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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 
  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่8/2561 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึง่ประชุมเมื่อวันท่ี 
6 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เขา้ท ารายการขายทีด่ินให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  จ ากัด (มหาชน) 
(“SPI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนือ้ที่รวม  6 ไร่  66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา)  โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 
375,000 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  924,900,000 บาท  

 การขายที่ดินดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน  แต่
เข้าขา่ยเป็นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกัน โดยมขีนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกวา่หรือเท่ากับ  3% ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบรษิัทฯ แล้วแตจ่ านวนใดจะสูงกวา่ บริษัทฯ จึงตอ้งท าการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นตอ่การเข้าท ารายการ  และต้อง
ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

  บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปดิเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างตน้ ดังนี้ 

1.  วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ    : ภายในเดือนเมษายน 2563 ซึง่บริษัทฯ ท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ โดยมีเงื่อนไข
ว่าสัญญาดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มี
มติอนุมัตใิห้ขายที่ดินดงักลา่ว ซึง่บริษัทฯ จัดให้มีการจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
วันที ่22 เมษายน 2562  

2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ขาย       : บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้ซ้ือ      : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นบคุคลที่เกีย่วโยง
กันของบริษัทฯ  

3.  รายละเอียดเกี่ยวกับบคุคลที่เกี่ยวโยงกัน 
   และลักษณะความสัมพันธ ์ : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

โดยถือหุ้นบริษัทฯ 22.75% ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

4.  ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ : บริษัทฯ ขายทีด่ินใหก้ับ บริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  เนื้อที่รวม  6 ไร่   66.40 ตารางวา  
(2,466.40 ตารางวา) โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท  คิดเป็น
จ านวนเงินทัง้ส้ิน  924,900,000 บาท  

5.  วัตถุประสงค์ของการท ารายการ : เพื่อน าเงินไปใช้สรา้งอาคารส านกังานใหม่ของบริษัทฯ 

6.  รายละเอียดของสนิทรัพยท์ี่จ าหน่ายไป 
ประเภทสินทรัพย์    : ที่ดิน 4 โฉนด  ตั้งอยู่ ต าบลบางโพงพาง  อ าเภอยานนาวา, ยานนาวา (เมือง) 

กรุงเทพมหานคร  เนื้อท่ีรวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา)  โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
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 (1)  โฉนดเลขที่  17090   เลขที่ดิน  54   หน้าส ารวจ  3735   เนื้อที่   2 – 0 – 0   ไร่   (800 ตร.ว.)  
 (2)  โฉนดเลขที่  53138   เลขที่ดิน  121 หน้าส ารวจ  10848 เนื้อที่   2 – 1 – 27 ไร่   (927 ตร.ว.)  
 (3)  โฉนดเลขที่  11357   เลขที่ดิน  53   หน้าส ารวจ  2716   เนื้อที่   0 – 1 – 0   ไร่   (100 ตร.ว.)  
 (4)  โฉนดเลขที่  59109 (13358)  เลขที่ดิน  55   หน้าส ารวจ  3135   เนื้อที่   1 – 2 – 39.40 ไร่  

 (639.40 ตร.ว.)  

 ภาระผูกพันของสินทรัพย์  :    - ไม่มี - 

มูลค่ารวมของสินทรัพย์      : จ านวนเงินทัง้ส้ิน  924,900,000 บาท 
   ซึ่งเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามมลูค่าส่ิงตอบแทนที่บรษิัทฯ ได้รับช าระจากการ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้  โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปปิตอล  
แอดไวเซอรี จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แกบุ่คคลที่เกี่ยวโยงกันของบรษิัทฯ 

นโยบายในการก าหนด :    ก าหนดคา่ตอบแทนจากราคาประเมินที่ดินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน  และการ 
                ค่าตอบแทน      ต่อรองเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  

 เงื่อนไขการช าระเงิน    : ผู้ซื้อจะแบ่งช าระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการช าระ
เงินดงันี ้
 งวดที่ 1  ช าระเงินจ านวน 92,490,000 บาท โดยจะช าระเงินภายในเดือน

พฤษภาคม 2562 
 งวดที่ 2  ช าระเงินตามมูลคา่ที่ดินจ านวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะด าเนินการจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดอืนธันวาคม 2562 
 งวดที่ 3  ช าระเงินตามมูลคา่ที่ดินท่ีเหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ภายในเดือนเมษายน 2563 
     ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ผู้ขายและผู้ซือ้ตกลงช าระคนละครึง่  

