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ร บ

 2556/2013 2555/2012 2554/2011

รายได�รวม 4,176,691 4,056,144 3,355,793

กําไรสุทธิ 1,299,971 1,337,178 1,022,042

กําไรสุทธิต�อหุ�นขั้นพื้น าน (บาท) 2.63 2.71 2.07

เงินปนผลจ�าย 113,628 113,628 108,688

เงินปนผลต�อกําไร (%) n.a. 8.50 10.63

ทุนเรือนหุ�น 494,034 494,034 494,034

ส�วนเกินมูลค�าหุ�น 1,041,358 1,041,358 1,041,358

ส�วนของผู�ถือหุ�น 17,287,709 16,969,848 14,925,574

มูลค�าหุ�นตามบัญชี (บาท) 34.99 34.35 30.21

เงินลงทุน 15,375,395 15,659,834 13,516,173

สินทรัพย�รวม 19,710,830 19,292,223 16,656,634

(หน�วย : 1,000 บาท)

รวมรายได�

กําไรสุทธิ

สินทรัพย�รวม

ส�วนของผู�ถือหุ�น

(หน�วย : ล�านบาท)

(หน�วย : ล�านบาท)

าราง ร
กา รส ิ

าราง ร
ง ดล
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รา า ากคณะกรรมการ

 เศรษ กิจโลกป� 2556 ขยายตัวในอัตราที่ใกล�เคียงจากป�ก�อนที่ร�อยละ 3.0 โดยภาพรวมกลุ�มประเทศกําลัง

พฒันามกีารขยายตวัของเศรษ กจิร�อยละ 4.7 ในขณะทีเ่ศรษ กจิของประเทศมหาอาํนาจ เช�น ประเทศสหรั อเมรกิา 

มีการขยายตัวที่ร�อยละ 1.9 ลดลงจากป� 2555 และเศรษ กิจในกลุ�มประเทศสหภาพยุโรปยังคงหดตัวที่ร�อยละ 0.4 

เนื่องจากปญหาหนี้สาธารณะที่ส�งผลกระทบมาตั้งแต�ก�อนป� 2555

 ในขณะที่เศรษ กิจโลกยังไม�ฟ��นตัวดีนัก เศรษ กิจไทยโดยภาพรวมกมีแนวโน�มชะลอตัวลง โดยในป� 2556 

ขยายตัวในอัตราร�อยละ 2.9 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร�อยละ 6.5 ในป� 2555 โดยภาคการลงทุนรวมหดตัวในอัตรา

ร�อยละ 1.9 ในขณะที่มูลค�าการส�งออกสินค�าหดตัวร�อยละ 0.2 พิจารณาถึงการใช�จ�ายของครัวเรือนพบว�าขยายตัว

เพียงร�อยละ 0.2 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร�อยละ 6.7 ในป� 2555 เมื่อพิจารณาตามรายภาคอุตสาหกรรมพบการ

ขยายตัวเพียงเลกน�อยในเกือบทุกสาขา

 ผลประกอบการของบริษัทฯ ในป� 2556 ที่ผ�านมามีรายได�รวม 4,177 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 121 ล�านบาท หรือ

ร�อยละ 2.97 เมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�า มีกําไรสุทธิรวม 1,300 ล�านบาท ลดลง 37 ล�านบาท หรือร�อยละ 2.78 เมื่อ

เทียบกับป�ก�อนหน�า โดยมีรายละเอียดในคําอธิบาย และการวิเคราะห� านะทางการเงินและผลดําเนินงานของ าย

จัดการ เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ�ทางการเมืองในประเทศที่ยังไม�เอื้อต�อสภาวะการลงทุนและการบริโภคเท�าที่ควร 

บริษัทฯ จึงมีการปรับตัวเพิ่มรายได�ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อชดเชยการลดลงของส�วนแบ�งผลกําไรจากเงินลงทุน 

อาทิ ในสายงานธุรกิจสวนอุตสาหกรรม มีการเพิ่มขึ้นของยอดขายที่ดินประมาณร�อยละ 50 จาก 202 ล�านบาท ใน

ป� 2555 เป�น 304 ล�านบาทในป� 2556 ในสายงานธุรกิจการให�เช�าและบริการสามารถเพิ่มรายได�รวมสูงขึ้นประมาณ

ร�อยละ 10 โดยเพิม่จาก 2,253 ล�านบาทในป� 2555 เป�น 2,469 ล�านบาทในป� 2556 โดยมโีครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย�

เพื่อการให�เช�าเพิ่มมากขึ้น เช�น โครงการศูนย�การค�า J-PARK ที่ศรีราชา ซึ่งเปดดําเนินการแล�วเมื่อปลายป� 2556 และ

