-  
6.25 
5.00 

10.00 
15.50 
19.60 
2.50 

13.00  
6.06 

16.88 
16.33 

10,353,887.00 
1,540,000.00 

21,040,000.00 
4,400,000.00 

36,646,569.00 
17,600,000.00 
30,000,000.00 
16,000,000.00 

-   
1,250,000.00 
2,000,000.00 

26,000,000.00 
1,550,000.00 

27,719,897.00 
300,000.00 

16,945,500.00 
2,000,000.00 
8,437,500.00 

13,066,800.00 
 

236,850,153.00 
 

(48,550,000.00) 


188,300,153.00

6,341,387.00 
1,540,000.00 

10,640,000.00 
4,400,000.00 

36,646,569.00 
17,600,000.00 
30,000,000.00 
16,000,000.00 

-  
1,250,000.00 
2,000,000.00 

26,000,000.00 
1,550,000.00 

27,719,897.00 
300,000.00 

16,945,500.00 
2,000,000.00 
8,437,500.00 

13,066,100.00 
 

222,436,953.00 
 

(47,300,000.00) 
 

175,136,953.00

ชื่อกิจการ

1,203,750.00 
1,232,000.00 

- 
660,000.00 

31,288,122.00 
-  
-  
- 
-  
- 

1,000,000.00 
2,834,000.00 
387,500.00 

5,293,200.00 
-  
- 
-  

168,750.00 
- 
 

44,067,322.00 
 
- 
 

44,067,322.00

2,006,250.00 
1,155,000.00 

- 
660,000.00 

19,384,953.00 
-   
-  
-  

38,250.00 
-  

440,000.00 
1,820,000.00 
309,980.00 

3,528,800.00 
-  
-  
-  

168,750.00 
- 
 

29,511,983.00 
 
-  
 

29,511,983.00


    

   ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินทุน วิธีราคาทุน เงินปันผล   

   (พันบาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)    

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
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13.เงินลงทุนระยะยาวอื่น-งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

        

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เกี่ยวข้องกัน:-  
 บจ.ราชาอูชิโน่ 
 บจ.ฮูเวอร์ฯ (ประเทศไทย) 
 บจ.สหชลผลพืช 
 บจ.ไทยทาเคดะเลซ 
 บจ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
 บจ.ไทยลอตเต้ 
 บจ.แพนแลนด์ 
 บจ.โชคสามัคคี   
 บจ.ไทยคิวพี 
 บจ.ทรัพย์สินสหพัฒน์ 
 บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี 
 บจ.กิ่วไป้ (ประเทศไทย) 
 บจ.เค.อาร์.เอส.ลอจิสติคส์ 
 บจ.ไอ.ดี.เอฟ 
 บจ.ฮัวถอ (ประเทศไทย) 
 บจ.4 พีเพิล ฟูดส์ 
 บจ.ศรีราชา เอวิเอชั่น 
 บจ.ไทยซันฟูดส์ 
 บจ.วจิยัและพัฒนา สหโอซกูา้เอเชีย      
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น            
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  
    ของหลักทรัพย์  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นกิจการที่
    เกี่ยวข้องกันสุทธิ

121,500 
60,000 

200,000 
127,000 
300,000 

3,013,000 
300,000 
116,000 

 -  
20,000 
40,000 

260,000 
10,000 
90,000 
12,000 

200,000 
33,000 
50,000 
80,000 

81,000 
60,000 

100,000 
127,000 
300,000 

3,013,000 
300,000 
116,000 
15,000 
20,000 
40,000 

260,000 
10,000 
90,000 
12,000 

200,000 
33,000 
50,000 
80,000 

9.91 
2.57  

10.40 
3.46  

12.13 
0.58 

10.00  
13.79 

- 
6.25 
5.00 

10.00 
15.50 
19.60  
2.50 

13.00 
6.06  

16.88 
16.33 

 

9.91 
2.57 

10.40 
3.46 

12.13 
0.58 

10.00 
13.79 

-  
6.25 
5.00 

10.00 
15.50 
19.60 
2.50 

13.00  
6.06 

16.88 
16.33 

10,353,887.00 
1,540,000.00 

21,040,000.00 
4,400,000.00 

36,646,569.00 
17,600,000.00 
30,000,000.00 
16,000,000.00 

-   
1,250,000.00 
2,000,000.00 

26,000,000.00 
1,550,000.00 

27,719,897.00 
300,000.00 

16,945,500.00 
2,000,000.00 
8,437,500.00 

13,066,800.00 
 

236,850,153.00 
 

(48,550,000.00) 


188,300,153.00

6,341,387.00 
1,540,000.00 

10,640,000.00 
4,400,000.00 

36,646,569.00 
17,600,000.00 
30,000,000.00 
16,000,000.00 

-  
1,250,000.00 
2,000,000.00 

26,000,000.00 
1,550,000.00 

27,719,897.00 
300,000.00 

16,945,500.00 
2,000,000.00 
8,437,500.00 

13,066,100.00 
 

222,436,953.00 
 

(47,300,000.00) 
 

175,136,953.00

ชื่อกิจการ

1,203,750.00 
1,232,000.00 

- 
660,000.00 

31,288,122.00 
-  
-  
- 
-  
- 

1,000,000.00 
2,834,000.00 
387,500.00 

5,293,200.00 
-  
- 
-  

168,750.00 
- 
 

44,067,322.00 
 
- 
 

44,067,322.00

2,006,250.00 
1,155,000.00 

- 
660,000.00 

19,384,953.00 
-   
-  
-  

38,250.00 
-  

440,000.00 
1,820,000.00 
309,980.00 

3,528,800.00 
-  
-  
-  

168,750.00 
- 
 

29,511,983.00 
 
-  
 

29,511,983.00


    

   ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินทุน วิธีราคาทุน เงินปันผล   

   (พันบาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)    

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
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13.เงินลงทุนระยะยาวอื่น-งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ(ต่อ)

     

        


    

  ทุนชำระแล้วสัดส่วนเงินลงทุนวิธีราคาทุน เงินปันผล   

   (พันบาท) (ร้อยละ) (บาท)  (บาท)
ชื่อกิจการ

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ : - 
 บมจ.บางกอกรับเบอร์ 
 บจ.เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสทรี 
 บจ.แชมป์เอช 
 บจ.จาโนเม่ (ประเทศไทย) 
 บจ.ธานรา 
 บจ.มอลเทน (ไทยแลนด์) 
 บจ.อนิเตอรเ์นชัน่แนลแลบบอราฯ 
 บจ.ไทยกุลแช่ฟอกย้อม 
 บจ.แอดวานซ์ อโกรเทค 
 บจ.เอสเอสดซี ี(ไทเกอรเ์ทก็ซ)์ 
 บจ.ไทยอาราอิ 
 บจ.เทรเชอร์ฮิลล์ 
 บจ.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 
 บจ.โนเบิ้ลเพลซ 
 บจ.นูบูน 
 บจ.จันทบุรีคันทรีคลับ 
 บจ.มอนเทน็เอเชยี โพลิเมอรฯ์ 
 บจ.สหเซเรน 
 บมจ.อมตะ วีเอ็น 
 บจ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
 บมจ.อิมพีเรียล เทคโนโลยีแมเนจเมนท์ 
 บจ.ราชสมีาชอปปิง้คอมเพล็กซ์ 
 บจ.แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า 
 บจ.ยู.ซี.ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่ (ประเทศไทย) 
    บจ.เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) 
    บจ.เดอะมอลล์ราชสีมา 
 บจ.วินสโตร์ 
 บจ.สยามซัมซุงประกันชีวิต 
 

- 
861,990.00 
416,650.00 
440,000.00 

-  
600,000.00 

20,805,000.00 
-  
- 

448,587.00 
151,200.00 

-  
-  
-  

603,000.00 
-  

936,000.00 
180,000.00 
349,443.81 
189,000.00 

-  
1,225,000.00 

- 
- 

225,000.00 
1,250,000.00 

-  
- 

1,392,667 
40,000 
40,000 
97,400 
90,000 

100,000 
120,000 
180,000 
16,410 

324,000 
126,000 
200,000 

1,200,000 
296,250 
35,000 

300,000 
120,000 
680,000 
384,315 
80,000 

887,350 
350,000 
100,000 
15,000 
30,000 
50,000 

142,000 
760,000 

1,392,667 
40,000 
40,000 
88,000 
90,000 

100,000 
120,000 
180,000 
16,410 

324,000 
126,000 
200,000 

1,200,000 
296,250 
35,000 

300,000 
120,000 
680,000 
384,315 
80,000 

882,350 
350,000 
100,000 
15,000 
30,000 
50,000 

142,000 
760,000 

27,099,692.58 
5,746,600.00 
1,666,600.00 
1,760,000.00 
3,000,000.00 
6,000,000.00 

134,879,200.00 
7,200,000.00 
1,250,000.00 

14,969,306.25 
5,040,000.00 
5,423,600.00 

10,000,000.00 
1,500,000.00 
2,010,000.00 
2,000,000.00 
9,360,000.00 
1,500,000.00 
2,999,135.00 
1,800,000.00 
6,250,000.00 
7,000,000.00 
7,500,000.00 
1,366,156.20 
1,500,000.00 
1,000,000.00 
2,500,000.00 

81,620,000.79 

27,099,692.58 
5,746,600.00 
1,666,600.00 
2,759,220.00 
3,000,000.00 
6,000,000.00 

145,418,000.00 
7,200,000.00 
1,250,000.00 

14,969,306.25 
5,040,000.00 
5,423,600.00 

10,000,000.00 
1,500,000.00 
2,010,000.00 
2,000,000.00 
9,360,000.00 
1,500,000.00 
2,999,135.00 
1,800,000.00 
6,250,000.00 
7,000,000.00 
7,500,000.00 
1,366,156.20 
1,500,000.00 
1,000,000.00 
2,500,000.00 

44,198,000.79 

-  
1,149,320.00 
416,650.00 
440,000.00 

- 
2,400,000.00 

18,880,000.00 
-  
-   

598,116.00 
-  
-  
-  
-  

1,005,000.00 
-  

1,872,000.00 
225,000.00 
307,440.00 
212,400.00 

- 
1,001,000.00 

- 
-  

300,000.00 
3,000,000.00 

-  
- 

0.62 
14.37 
4.17 
2.00 
3.33  
6.00  
9.83  
4.00  
7.62 
4.62 
4.00 
4.00  
0.83  
0.08 
5.74  
0.17 
7.80 
0.22 
1.00 
2.25 
0.70 
2.00 
5.00 

10.00  
5.00 
2.00 
1.76 
5.99 

0.62 
14.37 
4.17  
2.00  
3.33 
6.00 
9.50 
4.00 
7.62 
4.62 
4.00  
4.00 
0.83  
0.08 
5.74 
0.17 
7.80 
0.22 
1.00 
2.25 
0.71 
2.00 
5.00 

10.00 
5.00  
2.00 
1.76  

11.05 



     

        


    

  ทุนชำระแล้วสัดส่วนเงินลงทุนวิธีราคาทุน เงินปันผล   

   (พันบาท) (ร้อยละ) (บาท)  (บาท)
ชื่อกิจการ

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บจ.ไทยโอซูก้า 
บจ.ห่านฟ้า 
บจ.โรงงานเกียรติไทยนิตติ้ง 
บจ.เพรซเิดนทค์อมเมอรเ์ชียล 
บจ.ไหมทอง 
บจ.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น(ไทยแลนด์) 
บจ.ไดโซซงัเกยีว (ประเทศไทย) 
บจ.สยาม ดี ซี เอ็ม 
บจ.ไทยบุณกะ แฟชั่น 
บจ.ศรีราชา บีเอสซี โบว์ลิ่ง 
บจ.คารบ์อน เมจกิ (ประเทศไทย)( โดม คอโพสติ ) 
บจ.ร่วมประโยชน์ 
บจ.เอราวัณสิ่งทอ 
บจ.บางกอกโตเกียวซ็อคส์ 
บจ.เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 
บจ.อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์(ประเทศไทย) 
บจ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 
บจ.คาลอล ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ประเทศไทย) 
บจ.เจแอนด์พี (ประเทศไทย) 
บจ.บีเอ็นซี แม่สอด  
บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี ) 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นสุทธิ 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น -งบการเงินเฉพาะกิจการ
บจ.เบลเมซอง (ประเทศไทย) 
บจ.สหรัตนนคร 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น -งบการเงินรวม
 