ส่วนส าหรับค่าภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน   ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ   ค่าอากร  
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินน้ัน ผู้ขายตกลงเป็นผู้
ช าระท้ังหมด 

7.  ลักษณะทั่วไปของรายการที่เกีย่วโยงกนั 
 ประเภทรายการ         :    รายการเกีย่วกับสินทรัพย์หรือบรกิาร 
 ขนาดรายการ         :    จ านวนเงิน  924,900,000 บาท 

เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ประเภทรายการเกีย่วกับสินทรัพย์หรือบริการ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบยีนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 เนื่องด้วยผู้เขา้ท ารายการกับ
บริษัทฯ ในครั้งนีเ้ป็นผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ ดังนั้นเมือ่ค านวณขนาด
รายการดังกล่าว โดยพิจารณามูลคา่สูงสุดระหวา่งมูลค่าตามบัญชีและมูลคา่
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สินทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งมูลค่าสูงสุดได้แก่มูลคา่สินทรัพยต์ามราคาตลาด
เฉล่ียตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระจ านวน 2 รายซึง่เทา่กับ 
924,900,000 บาท ซึง่มีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ
มากกวา่หรือเท่ากับ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จ านวน
ใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ประมาณ 172.73 ล้านบาท ดงันัน้ขนาดของรายการขา้งต้น จึงต้องเปิดเผยข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงไม่ต่ ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่ง
บริษัทฯ ต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเปน็ระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 14 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 

8.  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย ์
 ขนาดรายการ        :    มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเทา่กบั 12.81% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

(ค านวณจากงบการเงินรวมประจ าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งเมื่อ
นับรวมขนาดรายการในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีมูลค่ารวมเท่ากับ 12.95%  ซึ่งมี
ขนาดรายการต่ ากวา่ 15% ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่มีนัยส าคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.   20/2551   เรื่อง   หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญ
ที่เข้าขา่ยเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื่อง การเปดิเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  ดังนั้นการ
ท ารายการดงักล่าวจงึอยู่ภายใตอ้ านาจอนมุัติของคณะกรรมการบริษัท โดย
บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และไม่ต้องเรยีก
ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัติการท ารายการดงักล่าว   

           เกณฑเ์ปรียบเทียบของมูลคา่ส่ิงตอบแทน 
          ขนาดของรายการ   =   มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนที่ได้รับ x 100 

                                    สินทรัพย์รวมของบริษัท (ตามงบการเงินรวม 
             ทีผ่่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
             ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561) 
            =  924.90 ล้านบาท x 100 
                7,218.18 ล้านบาท 
            =  12.81 % 

9.  บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรือผู้ถือหุน้ที่มสี่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ีส่วนได้เสีย ซึง่ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน มีดงันี ้
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รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียและ 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ความสัมพนัธก์ับคู่สัญญา 

ในการเข้าท ารายการ จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน (%) 

  1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
      จ ากัด (มหาชน) (SPI) 

27,304,800 22.75 เป็นคู่สัญญาในการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ 

  2. บริษัท โชควัฒนา จ ากดั 140,620 0.12  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SPI โดยถือหุ้น
เป็นสัดส่วน 16.81%  ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายและช าระแล้วทัง้หมด
ของ SPI 

 มีกรรมการร่วมกันกับ SPI จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ นายบุณยสิทธิ์  โชควฒันา 
นายบุญชยั โชควฒันา และ 
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 

  3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
      แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 

186,500 0.16  SPI ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
เป็นสัดส่วน 30.27%  ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายและช าระแล้วทัง้หมด 

 มีกรรมการร่วมกันกับ SPI จ านวน 1 
ท่าน ได้แก่ นายบุณยสิทธิ์  โชควฒันา 

  4. นายบุญชัย     โชควัฒนา 100,000 0.08  เป็นกรรมการผู้จัดการของ 
บริษัท โชควัฒนา จ ากัด 

 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ SPI 
รวม 27,731,920 23.11  

 
 กรรมการบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียและ/หรือกรรมการที่เปน็บุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออก
เสียงในที่ประชุม  

รายชื่อกรรมการบริษัท 
ต าแหน่ง 

บมจ. ไทยวาโก ้ บมจ. สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิง้ 
1. นายมนู            ลีลานุวัฒน์   ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบรษิัท 