ขยายการสร�างโกดังให�เช�าเพิ่มขึ้นอย�างต�อเนื่อง เป�นต�น อีกทั้งบริษัทฯ ได�มีการดําเนินการเตรียมพร�อมล�วงหน�า เพื่อ

รองรับการขยายตัวทางการค�าและการลงทุนจากการเปดเสรีประชาคมเศรษ กิจอาเซียน เช�น การลงทุนในธุรกิจ

ค�าปลีกอุปกรณ�มือถือในประเทศสาธารณรั แห�งสหภาพเมียนมาร� การส�งเสริมการค�าปลีกในจังหวัดชายแดน การ

พัฒนาเขตพื้นที่อุตสาหกรรม อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก เป�นต�น

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเรื่องที่น�ายินดีจากการที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับการรับรอง

มาตร านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ซึง่ถือเป�นนิคมอุตสาหกรรมแห�งแรกในประเทศไทยท่ีได�รบัการรับรอง

มาตร านนี้ อีกทั้ง บริษัทฯ ได�พัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างต�อเนื่องส�งผลให� ในป� 2556 บริษัทฯ ได�รับ

ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําป� 100 คะแนนเตมเป�นป�ที่ 5 ติดต�อกัน โดยผลประเมินอยู�ใน

ระดับ “ดีเลิศ”

 คณะกรรมการขอขอบคุณผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน ที่ให�ความไว�วางใจ และสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ 

ด�วยดีจนประสบความสําเรจ และจะเป�นพลังผลักดันให�ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนป ิบัติงานอย�างเตมที่ เพื่อให�

บริษัทฯ เติบโตอย�างยั่งยืนตลอดไป
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รา า ากคณะกรรมการ ร บ

เรียน ผู�ถือหุ�น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  

เมื่อวันที่ 14 พ ษภาคม 2556 ประกอบด�วยกรรมการอิสระและไม�ได�เป�นผู�บริหาร จํานวน 3 ท�าน ได�แก� นายนพพร พงษ�เวช เป�น

ประธานกรรมการตรวจสอบ พลตาํรวจโทอมัรนิทร� เนยีมสกลุ และนายก ช ฟอลเลต เป�นกรรมการตรวจสอบ มวีาระการดาํรงตาํแหน�ง 

1 ป� ในป� 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 8 ครั้ง โดย

1. นายวันชัย             อํ่าพึ่งอาตม� เข�าร�วมประชุม  3  ครั้ง

2. นายนพพร            พงษ�เวช เข�าร�วมประชุม  8  ครั้ง

3. พลตํารวจโทอัมรินทร�   เนียมสกุล    เข�าร�วมประชุม  8  ครั้ง

4. นายก ช              ฟอลเลต เข�าร�วมประชุม  5  ครั้ง

 คณะกรรมการตรวจสอบได�ป บิตัหิน�าทีภ่ายใต�ขอบเขต และความรบัผดิชอบทีไ่ด�รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั สรปุ

ได�ดังนี้

1. ได�สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจํางวดบัญชปี�  2556 ของบริษทัฯ งบการเงินได�จดัทาํขึน้ตามมาตร าน

การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ได�รบัฟงคําชีแ้จงจากผู�สอบบัญชแีละผู�บรหิาร ายบญัช ีเพือ่ให�ม่ันใจว�างบการเงนิดงักล�าวมกีารเปด

เผยข�อมูลอย�างถูกต�องและครบถ�วน

2. ได�สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการเปดเผยข�อมูลเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงท่ีมีกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผล

ประโยชน� เพื่อให�เป�นไปตามข�อกําหนดของทางการ

3. ได�พจิารณาและสอบทานระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การบรหิารความเสีย่งและให�ความเหนชอบแผนการตรวจสอบภายใน

และติดตามผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งสํานักงานตรวจสอบภายในได�ดําเนินงานไประหว�างป� เพื่อให�มั่นใจว�าบริษัทฯ มี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดําเนินอยู�

4. ได�ประชมุร�วมกบัผู�สอบบญัช ี เพ่ือสอบทานความเป�นอสิระและผลการป บิตังิานการสอบบญัช ี รวมทัง้ความเหนของผู�สอบ

บัญชีต�อระบบการควบคุมภายในด�านการบัญชีของบริษัทฯ

5. ได�ประชุมร�วมกับผู�บริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือในเรื่องต�าง  ที่มีนัยสําคัญ

6. ได�สอบถามเกี่ยวกับการสอบทานการป ิบัติงานต�าง  ให�ถูกต�องตามก หมายที่เก่ียวข�องรวมทั้งระเบียบข�อบังคับต�าง  