35,000 
6,000 
3,000 
5,000 

100,000 
56,000 

280,000 
82,500 
25,000 
47,000 
90,000 

350,000 
500,000 
143,220 
845,000 
900,000 
200,000 
530,000 
54,000 
50,000 

305,500 
 
 
 
 

80,000 
180,000 

35,000 
6,000 
3,000 
5,000 

100,000 
56,000 

280,000 
82,500 
25,000 
47,000 
90,000 

350,000 
181,832 
143,220 
625,000 
900,000 
100,000 
530,000 

- 
-  
- 
 
 
 
 

80,000 
180,000 

3.00 
0.35 
3.33 

13.00 
1.00 
7.14 
6.45 
1.97 
8.00  

-  
4.17 
3.93 

12.61 
4.89 

10.00 
2.00 

15.00 
3.75 
7.00  
9.00 

10.00 
 
 
 
 

7.00 
15.00 

3.00 
0.35 
3.33 

13.00 
1.00 
7.14 
6.45 
1.97 
8.00 
6.38  
4.17 
3.93 

12.84 
4.89 

10.00 
2.00 

15.00 
3.75 

-  
- 
-  
 
 
 
 

7.00 
15.00 

6,300,000.00 
58,349.97 

358,980.00 
43,836.00 

1,362,900.00 
4,000,000.00 

18,052,630.00 
6,500,000.00 
2,000,000.00 

- 
3,750,000.00 

22,381,700.00 
93,728,406.99 
5,755,837.50 

84,500,000.00 
18,005,400.00 
30,000,000.00 
7,655,579.46 
3,780,000.00 
4,500,000.00 

32,182,363.55 
672,972,294.29 

(124,619,692.58) 
548,352,601.71
736,652,754.71

56,000.00 
2,700.00 

736,711,454.71

6,300,000.00 
58,349.97 

358,980.00 
43,836.00 

1,362,900.00 
4,000,000.00 

18,052,630.00 
6,500,000.00 
2,000,000.00 
3,000,000.00 
3,750,000.00 

22,381,700.00 
54,030,706.99 
5,755,837.50 

62,500,000.00 
18,005,400.00 
15,000,000.00 
6,606,995.50 

-  
-  
- 

583,647,626.78 
(126,699,692.58) 
456,947,934.20
632,084,887.20

56,000.00 
2,700.00 

632,143,587.20

2,415,000.00 
1,050.00 
5,000.00 

- 
-  
-  

523,526.27 
-  
-  
- 
-  

687,425.00 
- 

420,000.00 
- 
- 
-  
-  
-  
- 
- 

35,858,927.27 
- 

35,858,927.27
79,926,249.27

- 
- 

79,926,249.27

1,774,500.00 
1,050.00 
5,000.00 

-  
-  
-  

330,105.28 
- 
- 
- 
- 

672,300.00 
700,548.00 
350,000.00 

-  
-   
-  
- 
- 
- 
- 

32,514,374.09 
- 

32,514,374.09
62,026,357.09

- 
- 

62,026,357.09

13.เงินลงทุนระยะยาวอื่น-งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ(ต่อ)
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บจ
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 อ
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นช
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นล
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14.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน           
  
               ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้ 
                (หน่วย:บาท) 

 เงินลงทุนในที่ดินของบริษัทย่อยได้รวมดอกเบี้ยเงินกู้ยืม จำนวนเงิน 443,939,141.28 บาท และบริษัทย่อยประเมินราคายุติธรรม

ของที่ดิน โดยราคาประเมินสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี บริษัทย่อยจึงได้บันทึกกลับบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 

142,253,300.00 บาท มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งประเมินโดยผู้

ประเมินราคาอิสระ มีมูลค่า 3,043,811,485.76 บาท                 

ราคาทนุ  

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 ซือ้  

 ขาย  

 โอน 

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  

 ซือ้  

 ขาย  

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

คา่เสือ่มราคาสะสม  

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 คา่เสือ่มราคา 

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  

 คา่เสือ่มราคา  

 ลดลง 

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

คา่เผือ่ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 เพิม่ 

 ลด  

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 เพิม่   

 ลด   

 ยอด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ราคาตามบญัช ี  

 ยอดณวันที่31ธันวาคม2555

 ยอดณวันที่31ธันวาคม2556

1,616,811,141.90 

0.00 

(11,483,514.24) 

0.00 

1,605,327,627.66 

78,584,773.00 

(1,280,000.00) 

1,682,632,400.66 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

(137,351,518.15) 

0.00 

923,129.06 

(136,428,389.09) 

0.00 

0.00 

(136,428,389.09) 



1,468,899,238.57

1,546,204,011.57

628,520,273.13 

1,550,870.20 

0.00 

12,255,492.71 

642,326,636.04 

125,256,514.19 

(2,200,049.00) 

765,383,101.23 

 

318,540,896.77 

16,293,955.08 

334,834,851.85 

20,270,258.40 

(689,247.86) 

354,415,862.39 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



307,491,784.19

410,967,238.84

170,538,773.19 

36,000.00 

0.00 

0.00 

170,574,773.19 

7,500.00 

(435,644.27) 

170,146,628.92 

 

160,136,777.86 

6,561,784.41 

166,698,562.27 

2,776,325.50 

(435,641.27) 

169,039,246.50 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



3,876,210.92

1,107,382.42

13,002,994.71 

0.00 

(747,502.00) 

(12,255,492.71) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



0.00

0.00

2,428,873,182.93 

1,586,870.20 

(12,231,016.24) 

0.00 

2,418,229,036.89 

203,848,787.19 

(3,915,693.27) 

2,618,162,130.81 

 

478,677,674.63 

22,855,739.49 

501,533,414.12 

23,046,583.90 

(1,124,889.13) 

523,455,108.89 

 

(137,351,518.15) 

0.00 

923,129.06 

(136,428,389.09) 

0.00 

0.00 

(136,428,389.09) 



1,780,267,233.68

1,958,278,632.83

   งบการเงินรวม
 ที่ดิน อาคาร ระบบ ส่วนปรับปรุง รวม
   สาธารณูปโภค อาคาร 
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 ราคาทุน  

   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

   ซื้อ   

   ขาย   

   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

   ซื้อ   

   ขาย   

   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม   

   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

       ค่าเสื่อมราคา   

   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   

       ค่าเสื่อมราคา   

   ลดลง 

   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

     ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า  

   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   

   เพิ่ม 

   ลดลง 

   ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   

     ราคาตามบัญชี   

  ยอดณวันที่31ธันวาคม2555  

  ยอดณวันที่31ธันวาคม2556

642,274,177.10 

0.00 

0.00 

642,274,177.10 

78,584,773.00 

(1,280,000.00) 

719,578,950.10 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

(35,012,041.50) 

0.00 

0.00 

(35,012,041.50) 



607,262,135.60

684,566,908.60

103,280,794.79 

0.00 

0.00 

103,280,794.79 

116,033,642.00 

(2,200,049.00) 

217,114,387.79 

 

39,164,931.63 

4,349,925.24 

43,514,856.87 

8,000,138.97 

(689,247.86) 

50,825,747.98 

 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



59,765,937.92

166,288,639.81

745,554,971.89 

0.00 

0.00 

745,554,971.89 

194,618,415.00 

(3,480,049.00) 

936,693,337.89 

 

39,164,931.63 

4,349,925.24 

43,514,856.87 

8,000,138.97 

(689,247.86) 

50,825,747.98 

 

(35,012,041.50) 

0.00 

0.00 

(35,012,041.50) 



667,028,073.52

850,855,548.41

  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ที่ดิน อาคาร รวม 

 รายได้ 

      ค่าเช่า 

   ค่าบริการ 

 รวมรายได้

     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรง 

      ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าและบริการ 

 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรง

86,000,847.74 

31,874,155.65 

117,875,003.39

 

39,209,053.18 

39,209,053.18

76,128,016.48 

25,071,709.02 

101,199,725.50

 

38,923,633.01 

38,923,633.01

72,240,383.45 

0.00 

72,240,383.45

 

5,790,045.45 

5,790,045.45

65,041,506.90 

0.00 

65,041,506.90

 

3,310,220.68 

3,310,220.68

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

มีมูลค่า 1,811,095,000.00 บาท           

 จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 ที่สำคัญมีดังนี้            

            (หน่วย:บาท) 
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15.ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

 อาคารสำนักงาน พัฒนาที่ดินสำนักงานระหว่างติดตั้ง

                                                                                                                                                           

                                                                             งบการเงินรวม                      

ที่ดิน อาคารส่วนปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรต้นทุนเครื่องตกแต่งยานพาหนะทรัพย์สินรวม                                                                                                                                                   

444,124,667.78 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

444,124,667.78 
0.00 
0.00 
0.00 

444,124,667.78 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
444,124,667.78
444,124,667.78

333,014,218.66 
16,800.00 

0.00 
5,707,831.94 

 
0.00 

338,738,850.60 
0.00 

(779,351.71) 
284,158.36 

338,243,657.25 
 

208,960,912.03 
15,345,794.06 

0.00 
 

0.00 
224,306,706.09 
15,277,862.50 
(484,521.57) 
(45,169.56) 

239,054,877.46 
 

114,432,144.51
99,188,779.79

82,309,962.96 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

82,309,962.96 
0.00 
0.00 

(2,416,820.14) 
79,893,142.82 

 
61,463,364.87 
11,058,361.40 

0.00 
 

0.00 
72,521,726.27 
4,389,614.13 

0.00 
(2,416,820.14) 
74,494,520.26 

 
9,788,236.69
5,398,622.56

521,058,233.25 
27,828,787.07 

(39,705,293.81) 
355,945.34 

 
(191,434,637.37) 
318,103,034.48 
13,740,714.24 

(54,447,215.17) 
58,224,343.30 

335,620,876.85 
 

353,500,175.26 
59,873,981.60 

(30,626,131.05) 
 

(100,110,690.58) 
282,637,335.23 
28,819,653.05 

(45,492,013.29) 
18,304,111.26 

284,269,086.25 
 

35,465,699.25
51,351,790.60

40,215,214.67 
2,429,364.00 
(539,300.00) 

15,894,313.35 
 

0.00 
57,999,592.02 
9,258,408.49 

(3,765,834.90) 
54,340,368.15 

117,832,533.76 
 

22,188,154.83 
7,919,492.87 
(510,281.33) 

 
0.00 

29,597,366.37 
13,853,369.55 
(3,763,671.29) 

0.00 
39,687,064.63 

 
28,402,225.65
78,145,469.13

60,287,297.82 
10,920,606.00 

0.00 
2,757,414.27 

 
0.00 

73,965,318.09 
0.00 

(272,061.72) 
2,264,143.55 

75,957,399.92 
 

49,947,426.05 
740,938.23 

0.00 
 

0.00 
50,688,364.28 

343,560.97 
(46,623.15) 

0.00 
50,985,302.10 

 
23,276,953.81
24,972,097.82

167,741,513.34 
11,669,607.83 

(22,312,818.57) 
0.00 

 
0.00 

157,098,302.60 
2,226,803.21 

(22,419,253.44) 
(70,041,024.40) 
66,864,827.97 

 
85,430,092.81 
25,366,647.29 

(10,320,931.67) 
 