2. นางพรรณี        วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

10.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัททีม่ีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้บรษิัทฯ ขายที่ดินตามรายการข้างต้นเพื่อน าเงิน

มาใช้สร้างอาคารส านักงานใหมข่องบริษัทฯ โดยพจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมในดา้นราคาและเงื่อนไขทีเ่กี่ยวข้อง  

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท  

 - ไม่มี – 
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12.   ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

  12.1 ข้อมูลบริษทัและการด าเนนิธรุกิจโดยสรุป 

  ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  ชื่อย่อหลักทรัพย ์ : WACOAL 
  วันท่ีจดทะเบียนเป็นบรษิัทจ ากัด : วันท่ี 1 ตุลาคม 2513 
  วันท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัย์ : วันท่ี 23 ธันวาคม 2526 
  เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001455 
  ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท   แบ่งเป็นหุ้นสามญั 120 ล้านหุ้น ช าระเต็มมูลคา่แล้ว 

 ลักษณะการประกอบธุรกจิ  : บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าเส้ือผ้าส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชัน้ในสตร ี
ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชัน้ในสตรี 
ภายใตเ้ครื่องหมายการค้า Wacoal การจัดจ าหน่ายภายในประเทศม ี
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่ายราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ส าหรับตลาดต่างประเทศได้จ าหน่ายไปยงับริษทัในกลุ่ม
ของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  
และอาเซยีน เป็นหลัก 

  ที่ตั้ง : 132   ซอยเจริญราษฎร์ 7  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม    
                       กรุงเทพมหานคร   10120   

 12.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. Wacoal Corporation* 40,331,250  33.61 
  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)** 27,304,800  22.75 
  3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)**  9,641,050  8.03 
  4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)**         6,113,020  5.09 

  5. นายวีรพัฒน ์ พูนศักดิ์อุดมสิน  4,879,600  4.07 
  6. ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)**  4,679,400  3.90 
  7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด  4,492,000  3.74 
  8. บริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด  2,618,940  2.18 

  9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)**  1,696,500  1.41 
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน)**   1,670,200  1.39 

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 103,426,760 86.19 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ   16,573,240 13.81 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 120,000,000          100.00 

         ที่มา  :  บริษัทฯ  
            หมายเหตุ : *  Wacoal Corporation เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Wacoal Holdings Corporation ซึ่งเป็น

บริษัทที่จัดตั้งขึน้และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างอิงข้อมูลจาก  www.wacoalholdings.jp  
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                              **  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) บริษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ธนลูักษณ์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมได้จาก
เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นในอันดับสุดท้าย (Ultimate shareholder) โดยสรุปของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากัด และบริษัท สรีราภรณ์ 
จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญใ่น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ และมสีถานะเป็นบริษัทจ ากัด ดงัต่อไปนี้ 

  12.2.1  รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั ณ วนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 

  1. บริษัท สินภราดร จ ากัด 43,150 47.95 
  2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)* 17,644 19.60 
  3. บริษัท วัตสดรมยั จ ากัด 11,250 12.50 
  4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)* 8,100 9.00 

  5. นายบุณยสิทธิ์  โชควฒันา 3,006 3.34 

รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก 83,150 92.39 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ 6,850 7.61 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 90,000 100.00 

         ที่มา  :  www.bol.co.th 
            หมายเหตุ  *  บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) และบรษิัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   12.2.1.1  รายชื่อผู้ถือหุน้บริษทั สินภราดร จ ากัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. นายบุณยสิทธิ์     โชควฒันา 180,000 30.00 
  2. นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา 120,000 20.00 
  3. นายณรงค์          โชควัฒนา 60,000 10.00 
  4. นายธรรมรัตน์     โชควัฒนา 60,000 10.00 

  5. นายส าเริง           มนูญผล 60,000 10.00 

รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก 480,000 80.00 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ 120,000 20.00 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 600,000 100.00 

          ที่มา  :  www.bol.co.th 
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   12.2.1.2  รายชื่อผู้ถือหุน้บริษทั วตัสดรมัย จ ากดั ณ วนัที่ 27 เมษายน 2561 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. นายบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา 31,996 79.99 
  2. นายฐติิภูมิ          โชควัฒนา 2,000 5.00 
  3. นางสาวธนินธร   โชควฒันา 2,000 5.00 
  4. นายธรรมรัตน์     โชควัฒนา 2,000 5.00 