ของทางราชการ

7. พิจารณาเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญชีประจําป� 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหนว�านางสุวิมล ก ตยาเกียรณ� ผู�สอบ

บัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือนางวิไลรัตน� โรจน�นครินทร� ผู�สอบบัญชีเลขที่  3104  แห�งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร�

เนชั่นแนล จํากัด เป�นผู�มีคุณสมบัติ มีความเป�นอิสระเพียงพอและเหมาะสมเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงได�นําเสนอต�อ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต�งตั้งและกําหนดค�าตอบแทน เพื่อเสนอต�อที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นให�พิจารณาและอนุมัติ

ต�อไป

 ในการป บิตังิานตามท่ีกล�าวมาข�างต�น คณะกรรมการตรวจสอบไม�พบข�อบกพร�องใด  อนัเป�นสาระสําคัญทีจ่ะมผีลกระทบ

ต�องบการเงินของบริษัทฯ และได�รายงานผลการป ิบัติงานให�ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล�ว

  

                 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

                     (นายนพพร  พงษ�เวช)

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                      13  มีนาคม  2557



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

7

การ ระก บ รกิ

ปจจุบนับรษิทัฯ มกีารประกอบธรุกจิหลกั 3  ประเภท  

ดังต�อไปนี้

รกจิการลง � ริ ั าง 

บรษิทัฯ ลงทนุในหุ�นบรษิทัต�าง  โดยมวีตัถุประสงค�

เพือ่สร�างมลูค�าเพิม่ให�แก�บรษิทัฯ ในระยะยาว กจิการที่

บริษัทฯ ร�วมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจท่ี

บริษัทในกลุ�มดําเนินการอยู� หรือเป�นธุรกิจที่บริษัทฯ 

คาดว�าจะเข�าไปดําเนินการในอนาคตเน่ืองจากเลงเหน

ถึงศักยภาพในการทํากําไร โดยบริษัทฯ จะได�รับผล

ตอบแทนในรูปของเงินปนผล กจิการท่ีบรษิทัฯ เข�าลงทุน

ประกอบด�วย 3 สายธรุกจิหลกั  คือ  สายธรุกจิการผลติ 

สายธุรกิจจัดจําหน�าย และสายธุรกิจบริการและอ่ืน  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนบริษัทที่บริษัทฯ 

ได�เข�าลงทุนในหุ�นบริษัทต�าง  มีจํานวนทั้งสิ้น 148 

บริษัท

สายธุรกิจ จํานวน

บริษัท

มูลค�าเงินลงทุนสุทธิ

หน�วย : พันบาท

1. สายธุรกิจการผลิต 84 9,087,207

2. สายธุรกิจจัดจําหน�าย 17 5,464,911

3. สายธุรกิจบริการและอื่น 47 823,277

รวม 148 15,375,395

รกจิการ � าแล รกิาร 

บริษัทฯ เป�นผู�ดําเนินการเองในส�วนของการให�เช�า

และบริการ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อรองรับการขยายตัว

และเพ่ิมศักยภาพในด�านการแข�งขนัให�กบับรษิทัในกลุ�ม

สหพฒัน� เป�นการให�บรกิารด�านการให�เช�าทีด่นิ  อาคาร   

และให�บริการด�านระบบสาธารณูปโภคพื้น าน ในป� 

2556 บริษัทฯ ได�เริ่มดําเนินโครงการ  J-Park Sriracha  

Nihon Mura ซึ่งเป�น Shopping   Mall   โดยการเปด

ให�เช�าพื้นที่ ประกอบด�วย ร�านเสื้อผ�า ร�านอาหาร ร�าน

สะดวกซื้อ และ  Super  Market  ในแถบชาย งทะเล
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รกิจสว อ สา กรรม 

บริษัทฯ ได �ดําเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการ

อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค�เริ่มแรกเพื่อรองรับการ

ขยายกาํลงัการผลติของโรงงานของบรษิทัต�าง  ในกลุ�ม       

และเป �นการสนองต�อนโยบายของรั บาลในการ

สนับสนุนการขยายตัวทางด�านอุตสาหกรรมให�กระจาย

ออกไปยังส�วนภูมภิาค อย�างไรกตาม บรษิทัฯ มนีโยบาย

เพิ่มการจําหน�ายที่ดินให�แก�บุคคลภายนอกเพื่อให�มี

รายรับจากการขายพื้นที่เพิ่มขึ้น ปจจุบันบริษัทฯ มีสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ที่ดําเนินการอยู�  3 แห�ง   ใน

เขตพ้ืนทีอ่าํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุ ี อาํเภอกบนิทร�บรุี  