0.00 
100,475,808.43 
10,215,924.20 

(14,715,178.31) 
(30,664,535.96) 
65,312,018.36 

 
56,622,494.17
1,552,809.61

630,491,480.73 
44,556,035.02 
(8,422,426.46) 

710,000.00 
 

0.00 
667,335,089.29 
82,505,201.41 

(24,849,436.95) 
0.00 

724,990,853.75 
 

554,329,654.62 
27,247,302.95 
(8,419,253.87) 

 
0.00 

573,157,703.70 
35,112,884.31 

(23,728,860.14) 
0.00 

584,541,727.87 
 

94,177,385.59
140,449,125.88

6,408,020.61 
121,901,270.64 

0.00 
(25,425,504.90) 

 
0.00 

102,883,786.35 
95,021,685.33 

0.00 
(57,477,583.22) 
140,427,888.46 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
102,883,786.35
140,427,888.46

2,285,650,609.82 
219,322,470.56 
(70,979,838.84) 

0.00 
 

(191,434,637.37) 
2,242,558,604.17 
202,752,812.68 

(106,533,153.89) 
(14,822,414.40) 

2,323,955,848.56 
 

1,335,819,780.47 
147,552,518.40 
(49,876,597.92) 

 
(100,110,690.58) 
1,333,385,010.37 
108,012,868.71 
(88,230,867.75) 
(14,822,414.40) 

1,338,344,596.93 


909,173,593.80
985,611,251.63

ราคาทุน 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ซื้อ 
 ขาย 
 โอน 
 โอนเป็นทรัพย์สินไม่หมุนเวียน 
  ถือไว้เพื่อขาย 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ซื้อ 
 ขาย 
 โอน 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ค่าเสื่อมราคาสะสม 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ค่าเสื่อมราคา 
 ลดลง 
 โอนเป็นทรัพย์สินไม่หมุนเวียน 
  ถือไว้เพื่อขาย 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ค่าเสื่อมราคา 
 ลดลง 
 โอน 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ราคาตามบัญชี 
     ยอดณวันที่31ธันวาคม2555
     ยอดณวันที่31ธันวาคม2556    
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 อาคารสำนักงาน พัฒนาที่ดินสำนักงานติดตั้ง

                                                                                                                                                           

                                                                      งบการเงินเฉพาะกิจการ                      

ที่ดิน อาคารส่วนปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรต้นทุนเครื่องตกแต่งยานพาหนะทรัพย์สินระหว่าง                                                                                                                                                

15.ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(ต่อ)

 
ราคาทุน 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ซื้อ 
 ขาย 
 โอน 
 โอนเปน็ทรพัยส์นิไมห่มนุเวียนถอืไว้ 
  เพื่อขาย 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ซื้อ 
 ขาย 
 โอน 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ค่าเสื่อมราคาสะสม 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ค่าเสื่อมราคา 
 ลดลง 
 โอนเป็นทรัพย์สินไม่หมุนเวียนถือ  
  ไว้เพื่อขาย 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ค่าเสื่อมราคา 
 ลดลง 
 โอน 
 ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ราคาตามบัญชี 
 ยอดณวันที่31ธันวาคม2555
 ยอดณวันที่31ธันวาคม2556

438,104,969.78 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

438,104,969.78 
0.00 
0.00 
0.00 

438,104,969.78 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
438,104,969.78
438,104,969.78

322,502,560.81 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

322,502,560.81 
0.00 
0.00 
0.00 

322,502,560.81 
 

206,015,677.31 
14,693,189.14 

0.00 
 

0.00 
220,708,866.45 
14,476,463.66 

0.00 
0.00 

235,185,330.11 
 

101,793,694.36
87,317,230.70

79,893,142.82 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

79,893,142.82 
0.00 
0.00 
0.00 

79,893,142.82 
 

59,046,544.73 
11,058,361.40 

0.00 
 

0.00 
70,104,906.13 
4,389,614.13 

0.00 
0.00 

74,494,520.26 
 

9,788,236.69
5,398,622.56

505,174,776.66 
26,253,235.33 

(39,648,550.82) 
0.00 

 
(191,434,637.37) 
300,344,823.80 
13,059,323.19 

(53,714,740.46) 
65,550,855.48 

325,240,262.01 
 

340,408,750.68 
58,741,877.92 

(30,569,389.06) 
 

(100,110,690.58) 
268,470,548.96 
27,526,897.96 

(44,773,881.47) 
26,174,367.04 

277,397,932.49 
 

31,874,274.84
47,842,329.52

26,632,471.85 
959,000.00 

(249,300.00) 
0.00 

 
0.00 

27,342,171.85 
114,300.00 

(2,581,131.00) 
0.00 

24,875,340.85 
 

11,487,078.01 
5,413,732.92 
(220,282.33) 

 
0.00 

16,680,528.60 
4,244,435.68 

(2,581,129.00) 
0.00 

18,343,835.28 
 

10,661,643.25
6,531,505.57

58,379,194.07 
10,920,606.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 

69,299,800.07 
0.00 
0.00 
0.00 

69,299,800.07 
 

48,855,780.54 
337,569.36 

0.00 
 

0.00 
49,193,349.90 

0.00 
0.00 
0.00 

49,193,349.90 
 

20,106,450.17
20,106,450.17

163,095,594.85 
11,669,607.83 

(22,312,818.57) 
0.00 

 
0.00 

152,452,384.11 
1,433,553.21 

(22,382,244.29) 
(65,550,855.48) 
65,952,837.55 

 
80,836,963.99 
25,343,243.62 

(10,320,931.67) 
 

0.00 
95,859,275.94 
10,053,699.06 

(14,678,185.16) 
(26,174,367.04) 
65,060,422.80 

 
56,593,108.17
892,414.75

629,114,644.92 
43,463,883.16 
(8,422,426.46) 

0.00 
 

0.00 
664,156,101.62 
80,709,291.83 

(24,849,436.95) 
0.00 

720,015,956.50 
 

553,230,681.49 
26,829,381.84 
(8,419,253.87) 

 
0.00 

571,640,809.46 
34,458,193.87 

(23,728,860.14) 
0.00 

582,370,143.19 
 

92,515,292.16
137,645,813.31

4,040,417.01 
44,995,427.63 

0.00 
0.00 

 
0.00 

49,035,844.64 
91,392,043.82 

0.00 
0.00 

140,427,888.46 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
49,035,844.64
140,427,888.46

2,226,937,772.77 
138,261,759.95 
(70,633,095.85) 

0.00 
 

(191,434,637.37) 
2,103,131,799.50 
186,708,512.05 

(103,527,552.70) 
0.00 

2,186,312,758.85 
 

1,299,881,476.75 
142,417,356.20 
(49,529,856.93) 

 
(100,110,690.58) 
1,292,658,285.44 

95,149,304.36 
(85,762,055.77) 

0.00 
1,302,045,534.03 

 
810,473,514.06
884,267,224.82

รวม   



       
    (หน่วย:บาท)  
              งบการเงินรวม
 2555 เพิ่มขึ้น จำหน่าย 2556


16.สินทรัพย์ไม่มีตัวตน          

     ราคาทุน 
 เงินช่วยเหลือการไฟฟ้า 
 ค่าสิทธิ์เครื่องหมายการค้า 
 ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     รวมราคาทุน  
     ค่าตัดจำหน่ายสะสม  
        เงินช่วยเหลือการไฟฟ้า 
        ค่าสิทธิ์เครื่องหมายการค้า 
        ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ  
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
     รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม  
     รวม  

773,104.00 
20,831,775.36 

899,065.42 
20,157,134.58 
42,661,079.36 

 
197,410.64 
12,415.29 

899,062.42 
17,506,117.54 
18,615,005.89 
24,046,073.47

0.00 
0.00 
0.00 

415,990.65 
415,990.65 

 
36,302.20 

0.00 
0.00 

617,723.14 
654,025.34 

(238,034.69)

773,104.00 
20,831,775.36 

899,065.42 
20,573,125.23 
43,077,070.01 

 
233,712.84 
12,415.29 

899,062.42 
18,123,840.68 
19,269,031.23 
23,808,038.78

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

       
    (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2555 เพิ่มขึ้น จำหน่าย 2556

     ราคาทุน 
        ค่าสิทธิ์เครื่องหมายการค้า 
        ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ 
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     รวมราคาทุน 
     ค่าตัดจำหน่ายสะสม 
        ค่าสิทธิ์เครื่องหมายการค้า 
        ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ 
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     รวมค่าตัดจำหน่ายสะสม 
     รวม

 
20,831,775.36 

899,065.42 
19,978,822.22 
41,709,663.00 

 
12,415.29 

899,062.42 
17,434,816.29 
18,346,294.00 
23,363,369.00

0.00 
0.00 

410,090.65 
410,090.65 

 
0.00 
0.00 

601,328.51 
601,328.51 

(191,237.86)

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

 
20,831,775.36 

899,065.42 
20,388,912.87 
42,119,753.65 

 
12,415.29 

899,062.42 
18,036,144.80 
18,947,622.51 
23,172,131.14
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 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการนอร์ธปาร์คและได้จ่ายชำระครบถ้วนแล้ว โดยบันทึกไว้ในบัญชีเงิน
มัดจำ จำนวนเงิน 60,753,000.00 บาท แต่ยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
อาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งอาจเกิดผลเสียหาย จำนวน 18,225,900.00 บาท บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าในจำนวนดังกล่าว         


17.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น          
  
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ประกอบด้วย 

       
    (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

     เงินมัดจำและเงินประกัน 
     เช็คคืนรอเรียกเก็บเกิน 1 ปี 
     เงินให้กู้ยืมพนักงาน 
     อื่น  ๆ 
     รวม
     หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ      
 และเงินประกัน 

 ค่าเผื่อเช็คคืนรอเรียกเก็บเกิน  
 1 ปี สงสัยจะสูญ 

 ค่าเผื่อลูกหนี้อื่นสงสัยจะสูญ 
    รวม
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ  

 
79,430,592.17 
16,085,376.25 
39,685,497.37 
13,008,237.99 
148,209,703.78

 
(18,225,900.00) 

 
(16,085,000.00) 
(25,000,000.00) 
(59,310,900.00)
88,898,803.78

79,305,679.02 
10,293,690.65 
46,478,158.54 
8,962,731.21 

145,040,259.42
 

(18,225,900.00) 
 

(10,293,000.00) 
(25,000,000.00) 
(53,518,900.00)
91,521,359.42

77,688,626.40 
16,085,376.25 
39,685,497.37 

855,573.49 
134,315,073.51

 
(18,225,900.00) 

 
(16,085,000.00) 
(25,000,000.00) 
(59,310,900.00)
75,004,173.51

77,607,602.04 
10,293,690.65 
46,478,158.54 

160,263.87 
134,539,715.10

 
(18,225,900.00) 

 
(10,293,000.00) 
(25,000,000.00) 
(53,518,900.00)
81,020,815.10

18.เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       
  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด) มีวงเงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคาร 13 แห่ง วงเงินจำนวน 180 ล้านบาท และ 185 ล้านบาท ตามลำดับ โดยไม่มีหลักประกัน และมีวงเงินกู้ยืม
ระยะสั้นกับธนาคาร 10  แห่ง จำนวน 2,220  ล้านบาท         
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19.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     
 
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555  ประกอบด้วย           

    (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

 
เจ้าหนี้การค้า 
เช็คจ่ายล่วงหน้า 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น 
รายได้รับล่วงหน้า 
     รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

 
 

3,723,416,187.36 
28,284,016.98 

364,063,638.74 
962,574.25 

4,116,726,417.33

 
3,998,638,553.67 

44,440,363.91 
396,755,485.35 

1,278,005.05 
4,441,112,407.98

3,714,486,010.66 
28,284,016.98 

347,548,883.22 
0.00 

4,090,318,910.86

 
3,994,326,822.40 

44,429,663.91 
380,097,927.97 

0.00 
4,418,854,414.28

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 
24.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น จำนวน 7.95 ล้านบาท ซึ่งได้ออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 - 4.00 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน                