  5. นางธีรดา            อ าพันวงษ ์ 2,000 5.00 

รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก 39,996 99.99 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ 4 0.01 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 40,000 100.00 

               ที่มา  :  www.bol.co.th 

  12.2.2  รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท สรีราภรณ์ จ ากัด ณ วนัที่ 20 เมษายน 2561 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
  1. นางสาวชฎาพร      รุ่งเรืองกนกกลุ 95,000 19.00 
  2. นางสาวณภัชษติา  คุม้ใหญ่โต 95,000 19.00 
  3. นางพวงรัตน์          นารีรักษ์ 95,000 19.00 
  4. นางสาวอุไร           เหล่าศรีมงคล 95,000 19.00 

  5. นายเศรษฐนนท ์    กุลเสน 40,000 8.00 

รวมผู้ถือหุ้น 5 รายแรก 420,000 84.00 

ผู้ถือหุ้นรายอืน่ๆ 80,000 16.00 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 500,000 100.00 

         ที่มา  :  www.bol.co.th 

 12.3 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

 รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายโยชคิาตะ     ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา 
2. นายมนู               ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการ 
3. นายมาซายะ วากาบายาช ิ รองประธานกรรมการ 
4. นายบุญดี            อ านวยสกุล กรรมการบรษิัท 
5. นายโนโซมุ                 โอซึกะ กรรมการบรษิัท 
6. นายธรรมรัตน์           โชควัฒนา กรรมการบรษิัท 
7. นางสาวการุณี    สุหร่าย กรรมการบรษิัท 
8. นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบรษิัท 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
9. นายคาซฮึิโระ ชิบาฮาระ กรรมการบรษิัท 

10. นายมซิึรุ เซคกิุจ ิ กรรมการบรษิัท 
11. ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
12. นางพรรณี          วรวุฒจิงสถติ กรรมการอิสระ 
13. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
14. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการอิสระ 
15. นายพูลศักดิ ์ บุญช ู กรรมการอิสระ 

 

 รายชื่อของผู้บริหาร  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายบุญดี                 อ านวยสกุล กรรมการผู้จดัการ 
2. นายโนโซมุ                โอซึกะ กรรมการรองผู้จัดการ 
3. นายธรรมรัตน์            โชควัฒนา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Marketing 
4. นางสาวการุณี           สุหร่าย กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
5. นางอรอนงค์             แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
6. นายสุวิทย์            วงศเ์จริญวุฒภร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Fashion Apparel 
7. นางสาวณัฐชรินธร     พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการ Human Science Research 

Center 
8. นางศิรวิรรณ              วิลาสศักดานนท ์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
9. นายสมพงษ์              รัศมีธรรม      กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน 

10. นายเมธา                  สุภากร กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
11. นายพจเดช               เกตุกระทกึ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 

 12.4 รายการระหว่างกนัปี 2561 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

12.5 ตารางสรุปงบการเงนิในระยะเวลา 3 ปทีี่ผ่านมาตั้งแต่ป ี2559 ถึงปี 2561 พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานในปทีี่ผ่านมา 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

12.6 ข้อมูลอืน่ที่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุอยา่งมีนัยส าคัญ 

 - ไม่มี - 

12.7 ประมาณการทางการเงนิในปปีัจจุบัน 

 - ไม่มี - 
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12.8 คดหีรือข้อรอ้งเรียนที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนนิการ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มคีดีหรือข้อพิพาทใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มจี านวนสูงกวา่  5% 
ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือคดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคัญ หรือคดีทีม่ิได้เกดิจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติของบริษัทฯ  

13. การประเมินราคาทรัพย์สนิโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 

รายงานประเมินราคาทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ ได้แก่  บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  และ บริษัท 
กรุงเทพประเมินราคา จ ากัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4) 

14. ความเหน็ของที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

 รายละเอียดตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการท่ีเกีย่วโยงกัน ซึ่งจัดท าโดย บริษัท เจย์   
 แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ปรากฏตามส่ิงที่มาดว้ยล าดับที่ 16 

15. แบบหนังสอืมอบฉนัทะ พร้อมรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุน้มอบฉันทะ 

 รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชือ่ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก 
 ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 14 และ 6 
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เอกสารแนบ 1 