จงัหวดัปราจนีบรุ ี และอําเภอเมอืงลําพนู  จงัหวดัลาํพนู 

และได�ขยายเขตอุตสาหกรรมไปที่ตําบลแม�กาษา  

อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก ปจจุบันมีโรงงานไปดําเนิน

การแล�ว  5  บริษัท 

2. การ ะ ั าการท าคั

บริษัท  สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด  (มหาชน)  

(“บริษทัฯ”)  จดทะเบียนจัดตัง้บริษทัเมือ่วนัที ่5  เมษายน  

2515 ในนามบรษิทั สหพฒันาอนิเวสเมนต�  จาํกดั  ด�วย

ทุนจดทะเบียน 6 ล�านบาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน  

800,000,000 บาท ทุนที่เรียกชําระแล�ว 494,034,300  

บาท ประกอบธุรกิจหลัก  3 ประเภท คือ ธุรกิจการ

ลงทุนในหุ�นบริษัทต�าง  ธุรกิจการให�เช�าและบริการ   

และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

ป 2515 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 10,000,000  บาท 

ป 2516 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น  40,000,000  บาท

ป 2517 • ก�อตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� 

ศรีราชา  ณ จังหวัดชลบุรี   

ป 2520  • เป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย

การ ระก บ รกิ

ป 2521 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 60,000,000 บาท

ป 2526 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 120,000,000 บาท              

ป 2527 • เปลี่ยนชื่อเป�น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร�

โฮลดิ้ง จํากัด

ป 2529 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 240,000,000 บาท

ป 2531 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 350,000,000 บาท     

ป 2532  • ก�อตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน� กบินทร�บุรี และโครงการสวน

อุตสาหกรรม เครือสหพัฒน� ลําพูน

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป�น 800,000,000 บาท       

ป 2537  • วันที่ 9 พ ษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป�น

บริษัทมหาชนจํากัด

ป 2546 • เปลี่ยนแปลงมูลค�าหุ�นสามัญจากเดิมหุ�นละ 10 

บาท เป�นหุ�นละ 1 บาท  

ป 2547 • ย�ายสํานักงานใหญ�จากเลขที่  2156 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม� แขวงบางกะป 

เขตห�วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ไปยัง

เลขที่  530 ซอยสาธุประดิษ � 58 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

ป 2550 • จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่  4  ที่ 196 หมู�ที่ 11 

ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร�บุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี เป�นการเพิ่มธุรกิจให�บริการ

สนามกอล�ฟ โดยใช�ชื่อว�าสนามกอล�ฟ

กบินทร�บุรีสปอร�ตคลับ

ป 2552 • จดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ 5 ที่ 269 หมู�ที่ 15 

ตําบลแม�กาษา อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 

เป�นการขยายธุรกิจไปยังอําเภอแม�สอด  

จังหวัดตาก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�มีการพัฒนาธุรกิจด�านต�าง  

ดังนี้
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การ ระก บ รกิ

ด�า สิง่แวดล�อม

ป 2537 • ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางที่สวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับเกียรติบัตรจาก

ชมรมสภาวะแวดล�อม

ป 2545 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ทั้ง 3 แห�ง 

ได�เริ่มนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 

2000 ด�านการพัฒนาที่ดินและบริการ

สาธารณูปโภคพื้น านมาใช�

ป 2546 • วันที่ 26 กันยายน สวนอุตสาหกรรมเครือสห

พัฒน� ทั้ง 3 แห�ง ได�ผ�านการตรวจรับรอง ISO 

9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตร าน 

ไอเอสโอ ด�านการพัฒนาที่ดินและบริการ

สาธารณูปโภคพื้น าน

ป 2548 • ร�วมกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ศึกษา

และทําโครงการส�งเสริมการใช�ก�าซ NGV ใน

รถยนต� และรถบรรทุก แทนการใช�นํ้ามันที่มี

ราคาเพิ่มสูงขึ้น ในสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน� ศรีราชา