20.เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น       
 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้           

    (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 
     รวม  

 
 

31,950,000.00 
31,950,000.00

 
29,350,000.00 
29,350,000.00

 
7,950,000.00 
7,950,000.00

 
7,350,000.00 
7,350,000.00
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21.หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการประกอบด้วย        
  

 หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นหนี้สินของบริษัทย่อย (บริษัท กรุงเทพ ทาวเวอร์ (1999) จำกัด) ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ผ่อนชำระตามแผนฯ โดยจะสิ้นสุดในปี 2557                 

       
    (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

     หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
     (หัก) ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง 
         กำหนดชำระภายใน 1 ปี 
     หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ-สุทธิ

5,889,105.51 
 

(5,889,105.51) 
0.00

6,857,413.39 
 

(968,307.88) 
5,889,105.51

0.00 
 

0.00 
0.00

0.00 
 

0.00 
0.00
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22เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน         
 
   เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้        
    (หน่วย:บาท)  
    
   2556 2555

31,089,058.41 
(3,328,748.38) 
27,760,310.03 

0.00 
0.00 
0.00 

            เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน  
            หัก  ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

       
    (หน่วย:บาท)  
    
   2556 2555

31,683,060.51 
(1,993,435.43) 
29,689,625.08 

0.00 
0.00 
0.00 

            ยานพาหนะ 
            หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 
            ราคาตามบัญชี - สุทธิ 

       
     
    
   2556 2556

12,648,000.00 
47,778,000.00 
60,426,000.00 

(29,336,941.59) 
31,089,058.41 

3,328,748.38 
27,760,310.03 
31,089,058.41 

0.00 
31,089,058.41 

            ภายใน 1 ปี     
            เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี     
     
            หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน   
            มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

มูลค่าปัจจุบันของจำนวน 

จำนวนขั้นต่ำที่ต้องจ่าย   เงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย  



23.ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและ
อายุงาน    

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน    
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

       
    (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

254,240,171.38 
(11,734,090.71) 
32,182,124.73 

 
(59,365,085.02) 
215,323,120.38

223,343,713.33 
(9,024,747.55) 
39,921,205.60 

 
0.00 

254,240,171.38

251,080,314.99 
(11,734,090.71) 
31,188,967.74 

 
(60,987,882.02) 
209,547,310.00

221,137,404.03 
(9,024,747.55) 
38,967,658.51 

 
0.00 

251,080,314.99

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน   
            จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  
            ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย   
            กำไรจากการประมาณการตามหลัก 
  คณิตศาสตร์ประกันภัย  
            รวมภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

       
    (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

             (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556
 อัตราคิดลด    
 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน  
 อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ตามช่วงอายุ) 

 
3.50 - 4.52 
3.00 - 6.00  

0 - 39  

 
4.00 - 4.52 

6.00   
0 - 39  

 ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน 

24.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ         
  บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม พ.ร.บ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้ง  
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2533 ทะเบียนเลขที่ 309/2533 และมอบหมายให้ผู้จัดการรับอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุนนี้ โดยหักจาก
เงินเดือนพนักงานส่วนหน่ึงและบริษัทฯ จ่ายสมทบส่วนหนึ่ง และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่
กำหนด  
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25.ทุนเรือนหุ้น         
 25.1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้   
   1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 600,000,000 บาท เป็น 318,421,903 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่าย  
    281,578,097 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทโดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว  
    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 
   2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงาน จากทุนจดทะเบียนเดิม  
    318,421,903 บาท เป็น 330,000,000 บาท เพิ่มขึ้น จำนวน 11,578,097 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ  
    ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556        
   3) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 11,578,097 หน่วย  
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โดยไม่คิดราคาขาย อัตราในการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้  
    สิทธิหุ้นละ 15 บาท กำหนดใช้สิทธิภายในปี 2557 กำหนดให้ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11-13 กันยายน 2556    
    และครั้งที่ 2 ภายในปี 2557  
    
   การเพิ่มขึ้นและลดลงของทุนที่ออกและชำระแล้ว  สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้   

 25.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ         
   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามโครงการ การเสนอขาย
หุ้นสามัญ เพิ่มทุนแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 11,578,097 หน่วย โดย
ไม่คิดราคาขาย อัตราในการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 15 บาท ใช้สิทธิภายในปี 2557 
กำหนดให้ใช้สิทธิครั้งแรกภาย ในวันที่ 11-13 กันยายน 2556 และครั้งที่ 2 ภายในปี 2557 กรณีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณานำไปจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้จะต้องขายหุ้นภายใน
อายุโครงการซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 
   มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 33.03 บาท คำนวณโดยใช้แบบจำลองการกำหนด
ราคาสิทธิ Black-Scholes Model ข้อมูลนำเข้าแบบจำลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่กำหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 48.75 บาท ราคา
ใช้สิทธิเท่ากับ 15 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 8.33 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1.92 อายุการใช้
สิทธิ์ 503 วัน และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.74        
   สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ  บันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ   
ของบริษัทให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 221,625,753.90 บาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานกับบันทึก  
“สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”  ในส่วนของผู้ถือหุ้น       
   การเพิ่มขึ้นและลดลงของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้    

       
      
  จำนวนหุ้น บาท

  
 หุ้นสามัญ ณ ต้นปี     
 ออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ  
  ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
 หุ้นสามัญ ณ ปลายปี     

 
318,421,903 

4,957,900 
 

323,379,803 

 
318,421,903.00 

4,957,900.00 
 

323,379,803.00 
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จำนวนหน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ ต้นงวด 
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ สิ้นปี     

0 
11,578,097 
(4,957,900) 
6,620,197 



26.สำรองตามกฎหมาย         
   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ สำหรับปีหักยอดขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองดังกล่าวจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้        

27.เงินปันผล         
   ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก
การดำเนินงานสำหรับปี 2555 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น จำนวน 318,421,903 หุ้น จำนวนเงินรวม 318,421,903.00 บาท ซึ่ง
ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556         
   ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจาก
การดำเนินงานสำหรับปี 2554 ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น จำนวน 318,421,903 หุ้น จำนวนเงินรวม 286,579,712.70 บาท ซึ่ง
ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555   

 


28.ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย         
  
  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ที่สำคัญมีดังนี้ 
            สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555        
            (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป 
  และต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  ระหว่างก่อสร้าง  
 ซื้อสินค้า   
 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน   
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
 ค่าตอบแทนกรรมการ  
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  
 ค่าส่งเสริมการขายและค่าขนส่ง  

 
 

202,916,903.08 
21,266,730,764.07 

132,146,890.58 
935,450,114.07 
58,115,850.00 
9,875,000.00 

117,803,449.84 
1,634,781,313.05 

 
 

(100,642,850.66) 
22,336,363,408.40 

259,462,915.02 
851,137,299.08 
55,603,000.00 
9,432,000.00 

156,166,807.39 
1,563,668,975.59 

200,720,672.87 
21,266,730,764.07 

0.00 
861,750,479.62 
57,995,850.00 
9,336,000.00 

104,701,820.19 
1,634,781,313.05 

 
 

(100,959,534.56) 
22,336,363,408.40 

0.00 
642,952,685.90 
55,603,000.00 
9,000,000.00 

147,232,640.24 
1,545,312,403.09 

29.การบริหารการจัดการทุน         
  วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงินคือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง และดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม       
         
30.ค่าตอบแทนกรรมการ         
  ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามมาตรา 90 ของพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร 
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31.ภาษีเงินได ้     
 
   สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555    

   จำนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้          

       
        (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)                         (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก 
 ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ 
 รายการผลแตกต่างชั่วคราว 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  
  

270,022,827.74 
 
 
 

5,507,383.24 
 

275,530,210.98 

 
 

262,254,622.22 
 
 
 

2,867,337.26 
 

265,121,959.48 
 

 
 

260,081,857.24 
 
 
 

11,593,995.64 
 

271,675,852.88 

 
 

268,184,813.37 
 
 
 

9,918,776.01 
 

278,103,589.38 

       
        (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)                         (ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 
   กับผลกำไร(ขาดทุน)จากการ  
   ปรับมูลค่าของหลักทรัพย์  
     รวม  

(139,636,457.26) 
(139,636,457.26) 

(139,642,466.08) 
(139,642,466.08) 

69,224,885.88 
69,224,885.88 

69,222,720.77 
69,222,720.77 
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                                                                                                                    (หน่วย:บาท) 
        สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556และ2555   
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)                         (ปรับปรุงใหม่) 

32.กำไรต่อหุ้นประกอบด้วย    
 32.1. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   

       
      
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม่)                         (ปรับปรุงใหม่) 


กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) 
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย (หุ้น) 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
จำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
การลดภาษีเงินได้ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า 
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า -  
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า -  
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า -  
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า -  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า -  
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี 
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 
 รวม

  
  

1,039,705,118.40 
320,309,980 

3.25 

1,345,221,403.16 
20% 

270,574,030.55 
 

(2,571,880.00) 
2,057,867.52 

(4,000,000.00) 
 

0.00 
 

(874,000.00) 
 

1,415,155.42 
 

3,042,490.43 
 

5,937,925.02 
(1,158,400.00) 
(6,217,811.69) 
7,878,205.89 

0.00 
(553,372.16) 

275,530,210.98

 
 

1,036,104,111.65 
320,309,980 

3.23 

1,315,235,329.38 
20% 

263,047,065.88 
 

(2,600,000.00) 
2,057,867.52 

(4,000,000.00) 
 

0.00 
 

(874,000.00) 
 

1,415,155.42 
 

0.00 
 

5,937,925.02 
(1,158,400.00) 
(6,217,811.69) 
8,306,601.00 

0.00 
(792,443.67) 

265,121,959.48

 
 

915,524,394.10 
318,421,903 

2.88 

1,265,282,711.21 
23% 

291,015,023.58 
 

7,076,448.85 
161,136.20 

(1,890,000.00) 
 

(12,000,000.00) 
 

(921,359.77) 
 

(34,934.72) 
 

(838,041.57) 
 

0.00 
(751,554.00) 

0.00 
(835,158.13) 
1,787,767.10 

(11,093,474.66) 
271,675,852.88

 
 

953,254,688.19 
318,421,903 

2.99 

1,231,358,277.57 
23% 

283,212,403.84 
 

7,213,837.47 
161,136.20 

(1,890,000.00) 
 

(12,000,000.00) 
 

(921,359.77) 
 

(34,934.72) 
 

(1,050,361.25) 
 

0.00 
(751,554.00) 

0.00 
(645,539.93) 

0.00 
4,809,961.54 

278,103,589.38
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                                                                                                                       (หน่วย:บาท) 
                     งบการเงินรวม   
  กำไรสุทธ ิ จำนวนหุ้น กำไรต่อหุ้น

 32.2  กำไรต่อหุ้นปรับลด 
                                                             สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม   

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 
    ผลกระทบของหุ้นสามัญ เทียบเท่า 
        ปรับลด (สิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้น) 
กำไรต่อหุ้นปรับลด 
    กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ  
        สมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็น 

        หุ้นสามัญ

1,039,705,118.40 
 
-  
 
 
 

1,039,705,118.40

320,309,980 
 

617,138 
 
 
 

320,927,118

3.25 
 
 
 
 
 

3.24

2.88 
 
 
 
 
 

2.88

915,524,394.10 
 
-  
 
 
 

915,524,394.10

318,421,903 
 
-  
 
 
 

318,421,903

2556 2555 2556 2555 2556 2555

                                                                                                                       (หน่วย:บาท) 
                      งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  กำไรสุทธ ิ จำนวนหุ้น กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 
    ผลกระทบของหุ้นสามัญ เทียบเท่า 
        ปรับลด (สิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้น) 
กำไรต่อหุ้นปรับลด 
    กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ  
        สมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็น 