รายการระหว่างกนัปี 2561 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหวา่งกันกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2561 และเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายชื่อ 
ลักษณะ 

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 
ปี 2561 ม.ค.- ก.พ. 2562 

1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง A - ค่าลิขสิทธิ์จ่าย 
- ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์จา่ย 

0.02 
9.25 
0.37 

0.00 
1.89 
0.06 

2. บจก. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติ้ง 1992 B - ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 0.53 0.14 
3. บจก. กบินทร์พัฒนกิจ B - ขายสินค้าและวตัถุดิบ 19.94 3.01 
4. บจก. รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ B - ค่ารักษาความปลอดภัยจ่าย 7.45 1.38 
5. บมจ. ไหมทอง B - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 

- ขายสินค้าและวตัถุดิบ 
- ค่าจ้างท าของจา่ย 

1.53 
0.07 
0.20 

0.38 
0.00 

- 
6. บจก. อินเตอร์เนชั่นแนล  

         แลบบอราทอรีส์ 
B - ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 

- ค่าลิขสิทธิ์รับ 
- ค่าสาธารณูปโภคจา่ย 
- ค่าเชา่อสังหาริมทรัพย์จา่ย 

- 
0.52 
0.04 
0.78  

0.13 
 0.04 

- 
0.14 

ลักษณะความสัมพนัธ์   A    =     ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ    
B    =     ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ    

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน  ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้มีการท าธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรม ตาม
ราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติ (Fair and at arms’ length) เช่นเดียวกันกบัท่ีก าหนดให้กับบุคคลอื่นหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกีย่วข้องกัน  

ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผลของรายการทีท่ ากับบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 

 การประกอบธุรกจิภายใต้สภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง บริษัทฯ   ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมติรหรือเครอืข่ายทางธุรกจิทั้งทีเ่ป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ าเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  ซึง่จะน าไปสู่การพัฒนาและการ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต 

 ถึงแมว้่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกจิของบริษัทฯ  จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   แต่ในการท ารายการระหวา่งกัน  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญาหรือท าความตกลงนั้นๆ    โดยยึดถือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง    ส าหรับการก าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการคา้   มิได้กระท าเพื่อ
จ าหน่ายถา่ยโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยงับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
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 ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 
2551  มาตรา 89/12   โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝา่ย 
จัดการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกจิปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทีม่ขี้อตกลงทางการคา้ในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลใน
การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง และให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวทีเ่กิดขึ้นให้ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเปน็ประจ าทุกไตรมาส 

มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่เป็นการท ารายการระหวา่งกันที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนมุัติหรือใหค้วามเห็นชอบเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณา
รายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงือ่นไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงึความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ในฐานะกรรมการบรษิัทมหาชนที่พึงมีตอ่ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใตห้ลักการการก ากับดูแลกจิการท่ีดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะ
เป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” 
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เอกสารแนบ 2 

ตารางสรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปทีี่ผ่านมาตั้งแต่ป ี 2559 ถึงปี  2561 พร้อมค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงิน
และผลการด าเนนิงานในปทีี่ผ่านมา 

 จากงบการเงินปี  2559 - 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ สามารถสรุปผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยที่ผ่านมาได้ดงันี ้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) 
                                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2561  %  2560  %  2559  %  

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 4,606.05 100.00 4,362.54  100.00  4,138.46 100.00 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ (3,398.58) (73.79) (3,341.33) (76.59) (3,169.99) (76.60) 

ก าไรขั้นต้น 1,207.47 26.21 1,021.21  23.41  968.47 23.40 
เงินปันผลรับ  78.15 1.70 81.87  1.88  80.50 1.95 
รายได้อื่น  95.99 2.08 102.14  2.34  94.46 2.28 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ย 1,381.61 
(266.06) 

30.00  
(5.78) 

1,205.22  
(131.68) 

27.63  
(3.02) 

1,143.43 
(100.23) 

27.63 
(2.42) ค่าใช้จา่ยในการขาย  

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร  (671.72) (14.58) (625.47) (14.34) (588.44) (14.22) 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (69.35) (1.51) (64.17) (1.47) (87.32) (2.11) 
ขาดทุนจากการด้อยคา่ของเงินลงทุน (75.42) (1.64) (8.07) (0.18) (4.69) (0.11) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 90.49 1.96 (5.19) (0.12) - - 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 389.55 8.46 370.65  8.50 362.75 8.77 
ต้นทุนทางการเงิน (0.08) (0.00) (0.27) (0.01) (4.28) (0.10) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
      ในบริษัทร่วม 