ป 2549 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  กบินทร�บุรี    

มีปริมาณนํ้าเสียจากโรงงานที่ผ�านการบําบัด

แล�วเป�นจํานวนมาก เพื่อเป�นการบริหารนํ้าใช�

อย�างยั่งยืนบริษัทฯ จึงได�พัฒนาพื้นที่ว�างเปล�า

ให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยจัดสร�างสนาม

กอล�ฟ ขนาดมาตร าน  18  หลุม ซึ่งสามารถ

รองรับปริมาณนํ้าใช�ที่ผ�านการบําบัดแล�วเข�ามา

ใช�ประโยชน�ได�ในปริมาณมาก

ป 2550 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ศรีราชา  

เข�าร�วมโครงการยกระดับมาตร าน

ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมด�วยระบบการ

จัดการสิ่งแวดล�อม ISO 14001 สนับสนุนโดย

กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

และสถาบันรับรองมาตร านไอเอสโอ

ป 2551 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 

14001 : 2004 ของระบบ Central 

Wastewater Treatment จาก TUV NORD 

(Thailand) Ltd. ตามใบ Certificate 

Registration No. 44 104 082444 

วันที่ 20 สิงหาคม 

ป 2552 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ลําพูน  ได�รับ

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 

14001 : 2004 ของระบบ Central Wastewater 

Treatment จากสถาบันรับรองมาตร าน

ไอเอสโอ

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

เกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให�เป�น

สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ป ิบัติตาม

มาตร านความรับผิดชอบของผู�ประกอบการ

อุตสาหกรรมต�อสังคม พ.ศ. 2552 (Standard 

for Social Responsibility (CSR-DIW)  B.E. 

2552 ) วันที่ 22 กันยายน

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชาได�รับ

การรับรองระบบการจัดการมาตร านแรงงาน

ไทย (มรท.8001- 2546) ระดับสมบูรณ� ขั้น

ริเริ่มจากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน วันที่  23 กันยายน

 • ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางที่สวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน� ศรีราชา และ  กบินทร�บุรี ได�

รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให�

เป�นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดําเนิน

งานตามหลักเกณ �ธรรมาภิบาล สิ่งแวดล�อม

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ทั้ง  3  แห�ง 

ได�ผ�านการตรวจรับรอง ISO 9001 : 2000 จาก

สถาบันรับรองมาตร านไอเอสโอ ด�านการ

พัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้น าน 

ได�ยกระดับเป�น ISO 9001 : 2008

 • จัดตั้ง ศูนย�วิจัยพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและ

พลังงานขึ้นที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให�เป�นมิตรต�อ

สิ่งแวดล�อมหรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green 

Industries) เป�นการดําเนินการในรูปแบบ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน� (Eco Town) 

ป 2553 • ศูนย�วิจัยพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและพลังงาน

ได�ดําเนินการศึกษา รวบรวมข�อมูล

ด�านกายภาพ เศรษ กิจ สังคม สิ่งแวดล�อม

ของพื้นที่และชุมชน รอบรัศมี 60 กิโลเมตร 

เพื่อเตรียมความพร�อมสําหรับการดําเนินการ

จัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน� (Eco Town)

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี  

ได�รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม 

ISO 14001 : 2004 ของระบบ Central   

Wastewater Treatment จากสํานักรับรอง

ระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว) และได�

รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให�

เป�นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ป ิบัติ

ตามมาตร านความรับผิดชอบของผู�ประกอบ

การอุตสาหกรรมต�อสังคม  พ.ศ. 2553   

(Standard  for  Social  Responsibility  

(CSR-DIW)  B.E. 2553 )

ป 2554 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

ประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมใน

ส�วนของระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง ให�เป�น

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมที่ได�รับมาตร านโรงงาน

จัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” 

ภายใต� “โครงการยกระดับผู�ประกอบการ

จัดการของเสีย” ประจําป�งบประมาณ  2554

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ลําพูน ได�รับ

เกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให�เป�น 

สถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ป ิบัติตาม

มาตร านความรับผิดชอบของผู�ประกอบการ

อุตสาหกรรมต�อสังคม พ.ศ. 2554 (Standard  

for Social Responsibility (CSR-DIW) 

B.E. 2554 )

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี ได�

รับเกียรติบัตรจากศูนย�ป ิบัติการต�อสู�เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี ให�เป�น

นิคมอุตสาหกรรมสีขาวป�องกันยาเสพติด

ประจําป� พ.ศ. 2554

 • ศูนย�วิจัยพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและพลังงาน 

จังหวัดราชบุรี ได�ดําเนินงานด�านความรับ

ผิดชอบต�อสังคมในรูปนิทรรศการเคลื่อนที่  

ให�ความรู�ด�านสิ่งแวดล�อม และพลังงาน 

เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกทดแทนรูปแบบ

ต�าง  ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย�   

พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวล  และให�ความรู�

เกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม ประกอบด�วย การคัดแยก

ขยะ และนําหลักการการบริหารจัดการขยะ

มูล อย เผยแพร�ให�กับนักเรียนโรงเรียนรอบ  

พื้นที่  

ป 2555 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ได�รับ

ประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องของการป ิบัติตามมาตร านความรับผิด