        หุ้นสามัญ

1,036,104,111.65 
 
-  
 
 
 

1,036,104,111.65

320,309,980 
 

617,138 
 
 
 

320,927,118

3.23 
 
 
 
 
 

3.23

2.99 






2.99

953,254,688.19 
 
-  
 
 
 

953,254,688.19

318,421,903 
 
-  
 
 
 

318,421,903

2556 2555 2556 2555 2556 2555

33.รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         
 บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นสาระสำคัญ กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นระหว่างกัน 
หรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน หรือมีกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น ผลของรายการดังกล่าวได้
แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นปกติทางการค้าระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
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        (หน่วย : ล้านบาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

  รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นสาระสำคัญ มีรายละเอียดสรุปดังนี้     
            สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 

148.05 
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0.00 
0.00 

 
12.57 
1.02 

 
0.16 
1.57 
9.60 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 

 
202.55 
559.81 

 
7,412.95 

10,829.58 
9.82 

59.04 
33.80 

154.44 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
12.77 

 
2.21 
0.44 

180.88 
88.70 

170.06 
 

15.89 
 

0.00 
0.00 

 
12.74 
0.00 

 
0.16 
1.57 
8.77 
0.01 
0.08 
0.05 

 
 

0.00 
0.00 

 
207.71 

2,349.37 
 

6,998.94 
10,320.68 

12.56 
54.17 
29.79 

145.76 
0.53 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
35.28 

 
1.74 
4.43 

255.93 
74.64 

148.05 
 

2.97 
 

1.20 
14.80 

 
12.57 
1.02 

 
0.16 
1.57 
9.60 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

120.27 
165.83 

 
202.55 
559.81 

 
7,412.95 

10,829.58 
9.82 

59.04 
33.80 

154.44 
0.00 

 
53.17 
15.24 
0.16 

 
12.77 

 
2.21 
0.44 

180.88 
88.70 

 
 

170.06 
 

15.89 
 

1.20 
18.15 

 
12.74 
0.00 

 
0.16 
1.57 
8.77 
0.01 
0.08 
0.05 

 
 

164.50 
182.00 

 
207.71 

2,349.37 
 

6,998.94 
10,320.68 

12.56 
54.17 
29.79 

145.76 
0.53 

 
173.46 
15.93 
0.00 

 
35.28 

 
1.74 
4.43 

255.93 
74.64 
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รายได ้  
     รายไดจ้ากการขาย - บรษิทัรว่ม  
            บจ. ซนัรอ้ยแปด  
     รายไดจ้ากการขาย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
            บมจ. ไอ. ซ.ี ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
     รายไดอ้ืน่ - บรษิทัยอ่ย  
            บจ. โชคชยัพบิลู  
            บจ. ทพิยว์ารนิวฒันา   
     รายไดอ้ืน่ - บรษิทัรว่ม  
            บจ. ซนัรอ้ยแปด  
            บจ. สห ลอวส์นั  
     รายไดอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
            บมจ. ไอ. ซ.ี ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
            บมจ. นวิซติี ้(กรงุเทพ)  
            บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย)  
            บจ. สหชลผลพชื  
            บจ. เค.อาร.์เอส.ลอจสิตคิส ์  
            บจ. วจิยัและพฒันาสหโอซกูา้ เอเชยี 
คา่ใชจ้า่ย 
     ซือ้สินคา้ - บรษิทัยอ่ย 
            บจ. โชคชยัพบิลู 
            บจ. ทพิยว์ารนิวฒันา  
     ซือ้สินคา้ - บรษิทัรว่ม 
            บจ. แดรีไ่ทย  
            บจ. ซนัรอ้ยแปด 
     ซือ้สินคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
            บมจ. ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์
            บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) 
            บมจ.  เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
             บจ. คอกเซคเคมเิคลิ อนิดสัทร ี 
            บจ. สหชลผลพชื 
            บจ. กิว่ไป ้(ประเทศไทย) 
            บมจ. ไอ. ซ.ี ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
     คา่ใชจ้า่ย - บรษิทัยอ่ย 
            บจ. โชคชยัพบิลู 
            บจ. กรงุเทพทาวเวอร ์(1999) 
            บจ. ทพิยว์ารนิวฒันา  
     คา่ใชจ้า่ย - บรษิทัรว่ม 
            บจ. ซนัรอ้ยแปด 
     คา่ใชจ้า่ย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
            บมจ. สหพฒันา อนิเตอรโ์ฮลดิง้ 
            บมจ. ไอ. ซ.ี ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
            บมจ. ฟารอ์สีท ์ด ีด ีบ ี
            บจ. เค.อาร.์เอส.ลอจสิตคิส์ 



        
    (หน่วย : ล้านบาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

  รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ 2555 ดังนี้ 
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สนิทรพัยแ์ละหนีสิ้น  
 ซือ้เครือ่งหมายการคา้  
  นายบญุยเ์อก  โชควฒันา  
     ลูกหน้ีการคา้-บรษิทัรว่ม  
            บจ. ซนัรอ้ยแปด  
     ลูกหน้ีการคา้-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
            บมจ. ไอ. ซ.ี ซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
     ลูกหน้ีอืน่-บรษิทัรว่ม  
            บจ. ซนัรอ้ยแปด  
     ลูกหน้ีอืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
            บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย)  
            บจ. วิจัยและพฒันาสหโอซกูา้ เอเชยี  
            บจ. สหชลผลพชื  
            บจ. กิว่ไป ้(ประเทศไทย)  
            บจ. คอกเซคเคมเิคลิ อนิดสัทร ี  
     เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้ - บรษิทัยอ่ย  
            บจ. โชคชยัพบิลู  
     เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้อืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
            บจ. รว่มอสิระ  
            บจ. ซนัรอ้ยแปด  
     คา่ส่งเสรมิการขายคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
             บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย)  
            บจ. กิว่ไป ้(ประเทศไทย)  
            บจ. คอกเซคเคมเิคลิ อนิดสัทร ี
    เจ้าหนีก้ารคา้-บรษิทัยอ่ย  
            บจ. โชคชยัพบิลู  
            บจ. ทพิยว์ารนิวฒันา   
     เจ้าหนีก้ารคา้-บรษิทัรว่ม  
            บจ. แดรีไ่ทย   
            บจ. ซนัรอ้ยแปด  
     เจ้าหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
            บมจ. ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์  
            บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
            บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย)  
            บจ. คอกเซคเคมเิคลิ อนิดสัทร ี  
            บจ. กิว่ไป ้(ประเทศไทย)  
            บจ. สหชลผลพชื   
     เจ้าหนีอ้ืน่  
            บจ. เค.อาร.์เอส.ลอจสิตคิส ์  
     เงินกูย้มืระยะสัน้ - บคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
            กรรมการบจ. โชคชยัพบิลู  
            บจ. วิจัยและพฒันาสหโอซกูา้ เอเชยี  
     คา่ส่งเสรมิการขายคา้งจา่ย - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
            บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย)  
            บจ. กิว่ไป ้(ประเทศไทย)  
            บจ. คอกเซคเคมเิคลิ อนิดสัทร ี  
            บจ. สหชลผลพชื    
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0.00 
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34.การนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน       
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินค้าอุปโภคบริโภค และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และให้บริการ และบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า บริษัทฯและ 
บริษัทย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมมีราย
ละเอียดดังนี้             
                                
                          งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
           (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้ 

 รายได้จากภายนอก 

 รายได้ระหว่างส่วนงาน 

 รายได้ทั้งสิ้น 

ผลได้(เสีย) 

 ต้นทุนตามส่วนงาน 

 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

 กำไรจากการดำเนินงาน 

 รายได้อื่น 

 ค่าใช้จ่ายไม่ปันส่วน 

 ดอกเบี้ยจ่าย 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 กำไรสุทธิ 

ข้อมูลอื่น 

 สินทรัพย์ส่วนงาน 

 สินทรัพย์ไม่ปันส่วน 

 สินทรัพย์ทั้งสิ้นตาม 

      งบการเงินรวม 

 หนี้สินส่วนงาน 

 หนี้สินไม่ปันส่วน 

 หนี้สินทั้งสิ้นตาม 

      งบการเงินรวม 

 ค่าเสื่อมราคา 

26,223.9 

253.4 

26,477.3  

 

21,746.4 

3,796.3 

934.6 

 

 

 

 

 

 

7,470.2 

 

 

 

6,564.8 
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23,464.2 

265.7  

23,729.9  

 

19,386.5  

3,671.5 
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7,019.7  
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38.0 

22.7 
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21.5 

 

 

 

0.5 

29.3 

15.9 

45.2 

 

19.6 

8.9 

16.7 

 

 

 

 

 

 

6.7 

 

 

 

15.8 

 

 

 

3.3 

 

356.1 

-  

356.1  

 

145.4 

6.8 

203.9  

 

 

 

 

 

  

219.4  

 

 

 

22.8 

 

 

 

12.4 

 

168.6  

173.5  

342.1  

 

158.4 

9.5 

174.2  

 

 

 

 

 

 

169 

 

 

 

51.3 

 

 

 

14.7 

- 

(276.1)

(276.1) 

 

(282.8)

6.7 

0.00 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

  23,662.1 

(0.0) 

23,662.1 

 

19,142.4 

3,656.9 

862.8 

508.6 

(144.8) 

(1.5) 

(260.1) 

965.0 

 

7,824.6 

8,565.4 

 

 

16,390.0 

7,086.8 

41.0 

7,127.8 

22.2 

26,618.0 

-  

26,618.0 

 

21,637.3 

3,821.5 

1,159.2 

287.7  

(128.7) 

(3.0) 

(275.5) 

1,039.7 

 

7,731.1 

8,689.3 

 

 

16,420.4 

6,609.1 

31.9 

6,641.0 

108.0 

            

                      ขายสินค้าอุปโภคอาคารสำนักงานการตัดบัญชี

 บริโภคให้เช่ารายการระหว่างกัน

     2556 2555 2556 255525562555 25562555 2556 2555 

- 

(455.1)

(455.1) 

 

(422.1)

(33.0) 

0.00 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

อื่นๆ   รวม
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35.ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า    
 35.1  ภาระผูกพัน      
  35.1.1 บริษัทฯ มีภาระค้ำประกันที่ทำกับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ให้กับกิจการที่เก่ียวข้องกัน  
ซึ่งเป็นการค้ำประกันตาม สัดส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้      

  35.1.2  บริษัทฯ และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันค้ำประกันตามสัดส่วนการ
ลงทุนของผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทยให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้     

          35.1.3  บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหนังสือค้ำประกันต่อหน่วยงานราชการและบริษัท เอกชน ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ดังนี้         

       
    (หน่วย:บาท)  
  2556 2555

       
    (หน่วย:บาท)  
  2556 2555

บริษัทย่อย  
 -  บจ. ทิพย์วาริน วัฒนา  
บริษัทร่วม   
 -  บจ. แดรี่ไทย    
  รวมภาระค้ำประกัน 

  
5,000,000.00 

 
1,441,000.00 
6,441,000.00 

  
5,000,000.00 

 
1,441,000.00 
6,441,000.00 

 -  บจ. ราชาอูชิโน  
  รวม 

6,328,000.00 
6,328,000.00 

6,328,000.00 
6,328,000.00 

       
    (หน่วย:บาท)  
  2556 2555

ภาระในการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน 
 การใช้ไฟฟ้า   
 หน่วยงานราชการ 
          บริษัทเอกชน   