 
10.71 

 
0.23 

 
(5.49) 

 
(0.13) 

 
(11.13) 

 
(0.27) 

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 400.18 8.69 364.88 8.36 347.34 8.39 
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้  (44.40) (0.96) (40.20) (0.92) (36.36) (0.88) 
ก าไรสุทธสิ าหรับป ี 355.78 7.72 324.68 7.44 310.98 7.51 
การแบ่งปันก าไร       
ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ ่ 355.76 7.72 324.67 7.44 310.95 7.51 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.02) (0.00) (0.01) (0.00) (0.03) (0.00) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 355.78 7.72 324.68 7.44 310.98 7.51 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นส าหรับปี     (129.81) (2.81) 156.80 3.60 80.59 1.95 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - สุทธิจากภาษี

เงินได ้
 

225.97 
 

4.91 
 

481.48 
 

11.04 
 

391.57 
 

9.46 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

 ในปี 2561  บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ 4,606.05  ล้านบาท  ปีก่อนเทา่กับ  4,362.54  ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 243.51 ล้านบาท เนื่องจากบรษิัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้จัดจ าหน่ายในการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้และมีการ
ส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ส่วนรายได้อื่นจ านวนเงิน 95.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 8.37 ล้าน
บาท ค่าเชา่รับ 10.77 ล้านบาท รายได้คา่บริการและค่าที่ปรึกษา 17.95 ล้านบาท ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 11.90 ล้านบาท 
ค่าชดเชยคา่เสียหายคา่เสียหายจากการรับคืนสินคา้ 34.45 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรก่อนค่าใชจ้่ายเท่ากับ 1,381.61 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 176.39 ล้านบาท 

 ส่วนค่าใช้จา่ยในการขายในปี 2561 เท่ากับ 266.06 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 134.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มคี่าใชจ้่าย
ทางการตลาดและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 75.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
67.35 ล้านบาท และบริษัทฯ มกี าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 90.49 ล้านบาท จึงท าให้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  355.76 ล้านบาท  
ปีก่อนเท่ากับ  324.67  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  31.09 ล้านบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงินรวม)  
                                                      หน่วย : ล้านบาท 

สินทรัพย ์ 2561  %  2560  %  2559  %  

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   167.71 2.32 32.99          0.47  61.78 0.92 
 เงินลงทุนชัว่คราว 400.78 5.55 420.91          5.95  249.78 3.74 
 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 798.97 11.07 728.84        10.31  623.81 9.33 
 เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นอื่น 21.53 0.30 41.55          0.59  51.55 0.77 
 สินค้าคงเหลือ 1,302.01 18.04 1,109.49        15.70  1,225.29 18.32 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 22.37 0.31 19.86          0.28  20.95 0.31 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,713.37 37.59 2,353.64       33.30  2,233.16 33.39 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
      เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน   2.06 0.03 2.06          0.03  6.84 0.10 
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,503.86 20.83 1,670.65        23.64  1,469.35 21.97 
      เงินลงทุนในบริษัทรว่ม 176.69 2.45 165.93  2.35  47.00 0.70 
      เงินลงทุนระยะยาวอื่น  796.55 11.04 859.82   12.16  852.92 12.76 
      อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 709.98 9.84 713.57   10.09  676.99 10.13 
      ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,227.76 17.01 1,257.31   17.79  1,350.33 20.19 
      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 39.32 0.54 37.27   0.53  41.66 0.62 
      สิทธิการเช่า 14.03 0.19 2.47   0.03  3.67 0.06 
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 34.55 0.48 5.45   0.08  5.29 0.08 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,504.81 62.41 4,714.53   66.70  4,454.05 66.61 
รวมสินทรัพย์ 7,218.18 100.00 7,068.17   100.00  6,687.21 100.00 
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หน่วย : ล้านบาท 
หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 % 2560 % 2559 % 

หน้ีสินหมุนเวียน        

 เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้น 
             จากสถาบันการเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18.00 

 
0.27 

 เจ้าหน้ีการคา้ และเจ้าหน้ีหมุนเวยีนอื่น 683.49 9.47    583.52       8.26  576.42 8.62 