ชอบของผู�ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสังคม

อย�างต�อเนื่อง พ.ศ. 2555 (Standard  for  

Corporation  Social  Responsibility 

(CSR-DIW) B.E. 2555 ) CSR-DIW 

Continuous Award

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา   

และลําพูน ได�รับการคัดเลือกจากกระทรวง

อุตสาหกรรมให�เป�นสมาชิกเครือข�าย CSR-DIW 

Network ตามมาตร านความรับผิดชอบของผู�

ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสังคม Standard  

for Corporation  Social  Responsibility 

(CSR-DIW Network Center)

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

มอบประกาศเกียรติคุณจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ได�ผ�านเกณ �การตรวจประเมิน

การ ระก บ รกิ
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อุตสาหกรรม ได�ผ�านเกณ �การตรวจประเมิน

ตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน  

(EnMS-DIW) ในส�วนของระบบบําบัดนํ้าเสีย

ส�วนกลาง (Central Wastewater Treatment) 

ภายใต�โครงการตรวจประเมิน เพื่อรองรับ

ระบบการจัดการพลังงานตามมาตร านสากล 

(ISO 50001: 2011) โดยได�ดําเนินการจัดทํารูป

แบบการประหยัดพลังงานไฟฟ�าลง 5% เมื่อ

เทียบกับค�าไฟฟ�าป� 2554

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ศรีราชา  

กบินทร�บุรี และลําพูน ได�รับการรับรองระบบ

อย�างต�อเนื่อง จากการบริหารงานคุณภาพตาม

มาตร าน เลขที่ มอก. 9001 - 2552 (ISO 

9001 :  2008) ขอบข�ายการรับรอง 

“การพัฒนาที่ดินและการให�บริการระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้น าน” โดยสถาบันรับรอง

มาตร านไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

(Management System Certification  

Institute  (Thailand),  Foundation For 

Industrial Development)

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO  

14001 : 2004 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย  (วว) ภายใต�

ขอบข�ายการดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง 

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ศรีราชา ได�

รับรางวัลดีเด�นนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว 

“Green Industrial Park” 

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

มอบโล�รางวัลดีเด�นด�าน Green  Industrial  

Park จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วันที่  12 กรก าคม

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ศรีราชา  

และกบินทร�บุรี  ได�ร�วมดําเนินการเข�าสู�

โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เชิงพื้นที่ (Eco Industrial  Complex) ของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อส�งเสริมให�การพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศไทย เป�นการพัฒนา

แบบมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน โดยกําหนด

ยุทธศาสตร�การพัฒนาในส�วนที่เกี่ยวข�อง   

รวม  5 มิติ ประกอบด�วย ด�านเศรษ กิจ 

สิ่งแวดล�อม สังคม กายภาพ  และการบริหาร

จัดการ 

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ลําพูน  ได�

ดําเนินการจัดทําพื้นที่ไร�นา สวนผสม ภายใต� 

“โครงการเศรษ กิจพอเพียง ดร.เทียม โชค

วัฒนา จังหวัดลําพูน” เพื่อให�เป�นศูนย�การ

เรียนรู�ความสมดุลระหว�างการเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน� ตลอดจนถ�ายทอด 

องค�ความรู�ให�ชุมชนโดยรอบพื้นที่สวน

อุตสาหกรรม

ป 2556 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ศรีราชา     

ได�รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตร าน 

ไอเอสโอ เป�นกลุ�มอุตสาหกรรมหรือนิคม

อุตสาหกรรมแห�งแรกในประเทศไทย ที่ได�รับ

การรับรองมาตร านการจัดการพลังงาน ISO 

50001 : 2011

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ได�รับการ

รับรองมาตร านการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม 

ISO 14001 : 2008  แบบ Multisite รวม 3 

แห�ง คือ ศรีราชา กบินทร�บุรี ลําพูน จาก

สถาบันสํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 

สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

แห�งประเทศไทย (วว) ซึ่งเป�นป�แรกสําหรับการ

ขอการรับรองในรูปแบบ Multisite 

 • สวนอุตสาหก รรมเครือสหพัฒน�  ศรีราชา  

กบินทร�บุรี ลําพูน มีการเพิ่มปริมาณการนํานํ้า

การ ระก บ รกิ
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รีไซเคิลกลับมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดใน

พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อลดปริมาณการ

ทิ้งนํ้าเสียลงสู�แหล�งนํ้าสาธารณะ

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

มอบรางวัล “ความร�วมมือในการอนุรักษ�และ

ฟ��นฟูแม�นํ้าเป�นอย�างดี” ประจําป� 2556 จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเป�น