 
14,885,100.00 
1,719,905.00 
868,000.00 

 
13,741,100.00 
1,692,365.00 
828,000.00 
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   35.1.4 บริษัทฯ มีภาระชำระค่าลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและค่าการตลาดให้บริษัทอื่นตามสัญญาดังนี้   
   ฉบับที่ 1 สัญญาเลขท่ี 132312 เป็นค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ในสินค้า เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม  
     2556 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ชำระเงินงวดเดียวในวันทำสัญญา 50,000.-  บาท     
   ฉบับที่ 2 สัญญาเลขที่ 041240 # 6 เป็นค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ในสินค้า เริ่มวันที่ 1 มกราคม  
     2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ชำระเงินงวดเดียวในวันทำสัญญา 351,287.00 บาท     
   ฉบับที่ 3 สัญญาเลขที่ 132178 เป็นค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ในสินค้า เร่ิมวันที่ 1 มกราคม  
     2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ชำระเงินในวันที่ทำสัญญา 622,545.00 บาท     
   ฉบับที่ 4 สัญญาเลขที่ 132189 เป็นค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้สัญลักษณ์รูปสัตว์ในสินค้า เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2556  
     สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ชำระเงินในวันที่ทำสัญญา 664,650.00 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน  
     1,329,300.00 บาท แบ่งชำระเป็นงวดจนครบภายในอายุสัญญา       
   ฉบับที่  5 สัญญาเลขท่ี 132182 เป็นค่าลิขสิทธิ์เพื่อใช้สัญลักษณ์รูปของเล่นในสินค้า เริ่มวันที่ 1 มกราคม  
     2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 ชำระเงินงวดเดียวในวันทำสัญญา  328,000.00 บาท     
 
  35.2  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า        
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระหนี้กับธนาคารโดยการรับเงินล่วงหน้าจากการให้ธนาคาร
เรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินรับการค้าที่ครบกำหนด จำนวน 31.51 ล้านบาท และ 184.40 ล้านบาท ตามลำดับ ภาระหนี้ดังกล่าวจะ 
หมดไปเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คแต่ละฉบับได้       
         
36.การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน       
  36.1 นโยบายการบัญชี         
    รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าที่เกี่ยวกับ  
   สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท           
  36.2  การบริหารความเสี่ยง        
    บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมทางตราสารทางการเงิน เพื่อเก็งกำไรหรือเพื่อค้า   
     36.3 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ         
    บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังซึ่งลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่มีการติดต่อกันมาเป็นเวลานานจึง  
   ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการติดตามและเรียกเก็บหนี้        
 36.4  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน       
    เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่จัดเป็นระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราอยู่ในเกณฑ์เดียวกับตลาด  
   ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า  
   ยุติธรรมโดยประมาณ นอกจากนี้ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสำคัญ      
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       (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ส่วนงานที่ยกเลิก 
รายได้ 
รายได้จากการขาย  
รวมรายได้ 
ค่าใช้จ่าย  
ต้นทุนขาย  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
รวมค่าใช้จ่าย 
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดจากการ
ดำเนินงานที่ยกเลิก 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
     จากการดำเนินงานที่ยกเลิก 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

1,847,728,762.81 
1,847,728,762.81 

 
1,580,358,507.78 

11,746,925.09 
191,305,095.65 
14,793,193.89 

1,798,203,722.41 
 

49,525,040.40 
 

0.00 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

1,847,728,762.81 
1,847,728,762.81 

 
1,580,358,507.78 

85,165,206.87 
191,305,095.65 
(2,093,010.92) 

1,854,735,799.38 
 

(7,007,036.57) 
 

0.00 

       
       (หน่วย:บาท)  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 0.00 67,422,937.41 0.00 (5,995,244.37) 

37.การดำเนินงานที่ยกเลิก      
 
  รายการที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของการดำเนินงาน
ที่ยกเลิก แสดงได้ดังนี้                    

38.การอนุมัติงบการเงิน      
 
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2557 
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ลำ ชื่อธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้นที่จำนวนหุ้นสัดส่วนการ มูลค่าเงินลงทุน
ดับ      ออกจำหน่ายที่ถือถือหุ้น(ร้อยละ)(บาท)

         
1 บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร์ 177/20 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-480713-4 038-480187 รองเท้า 540,000,000 97,843,300 18.12 129,297,404.24 
2 บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. 10400 02-2480888 02-2466055-6 โฆษณา 7,500,000 922,650 12.30 27,203,311.86 
3 บ.โชคชัยพิบูล จก. 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3180062 02-3191676 อสังหาริมทรัพย์ 10,200,000 10,199,994 99.99 603,801,619.94           
   เขตห้วยขวาง กทม.10310        
4 บ.กรงุเทพ ทาวเวอร ์(1999) จก. 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3081000 02-3081008 อาคารสำนักงาน 5,190,000   5,189,940  99.99 518,994,000.00 
   เขตห้วยขวาง กทม.10310    ให้เช่า 
5 บ.ทิพย์วารินวัฒนา จก. 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 02-3181147 02-7167107 ผลิตสินค้าบริโภค 164,400 82,115  49.95 17,294,100.00 
   แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310          
6 บ.แดรี่ไทย  จก. 465/1-467 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี 02-2461474-8 02-2460078 นมเปรี้ยว 145,000 65,250 45.00 10,324,600.00 
   กทม.10400        
7 บ.ไทย-เมียนม่าร์ 278 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก 02-3744730 02-3753185 การลงทุน 1,000,000 349,997  35.00  35,039,403.72 
 ซัคเซสเวนเจอร์ จก. เขตบางกะปิ กทม. 
8 บจ.บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง 02-2930030 02-2930040 ลงทุน 17,500,000  5,599,999 32.00  55,999,990.00 
   ยานนาวา กทม.               
9 PRESIDENT FOODS  Phum Mor, Chamkardoung Road,  -   -  ผลิตอาหาร 1,500,000 450,000  30.00  19,646,775.00 
 (CAMBODIA) CO.,LTD.  Phnom Penh  Cambodia 
10 บ.ร่วมอิสสระ จก. 2922/196 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 02-3082888 02-3082577 อสังหาริมทรัพย์     800,000      200,000  25.00  - 
   ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กทม. 
11 บ.ศรีราชาขนส่ง จก. 661/11 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 038-480444 038-480838 ขนส่ง     100,000      20,000  20.00    2,036,000.00       
   จ.ชลบุรี 20280 
12 บ.สหพัฒน์ เรียล เอสเตท จก. 757/10 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ 02-2930030 02-2930040 พัฒนาที่ดิน  10,000,000   2,000,000  20.00  50,000,000.00   
   แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 
13 บ.สหอุบลนคร จก. 611/40 ซ.วัดจันทน์ใน แขวงบางโคล่ 02-2930030 02-2930040 นิคมอุตสาหกรรม  1,250,000     250,000  20.00    2,087,500.00   
   เขตบางคอแหลม กทม.10120 
14 บจ.สห ลอว์สัน 2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3080708 02-3080702 ร้านค้าสะดวกซื้อ 6,970,000 1,393,997 20.00  139,399,700.00 
   เขตห้วยขวาง กทม.10310         
15 บ.ไอ.ดี.เอฟ จก. 747/163-164 ซ.ประดู่ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ 02-2944403-4 02-2944500 ลงทุน      90,000      17,644  19.60    27,719,897.00  
   แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 
16 บ.ซันร้อยแปด จก. 729/2-3 ตรอกวัดจันทร์ใน ถ.รัชดาภิเษก 02-2954253-55 02-2954256 ศูนย์จำหน่ายสินค้า  10,000,000  1,775,350  17.75 1,014.00 
   แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 
17 บ.ไทซันฟูดส์ จก. 278 อาคารทีเอฟ ถ.ศรีนครินทร์  02-7317250-5 02-7317256 ผลิตและจำหน่าย   5,000,000     843,750  16.88    8,437,500.00 
   แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.    น้ำผลไม้ 
 



การลงทุนของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่นที่บริษัทถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว มีดังต่อไปนี้          
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ลำ ชื่อธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร ประเภทธุรกิจ จำนวนหุ้นที่จำนวนหุ้นสัดส่วนการ มูลค่าเงินลงทุน
ดับ      ออกจำหน่ายที่ถือถือหุ้น(ร้อยละ) (บาท)

18 บ.วิจัยและพัฒนา สหโอซูก้า  2170 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-7166931-2 02-7166933 วิจัย 800,000 130,668 16.33 3,666,800.00 
 เอเชีย จก. เขตห้วยขวาง กทม.10310  
19 บ.เค.อาร์.เอส. ลอจิสติคส์ จก. 311 หมู่ 1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา 038-482033-7 038-482023-4 ขนส่ง 1,000,000 155,000 15.50  1,550,000.00  
  จ.ชลบุรี 20230        
20 บ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จก. 889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลข 02-6758356 02-6739899 จำหน่ายผลิตภัณฑ์     200,000     30,000  15.00   30,000,000.00 
  ที่ 124 ชั้ั้น 12 ถ.สาทรใต้ สาทร กทม.   บำรุงสุขภาพ 
21 บ.เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จก. 11 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา 02-2930030 02-2930040 ลงทุน     400,000      57,466  14.37    5,746,600.00 
  กทม.10120       
22 บ.โชคสามัคคี จก. 188 ซ.ลาดพร้าว 73 ถ.ลาดพร้าว 02-5303479 02-9331431 ลงทุน 11,600,000   1,600,000  13.79   16,000,000.00  
  วังทองหลาง บางกะปิ กทม.10900        
23 บ.เพรซิเดนท์ 90/4 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง 02-3143777 02-7194684 จำหน่ายบะหมี่       5,000        650  13.00 19,836.00 
 คอมเมอร์เชียล จก. กทม. 10250 02-3145848       
24 บ. 4 พีเพิลฟูดส์ จก. 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 02-3180062 02-3191676 จำหน่ายบะหมี่ 2,000,000     260,000  13.00  245,500.00 
  เขตห้วยขวาง กทม.10310         
25 บ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) จก. 666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง 02-2940191 02-2944365 ผลิตสินค้าอุปโภค   3,000,000     363,900  12.13  36,646,569.00 
  เขตยานนาวา กทม.10120         
26 บ.เอราวัณสิ่งทอ จก. 49 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรงใต้ 02-7543604-5 02-1833916 ปั่นด้ายและ   5,000,000    630,493  12.61  93,728,406.99 
  พระประแดง สมุทรปราการ 10130   ทอผ้า    
27 บ.สหชลผลพืช จก. 600/1 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม 038-480011-4 038-480682 อาหาร 2,000,000 208,000 10.40 17,940,000.00 
  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 
28 บ.กิ่วไป้ จก. 612 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 02-4769545-6 02-4769547 ผลิตซอสปรุงรส 2,600,000 260,000 10.00  26,000,000.00 
  กทม.10600               
29 บ.แพนแลนด์ จก. 222 ม.7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง 038-480444 038-480505 พัฒนาที่ดิน 3,000,000 300,000 10.00  21,500,000.00 
  จ.ชลบุรี 20220        
30 บ.ยู ซี ซี อูเอะชิม่า คอฟฟี่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 9 ถ.ราชดำริ 02-6505400-2 02-6505403 อุปโภคบริโภค 150,000 15,000 10.00 842,000.00 
    (ประเทศไทย) จก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330        
31 บ.เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล 7/320  ม.6   ต.มาบยางพร 02-3021447 02-2621400 ผลิตผ้าอ้อม 845,000 84,500 10.00 84,500,000.00 
    (ไทยแลนด์) จก. อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง   สำเร็จรูป            
32. บจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี) 2500 Eszztergom, (Ipari Park) -  -  ผลิตอาหาร 2,350,000,000 235,000,000 10.00  32,182,363.55 
  Rubik Ernoutca 20377/9 

 รวม        2,017,850,891.30



การลงทุนของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่นที่บริษัทถือไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว มีดังต่อไปนี้          