 หน้ีสินจากสัญญาเชา่การเงินถึงก าหนด       
             ช าระภายในหนึ่งป ี 0.26 0.00  0.38   0.01   0.43.43 0.01 
     ประมาณการหนี้สินหมุนเวยีนส าหรับ       
             ผลประโยชน์พนักงาน 59.01 0.82      39.45       0.56       47.12      0.70  
     ภาษีเงินไดค้้างจา่ย 39.13 0.54      16.63       0.23  13.95 0.21 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
 ประมาณการสินค้ารับคืน 25.00 0.35 30.00 0.42 30.00 0.45 

 ภาษีหัก ณ ที่จา่ยคา้งจ่าย 7.08 0.10 5.38  0.08 7.66 0.11 

             อื่น ๆ 11.07 0.15 7.11  0.10 5.15 0.08 

 43.15 0.60 42.49      0.60  42.81 0.64 

                      รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 825.04 11.43 682.48      9.66  698.73   10.45  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
    หน้ีสินภายใต้สัญญาเชา่การเงนิ - - 0.26  0.00 0.65 0.01 
    หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 72.91 1.01 122.53 1.74 86.06 1.29 
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนส าหรับ       
       ผลประโยชน์พนักงาน 509.13 7.05 497.76      7.04  462.08   6.91  

                      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 582.04 8.06 620.55      8.78  548.79   8.21  
  รวมหนีส้ิน 1,407.08 19.49 1,303.03    18.44  1,247.52 18.66 

 

หน่วย : ล้านบาท 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2561 % 2560 % 2559 % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น        
 ทุนจดทะเบียน       
          หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น       
              มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  120.00 1.66 120.00 1.70 120.00 1.80 

  ทุนที่ออกและช าระแล้ว       
     หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น        
         มูลค่าหุ้นละ1.00 บาท ช าระครบแล้ว 120.00 1.66 120.00 1.70 120.00 1.80 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 297.19 4.12 297.19 4.20 297.19 4.44 
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หน่วย : ล้านบาท 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 2561 % 2560 % 2559 % 

ก าไรสะสม 
 จัดสรรแล้ว 

      

  ทุนส ารองตามกฎหมาย 12.00 0.17 12.00 0.17 12.00 0.18 
  ส ารองทั่วไป 389.93 5.40 371.40 5.25 354.04 5.29 
 ยังไม่ได้จดัสรร 4,169.52 57.77 4,012.29  56.77 3,860.97  57.74 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 822.23 11.39 952.04  13.47 795.24  11.89 

          รวมส่วนของบรษิัทใหญ ่ 5,810.87 80.51 5,764.92  81.56 5,439.44 81.34 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 0.22 0.00 0.22  0.00 0.25 0.00 
 รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 5,811.09 80.51 5,765,14  81.56 5,439.69 81.34 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้  7,218.18 100.00 7,068.16  100.00 6,687.21 100.00 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ  
 

                   งบการเงินรวม หนว่ย 2561 2560 2559 

  1. อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.29 3.45 3.20 
  2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.24 0.23 0.23 
  3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 6.15 5.80 5.86 
  4. อัตราก าไรขั้นต้น % 26.21 23.41 23.40 
  5. อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม % 7.44 7.14 7.21 

 

สรุปฐานะทางการเงนิ 

 ณ ส้ินปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้ส้ิน  7,218.18  ล้านบาท ปีก่อนเท่ากับ 7,068.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.01  
ล้านบาท ส่วนใหญเ่ป็นรายการเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 568.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.59 ล้าน
บาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการด าเนินงาน และจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย  และมีสินค้าคงเหลือ 1,302.01 ล้าน
บาท ปีก่อนเท่ากับ 1,109.49 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 192.52 ล้านบาท  บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,407.08 ล้านบาท  ปีก่อนเท่ากบั 
1,303.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.05 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญเ่กดิจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 683.49 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 99.97 ล้านบาท  ณ ส้ินปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,811.09  ล้านบาท  เพิ่มขึน้  45.95  ล้านบาท  โดยมีก าไร
สะสมที่ยังไม่จดัสรรเพิ่มขึ้น 157.23 ล้านบาท  เนื่องจากมกี าไรสุทธิปี  2561 จ านวน 355.76 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจ านวน 180  
ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 129.81 ล้านบาท จากราคาหลักทรัพย์ทีล่ดลงตามราคาตลาด 
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เอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 4 
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