เครื่องยืนยันถึงความมุ�งมั่นในการเป�นองค�กรที่

มีความรับผิดชอบ ต�อสังคม และมีความใส�ใจ

ต�อสิ่งแวดล�อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

ดําเนินกิจการ โดยเฉพาะการมีนโยบายการ

บริหารจัดการนํ้าเสียภายในสวนอุตสาหกรรม 

เพื่อให�นํ้าเสียที่ปล�อยจากสวนอุตสาหกรรมผ�าน

ตามมาตร านที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 

และจะไม�ส�งผลกระทบต�อแหล�งนํ้าสาธารณะ  

 • สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา และ

ลําพูน ได�รับเกียรติบัตรจาก  กระทรวง

อุตสาหกรรม ในเรื่องของการป ิบัติตาม

มาตร านความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อ

เนื่อง CSR-DIW Continuous Award 2013 

ภายใต�โครงการส�งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่

มีความรับผิดชอบต�อสังคม ให�ยกระดับสู�

วัฒนธรรมและเครือข�ายสีเขียวอย�างต�อเนื่อง

และยั่งยืน

ด�า การ ริ ารจดัการ

ป 2540 • ร�วมกับบริษัทในกลุ�มสหพัฒน� จัดงาน SAHA  

GROUP  EXPORT’ 98 โดยเน�นตลาดต�าง

ประเทศ

ป 2541 • ร�วมกับบริษัทในกลุ�มสหพัฒน�จัดงาน SAHA 

GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION  

เน�นทั้งตลาดต�างประเทศและในประเทศ

และได�จัดต�อเนื่องเป�นประจําทุกป�

ป 2545 • ด�านการกํากับดูแลกิจการ การประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งที่ 7  (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่  

14  พ ศจิกายน ได�มีมติอนุมัติ นโยบายใน

การกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ 
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การ ระก บ รกิ
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วัตถุประสงค�ของบริษัท โดยให�แก�ไขข�อ  4  

และเพิ่มเติมอีก  4  ข�อ จากวัตถุประสงค�เดิม  

37 ข�อ รวมเป�นวัตถุประสงค�ทั้งสิ้น 41 ข�อ  

 • แก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับของบริษัทข�อ 30 และ

ยกเลิกข�อ 18  และข�อ 65 ดังนั้น ข�อบังคับ

ของบริษัทลดลงจากเดิม 65 ข�อ เป�น 63 ข�อ

ป 2554 • เพิ่มหน�วยงานบริหารและพัฒนาองค�กร  และ

กลยุทธ�บริหารการลงทุน

ป 2556 • แก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห�สนธิ ข�อ 3 

วัตถุประสงค�ของบริษัท  โดยให�แก�ไขข�อ  6  

และเพิ่มเติมอีก 1 ข�อ  จากวัตถุประสงค�เดิม  

41 ข�อ รวมเป�นวัตถุประสงค�ทั้งสิ้น  42  ข�อ

 • ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2556 จํานวน 6  

ฉบับ ซึ่งเป�นเรื่องการเบิกจ�ายเงิน การจัดซื้อ 

จัดจ�าง และการขาย/จําหน�ายทรัพย�สินและ

วัสดุเหลือใช�

 • ปรับปรุงระเบียบการควบคุมภายใน โดย

ปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Consulting) ตามหลักการสากล (COSO : The 

Committee of Sponsoring Organization of 

the Treadway Commission) 

 • ปรับปรุงระเบียบการประเมินผลและสวัสดิการ

 • ปรับแผนผังองค�กรใหม�โดยปรับสายการบังคับ

บัญชา ประกอบด�วย 2 สายงานหลัก คือ สาย

งานพัฒนาและบริหารโครงการและทรัพย�สิน

และสายงานสนับสนุนองค�กรการลงทุน/การค�า 

นอกจาก 2 สายงานหลักแล�ว ยังมีสํานัก

กรรมการผู�จัดการใหญ� 

 • ปรับปรุงอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการผู�จัดการใหญ�  ให�สอดคล�องกับการ

บริหารงานในปจจุบัน

 • โครงการ  J-Park  Sriracha  Nihon Mura   

ซึ่งเป�น Shopping Mall  โดยการเปดให�เช�า

พื้นที่ ประกอบด�วย ร�านเสื้อผ�า ร�านอาหาร  

ร�านสะดวกซื้อ และ Super Market ในแถบ

ชาย งทะเลตะวันออก  (Eastern Seaboard)  