การลงทุนร่วมกับบริษัทอื่น
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1.)ผลการดำเนินงาน
 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และ 2555 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 26,950.47 ล้านบาท และ 
25,797.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 1,153.31 ล้านบาท คิดเป็น 4.47 % มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 25,614.09 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำนวน 1,007.79 ล้านบาท คิดเป็น 4.10 % และมีกำไรสุทธิรวม 1,039.71 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2555 จำนวน 74.66 ล้านบาท คิดเป็น 7.74 %  
 ผลการดำเนินงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น  มาจากองค์ประกอบหลัก ที่สำคัญ ดังนี้  
 
รายได้จากการขาย
 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2556 มีจำนวน 26,274.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 
952.06 ล้านบาท คิดเป็น 3.76 % โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากช่วงไตรมาส 4 ของปี 
2556 เศรษฐกิจของประเทศชะลอการเติบโต ประกอบกับปัญหาทางการเมือง ส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนลดลง แต่เนื่อง
จากบริษัทฯ มีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและมีกลยุทธ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทมียอดขายเพ่ิมข้ึน 
3.76 %  
 
รายได้อื่นๆ
 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นๆ ในปี 2556 เพิ่มขึ้น 201.25 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่า และบริการ 
118.96 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลรับ 26.91 รายได้อื่น 93.85 ล้านบาท และมีรายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ลดลงจำนวน 19.44 ล้านบาท   
 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 1,007.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 คิดเป็น 4.10% ซ่ึง
เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย ตามสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้า สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพ่ิมขึ้น 
179.32 ล้านบาทนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นในค่าขนส่งสินค้าซึ่งผันแปรตามอัตราการเติบโตของยอดขาย และเพิ่มขึ้นในค่าโฆษณา ค่า
ส่งเสริมการขาย ค่าแรงและเงินเดือน สำหรับค่าแรงและเงินเดือนนั้นเพิ่มขึ้น จากการปรับค่าแรง 300 บาททั่วประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล 
 
กำไรสุทธิ
 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 2556 มีกำไรขั้นต้น 
4,729.97 ล้านบาท คิดเป็น 18.00 % เมื่อเทียบกับยอดขาย หรือเพิ่มขึ้น 123.59 ล้านบาท คิดเป็น 2.68 % เมื่อเทียบกับปี 
2555 เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงินแล้ว  มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,315.24 ล้านบาท และมี
กำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,039.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 74.66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.74 %  
 หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิ และเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,112.15 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดที่เพิ่ม
ขึ้นใกล้เคียงกับผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ถือว่าสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี 
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2.)ฐานะการเงิน
สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์รวม บริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2556  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 30 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 0.19 % โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท  
 สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 394 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากกับสถาบันการ
เงินประเภทออมทรัพย์ ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนลดลง 92 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ในปี 2556 มีจำนวน 
3,472.52 ล้านบาท คิดเป็น 21.15 % ของสินทรัพย์รวม มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 58 วัน ในจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดเป็น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระลดลงจากปี 2555 จำนวน 271.69 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่
คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จำนวน 80.54 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือปลายงวดลดลง 208.38 ล้านบาท จากการบริหารสินค้า
คงคลังที่ดี     
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วยหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดเป็นเงินลงทุนเผื่อขายลดลง 433 ล้านบาท 
จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ มีเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น 178 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินและอาคารเพิ่ม 
 
หนี้สิน
 หนี้สินรวม บริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2556  มีหนี้สินรวม 6,641.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 486.78 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.83 % เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงไม่มีภาระในการชำระดอกเบี้ย เจ้าหนี้การ
ค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 324.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มข้ึน 31.75 ล้านบาท ตามการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ   
แต่ไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน เนื่องจากหนี้สินโดยรวมของบริษัทลดลง 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดปี 2556 มีจำนวน 9,779.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจำนวน 
517.27 ล้านบาท เนื่องจากปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 1,039.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 75  
ลา้นบาท และมผีลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุเผือ่ขาย 558.55 ลา้นบาท และมกีารจา่ยเงินปันผลจำนวน 319.24 ลา้นบาท 
 
3.)สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น 394.44 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนิน
งาน จำนวน 1,112.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 183.67 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 295.55 ล้านบาท และจากการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า ทำให้เจ้า
หนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นลดลงจากปี 2555 จำนวน 324.39 ล้านบาท  
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 465.44 ล้านบาท จากการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ประกอบด้วยเงินลงทุน
ในกองทุนรวม  240 ล้านบาท ลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 122.9 ล้านบาท และลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 149.3 
ล้านบาท 
 นอกจากนี้ยังมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 252.27 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้เงินไปกับ
การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 319.24 ล้านบาท 
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ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส้ินสุดปี 2556 คิดเป็น 0.68 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำ ในขณะที่ความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในระดับที่สูง โดยอยู่ที่ 531.38 เท่า แสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานเพียงพอที่จะ
ชำระดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ  บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างทางการเงินที่ดี 
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 
 
สภาพคล่องที่สำคัญ
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย  มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีมาตลอด ทั้งนี้เกิดจาก บริษัท
และบริษัทย่อย มีระบบติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้การค้าที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ดี และมี
การชำระเงินตรงตามกำหนด โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.38 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.07 เท่า และอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.62  อัตราส่วนสภาพคล่อง กระแสเงินสด 0.18  ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 58 วัน 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 12 วัน อัตราส่วนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงและมีเงินทุนหมุนเวียน
อยู่อย่างเพียงพอ 
 
ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง
 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงสร้างทางการเงินอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีตัวชี้วัดของ
อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องของบริษัทฯ จากอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.38 เท่า จากสินทรัพย์
หมุนเวียน 8,255.00 ล้านบาท และหน้ีสินหมุนเวียนเป็นจำนวนเงิน 5,996.81 ล้านบาท ซึง่สนิทรพัยห์มนุเวยีนสงูกวา่หนีส้นิ
หมนุเวยีนมากถงึ 2,258.19 ลา้นบาท เปน็เครือ่งแสดงใหเ้หน็ถงึความเพยีงพอของสภาพคลอ่ง และความสามารถในการชำระหนี ้
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ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย 
รายได้อื่น 
รวมรายได้ 
ค่าใช้จ่าย 
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 
กำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ย 
กำไรก่อนภาษีและรายการพิเศษ 
กำไร (ขาดทุน) 
 * รายได้ต่อจำนวนพนักงาน 
   (บาท / คน) 
 * กำไรหลังภาษีต่อจำนวน 
   พนักงาน (บาท / คน)   
 * อตัราของกำไรกอ่นภาษแีละ 
   ดอกเบีย้ตอ่ดอกเบีย้จา่ย (เทา่)   
 * อตัราของกำไรกอ่นภาษแีละ 
   ดอกเบีย้ตอ่กำไรก่อนภาษ ี(เทา่) 
 
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินลงทุน 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
สินทรัพย์อื่น 
รวมสินทรัพย์=รวมหนี้สิน 
 และส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินอื่น 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 * จำนวนหุ้น  
 * อัตรากำไรขั้นต้น (%)   
 * อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (%) 
 * อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 
 * อตัราสว่นของสนิทรพัย์หมุนเวยีน 
     ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 
 * อตัราสว่นของสนิทรพัยส์ภาพคล่อง 
      ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)  
 * อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน 
   ของผู้ถือหุ้น (เท่า)  
 * ระยะเวลาดำรงสนิค้าคงคลัง (วนั) 
 * ระยะเวลาการรบัชำระหนี ้(วนั)  
 * กำไรสุทธิต่อหุ้น  
 * เงินปันผลต่อหุ้น   
 * มลูคา่หุน้ตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)   

26,274,200 
676,273 

26,950,473 
25,614,087 
4,729,971 
1,318,264 
1,315,235 
1,039,705 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,255,003 
5,063,996 
985,611 

2,115,827 
 

16,420,437 
5,996,808 
644,225 

6,641,033 
9,779,404 

(100.00) 
(2.57) 

(102.57) 
(97.49) 
(18.00) 
(5.02) 
(5.01) 
(3.96) 

 
18,002,988.10 

 
694,525.80 

 
435.30 

 
1.00 

 
 

(50.27) 
(30.84) 
(6.00) 

(12.89) 
 

(100.00) 
(36.52) 
(3.92) 

(40.44) 
(59.56) 

323,379,803 
18.00 
10.92 
6.34 

 
1.38 

 
1.62 

 
0.68 
12 
58 

3.25 
1.00 

30.24 

25,322,135 
475,023 

 25,797,158 
24,606,298 
4,606,379  
1,188,698 
1,187,200 
976,643  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,242,360 
 7,079,362 

909,174 
134,790 

  
16,365,686 
6,298,936 
326,252 

6,625,188 
9,740,498 

(100.00) 
(1.88) 

(101.88) 
(97.17) 
(18.19) 
(4.69) 
(4.69) 
(3.86) 

 
16,805,966.44 

 
636,249.79 

 
793.52 

 
1.00 

 
 

(50.36) 
(43.26) 
(5.56) 
(0.82) 

 
(100.00) 
(38.49) 
(1.99) 

(40.48) 
(59.52) 

318,421,903 
18.19 
10.84 
6.39 

 
1.31 

 
1.43 

 
0.68 
13 
59 

2.88 
0.90 

30.59 

24,296,619 
517,109 

“  24,813,728 
23,591,750 

“  4,378,403 
“  1,179,204 
“  1,177,651 
“  930,648 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,944,170 
6,197,226 
949,831 
105,293 

 
14,196,520 
5,611,243 
304,470 

5,915,713 
8,280,807 

 

(100.00) 
(2.13) 

(102.13) 
(97.10) 
(18.02) 
(4.85) 
(4.85) 
(3.83) 

 
16,960,859.47 

 
636,123.12 

 
790.82 

 
1.00 

 
 

(48.91) 
(43.65) 
(6.69) 
(0.74) 

 
(100.00) 
(39.53) 
(2.14) 

(41.67) 
(58.33) 

318,421,903 
17.94 
11.91 
7.00 

 
1.24 

 
1.54 

 
0.71 
12 
55 

2.92 
0.75 

26.01 

 รายการ  2556 2555 2554

หน่วย : พันบาท ยกเว้นอัตราร้อยละในวงเล็บและรายการใน *    

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทและบริษัทย่อย

2556-2554
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º≈‘µ¿—≥±å„À¡à    New Products

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมกับทางห้างสรรพสินค้า ห้างดิสเค้าท์
สโตร์  ร้านค้าคอนวีเนียนสโตร์ และร้านค้าทั่วไปแล้ว บริษัทฯยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดรวมถึงการปรับผลิตภัณฑ์ที่มี 
อยู่เดิมให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน เช่น เพิ่มรสชาติใหม่ กลิ่นใหม่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกได้
หลากหลายขึ้น โดยมีกิจกรรมทางการตลาดเด่นๆ ดังนี้ 
 
 In 2013, the Company organized a constant flow of marketing activities. These included participation 
in joint efforts with department stores, discount stores, convenience stores and other outlets. In addition, the 
Company introduced a selection of new products onto the market while developing existing products to 
appeal more to consumers. We succeeded in offering consumers additional alternatives such as new flavors 
or fragrances. Key marketing activities are as follows: 
 
 
StreetFashionShowกับ“เปาวินวอชลิควิดBlack&Dark”
  เปิดตัว “เปาวินวอชลิควิด Black & Dark” บุกตลาดผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ ชูนวัตกรรมใหม่“ดำจัด เข้มจริง ไม่ทิ้ง
คราบ” โดยได้เนรมิตถนนย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ อย่างสีลมให้เป็น “Street Fashion Show” กับการเดินแฟชั่นโทน 
Black & Dark ที่สุดทันสมัย โดยมีเหล่านางแบบและนายแบบในชุดสีเข้มมาเดินแบบ แจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้ที่สนใจ นำไป
ทดสอบประสิทธิภาพในการดูแลเส้ือผ้าสีดำและสีเข้ม ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากหนุ่มสาวออฟฟิศและบุคคลทั่วไปอย่าง
ล้นหลาม 
 นอกจากนี้ยังมีหนุ่มฮอตสุดเท่ “โทนี่ รากแก่น”มาร่วมไขความลับในการดูแลเสื้อผ้าชุดสีดำและสีเข้มซึ่งเป็นสไตล์การ
แต่งตัวที่หนุ่มโทนี่ชื่นชอบโดยมักใส่เสื้อผ้าในโทนสีดำและสีเข้มเป็นประจำ แต่ประสบปัญหาสีผ้าซีดจาง จึงต้องเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเส้ือผ้าสีดำและสีเข้มโดยเฉพาะ ซึ่งมีแต่สินค้าที่นำเข้ามาที่ราคาค่อนข้างแพง แต่ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ท่ีมา
ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของตนแล้ว 
  
 
 
 
 
 
 




StreetFashionShowwith“PaoWinWashLiquid‘Black&Dark’”
 The company staged a grand launch of the liquid laundry detergent Pao Win Wash Liquid ‘Black & 
Dark’ that promises the ‘deep black, real dark, with no stains” quality for dark clothes. We turned the streets 
in major business areas of Bangkok into runways for a stylish Street Fashion Show under the “Black & Dark” 
fashion concept. All male and female models dressed in dark-colored outfits and distributed Pao Win Wash 
Liquid ‘Black & Dark’ samples to any interested people. This fascinating event gained enormous attention 
from both male and female office workers as well as the general public.   
  Gracing the event was “Tony Rak-kaen”, a talented model-cum-actor who came to reveal his secret 
on how to care for black or dark fabric, which are his favorite color tones. He had experienced trouble 
keeping his dark clothes from fading and decided to use a specialized product. However, an imported 
detergent that he used was rather expensive and he discovered that Pao Win Wash Liquid ‘Black & Dark’ 
responds perfectly to his needs. 
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“SalzIntensiveGumCare”สัมผัสประสบการณ์เข้มข้นใหม่







  ผลิตภัณฑ์ซอลส์แนะนำ “ซอลส์อินเท็นซีฟกัมแคร์” ร่วมสัมผัสประสบการณ์เข้มข้นใหม่ แตกต่างกว่าที่เคยเจอด้วย
พลังเกลือเข้มข้นกว่า สูตรใหม่พรีเมียมล่าสุด จากซอลส์ผู้เชี่ยวชาญด้านเกลือที่เหนือกว่า ที่เพิ่มพลังเกลือไฮเปอร์โทนิค ซอลท์ 
เขม้ขน้ขึน้ ทำลายแบคทเีรยีไดอ้ยา่งรวดเรว็ พรอ้มสารทีใ่หป้ระสทิธภิาพสงูในการดแูลเสรมิพลงัแกรง่ใหเ้หงอืกอยา่งสมบรณูแ์บบ 
ประกอบด้วย 
   - Q10  (คิวเทน) ให้เหงือกสุขภาพดี สีชมพู 
   - Obaku (โอบาคุ) สารสกัดธรรมชาติจากญี่ปุ่น ลดอาการปวดบวมและช่วยกระชับเหงือก 
   - Clove (โคลฟ) ลดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปาก 
   - Fluoride(ฟลูโอไรด์) ป้องกันฟันผุ  
 ซึ่งได้ทำการทดสอบเพ่ือพิสูจน์แล้วผู้ท่ีมีอาการเหงือกอักเสบได้ทดลองใช้ ภายใน 10 วัน พบว่า 89% รู้สึกได้ว่า
อาการเหงือกอักเสบลดลง  
 
“SalzIntensiveGumCare”Discoveranew,intensivegumcare
  Introducing “Salz Intensive Gum Care”, which brings you a richer, better cleansing experience with 
more penetrating salt power. Salz, an expert in salt-based toothpastes, launched its latest premium formula 
with added Hypertonic salt, which helps kill bacteria rapidly. The new toothpaste formula also contains other 
agents that protect and strengthen gums effectively. These agents comprise the following. 
   - Q10 maintains healthy, pinkish gums. 
   - Obaku – a natural extract from Japan, helps alleviate sore and swollen gums.  
   - Clove reduces the accumulation of bacteria that cause bad breath. 
   - Fluoride prevents tooth decay. 
  After a 10-day product trial was conducted among consumers who suffer from gum disease, 89% 
reported that their symptoms were lessened.  
 
ยาสีฟันซิสเท็มมาสูตรใหม่“ซีเมนต์ฟลูออไรด์(CementFluoride)”
 
 
 
 
 
 
  
  จากจุดขาวขุ่นบนฟัน(White Spot Lesion) เป็นสัญญาณแรกของฟันผุ เพราะเนื้อฟันเริ่มไม่แข็งแรง เกิดการหลุด
กร่อนของแร่ธาตุที่เคลือบฟัน ทำให้แบคทีเรียเข้าสะสมกับเนื้อฟัน จนเกิดเป็นฟันผุได้ในที่สุด การป้องกันก่อนการเกิดจุดขาวขุ่น
ของฟัน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
  ยาสีฟันซิสเท็มมาจึงได้ปรับสูตรใหม่ ให้เป็นเสมือนเกราะป้องกันฟันผุตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ปกป้องฟันให้แข็งแรงพร้อม
ส่วนผสมของสาร IPMP และ GK2 ที่ช่วยลดการสะสมของคราบแบคทีเรีย สาเหตุสำคัญของปัญหาช่องปาก อาทิ กลิ่นปาก 
พร้อมดูแลเหงือกให้มีสุขภาพแข็งแรง อณูโฟมละเอียด (Micro Foam) ที่แตกตัวง่ายและรวดเร็ว ช่วยทำความสะอาดช่องปาก
ให้สะอาด เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่ดี พร้อมกับได้ออกภาพยนตร์โฆษณาใหม่ ชุด “White Spot”  

“CementFluoride”NewSystematoothpasteformula
  White spot lesions are an initial sign of tooth decay when the dentin becomes weak. This weakening 
results in the erosion of minerals which coat the teeth and an accumulation of bacteria on the dentin, which 
can finally lead to decay in the tooth. The prevention of white spot lesions is therefore considered the best 
way to prevent tooth decay.  
  Systema toothpaste brand improved its formula to be a strong shield against tooth decay from an 
early stage. Systema Toothpaste Cement Fluoride strengthens the teeth with IPMP and GK2 – the 
ingredients that help reduce the accumulation of bacterial stains, which are a major cause of oral cavity 
problems such as bad breath. In addition, this new formula ensures healthy gums with its Micro-Foam 
texture that foams easily and rapidly for better oral cleanliness and healthy teeth and gums. Launching along 
with the product was a new TV commercial titled “White Spot”. 
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“ฟอลเลสกล้าท้าลอง”
 ผลิตภัณฑ์ฟอลเลสได้ออกแคมเปญ “ฟอลเลส กล้าท้าลอง” โดยให้ลูกค้าที่สนใจโทรเข้ามาขอทดลองใช้ฟอลเลสคอลเลคชั่น
ซึ่งประกอบด้วยแชมพู ครีมนวดและแฮร์โทนิค เพื่อพิสูจน์คุณภาพช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงแบบครบสูตร ซึ่งหลังจากเปิด
ตัวแคมเปญมีผู้รับคำท้าขอทดลองใช้อย่างถล่มทลาย แสดงถึงความสนใจที่อยากพิสูจน์คุณภาพ 
 หลังจากได้แจกฟอลเลสคอลเลคชั่นให้ผู้บริโภค จำนวน 500 คนไปทดลองใช้ประมาณ 1 เดือน ซึ่งผลออกมาพบว่าผู้ที่ได้
ทดลองใช้ 495 คนจาก 500 คน ตอบว่าฟอลเลสลดผมขาดหลุดร่วงได้จริง จึงเป็นการตอกย้ำประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ทำให้ลูกค้ามั่นใจและใว้วางใจผลิตภัณฑ์ฟอลเลสยึ่งขึ้น 

“FallessÇDaretotry”
    The Company launched the “Falless…Dare to try” campaign for the Falless hair products. This 
campaign allowed customers to request (via telephone) to be eligible for testing a complete range of hair 
products from the Falless collection to tackle hair fall problem. The collection comprises shampoos, 
conditioners and tonics. Once the campaign was launched, an overwhelming number of people expressed 
their interest in taking up the challenge to test these products.  
  After samples of Falless hair products had been distributed to a total of 500 testers for a one-month 
trial use, 495 of them accepted that Falless products really reduced hair loss and breakage. The campaign 
results helped emphasize effectiveness of the products while gaining greater customer trust and confidence. 

“Richesseนมเปรี้ยวโยเกิร์ตสูตรใหม่ไขมัน0%”
 จากพฤติกรรมผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ชอบแต่งตัว และพบปะผู้
คนบ่อยๆ ต้องการให้ตัวเองดูดีในสายตาคนรอบข้าง จึงต้อง
หมั่นดูแลสุขภาพ ใส่ใจรูปร่าง สรรหาอาหารที่มีประโยชน์
และไม่ทำให้อ้วน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ริสเชสได้ออกสินค้าใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ด้วยริสเชส 
นมเปรี้ยวโยเกิร์ต สูตรใหม่ ไขมัน0% โดยมี 
  - ใยอาหาร (Prebiotic) สูงถึง 6,000 – 7,000 
มิลลิกรัม ที่ช่วยให้การขับถ่ายสะดวก ช่วยจับไขมันจาก
อาหาร ลดการดูดซึมพวกน้ำตาล ช่วยป้องกันการดูดซึมของ
สารก่อมะเร็ง นอกจากน้ียังช่วยในการลดน้ำหนัก เนื่องจาก
ทำให้ปริมาณอาหารมากข้ึน มีการดูดน้ำเข้ามาในทางเดิน
อาหาร ทำให้รู้สึกอิ่มเร็ว ลดการบริโภคอาหารลง 
  - จุลินทรีย์ (Probiotic) ท่ีมีชีวิตมากถึง 4 ชนิด เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปผ่านทางการรับประทานแล้วสามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในลำไส้ได้ รวมถึงช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหารได้ด้วย 
  - ซึ่งใยอาหาร(Prebiotic) จะช่วยให้การทำงานของจุลินทรีย์(Probiotic) มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยมี 4 รสชาติ ให้เลือก 
คือรสลูกพรุน รสกีวี รสผลไม้รวมและรสธรรมชาติ 
 
“Richesse‘fat-free’drinkingyoghurt”
    Women today love to dress up and meet up with people. They then want to look good, take good 
care of their health and select healthy food that does not lead to weight gain. In response to this, Richesse 
introduced fat-free drinking yoghurt to match the demand of this consumer segment. The Richesse fat-free 
drinking yoghurt contains the following ingredients:   
  - Prebiotics fibers This new formula contains as many as 6,000 – 7,000 milligrams of Prebiotics  
   fibers. These fibers help stimulate bowel movement and capture fat from food consumed while 
   reducing the absorption rate of sugar and carcinogens. Also contributing to weight loss, Prebiotics 
   fibers help absorb water in the alimentary canal, making consumers feel full faster and this means 
   that they consume less food accordingly. 
  -Probiotics The new Richesse drinking yoghurt is a source of up to four types of Probiotics. Once  
   consumed, these Probiotics will help improve the efficiency of intestinal functions and boost the 
   immune system of the alimentary canal. 
In addition, Prebiotics fibers complement Probiotic functions. Richesse fat-free drinking yoghurt is available in a 
choice of four delicious flavors: prune, kiwi, mixed fruit and natural 
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