ตั้งอยู�ที่ ตําบลสุรศักดิ อําเภอศรีราชา   

จังหวัดชลบุรี   

3. คร รา การ ห ก มบรษิทั

(1) นโยบายการแบ�งการดําเนินงานของบริษทัในกลุ�ม

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่  5 เมษายน 

2515 ในนาม บริษัทสหพัฒนาอินเวสเมนต� จํากัด ด�วย

ทุนจดทะเบียน  6  ล�านบาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน  

800,000,000  บาท ทุนที่เรียกชําระแล�ว  494,034,300  

บาท ประกอบธุรกิจหลัก  3 ประเภท ได�แก�  ธุรกิจการ

ลงทุนในหุ�นบริษัทต�าง  ธุรกิจการให�เช�าและบริการ   

และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ และบริษัทในกลุ�ม

จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร�วมกัน   

โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกัน หรือเอื้อ

ประโยชน�ต�อกัน มีนโยบายให�บริษัทที่ร�วมลงทุนและทํา

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุด เป�นผู�

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น  เพื่อให�ทราบ

ปญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให�บริษัทฯ และผู�ถือหุ�นใน

กลุ�มทราบ เพื่อร�วมกันเสนอแนวทางแก�ไขให�ทันกับ

สถานการณ�      ทั้งนี้  การดําเนินงานของแต�ละบริษัท

ที่บริษัทฯ เข�าไปร�วมลงทุนเป�นอํานาจอิสระของคณะ

กรรมการของบริษัทนั้น      ปจจุบันบริษัทฯ ได�ขยาย

การลงทุนอย�างต�อเน่ือง ในสายธุรกิจการผลิต สายธุรกจิ

จัดจําหน�าย   สายธุรกิจบริการและอื่น

 

การ ระก บ รกิ



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

13

วัตถุประสงค�ของบริษัท โดยให�แก�ไขข�อ  4  

และเพิ่มเติมอีก  4  ข�อ จากวัตถุประสงค�เดิม  

37 ข�อ รวมเป�นวัตถุประสงค�ทั้งสิ้น 41 ข�อ  

 • แก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับของบริษัทข�อ 30 และ

ยกเลิกข�อ 18  และข�อ 65 ดังนั้น ข�อบังคับ

ของบริษัทลดลงจากเดิม 65 ข�อ เป�น 63 ข�อ

ป 2554 • เพิ่มหน�วยงานบริหารและพัฒนาองค�กร  และ

กลยุทธ�บริหารการลงทุน

ป 2556 • แก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห�สนธิ ข�อ 3 

วัตถุประสงค�ของบริษัท  โดยให�แก�ไขข�อ  6  

และเพิ่มเติมอีก 1 ข�อ  จากวัตถุประสงค�เดิม  

41 ข�อ รวมเป�นวัตถุประสงค�ทั้งสิ้น  42  ข�อ

 • ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2556 จํานวน 6  

ฉบับ ซึ่งเป�นเรื่องการเบิกจ�ายเงิน การจัดซื้อ 

จัดจ�าง และการขาย/จําหน�ายทรัพย�สินและ

วัสดุเหลือใช�

 • ปรับปรุงระเบียบการควบคุมภายใน โดย

ปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Consulting) ตามหลักการสากล (COSO : The 

Committee of Sponsoring Organization of 

the Treadway Commission) 

 • ปรับปรุงระเบียบการประเมินผลและสวัสดิการ

 • ปรับแผนผังองค�กรใหม�โดยปรับสายการบังคับ

บัญชา ประกอบด�วย 2 สายงานหลัก คือ สาย

งานพัฒนาและบริหารโครงการและทรัพย�สิน

และสายงานสนับสนุนองค�กรการลงทุน/การค�า 

นอกจาก 2 สายงานหลักแล�ว ยังมีสํานัก

กรรมการผู�จัดการใหญ� 

 • ปรับปรุงอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการผู�จัดการใหญ�  ให�สอดคล�องกับการ

บริหารงานในปจจุบัน

 • โครงการ  J-Park  Sriracha  Nihon Mura   

ซึ่งเป�น Shopping Mall  โดยการเปดให�เช�า

พื้นที่ ประกอบด�วย ร�านเสื้อผ�า ร�านอาหาร  

ร�านสะดวกซื้อ และ Super Market ในแถบ

ชาย งทะเลตะวันออก  (Eastern Seaboard)  

ตั้งอยู�ที่ ตําบลสุรศักดิ อําเภอศรีราชา   

จังหวัดชลบุรี   

3. คร รา การ ห ก มบรษิทั

(1) นโยบายการแบ�งการดําเนินงานของบริษทัในกลุ�ม

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่  5 เมษายน 

2515 ในนาม บริษัทสหพัฒนาอินเวสเมนต� จํากัด ด�วย

ทุนจดทะเบียน  6  ล�านบาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน  

800,000,000  บาท ทุนที่เรียกชําระแล�ว  494,034,300  

บาท ประกอบธุรกิจหลัก  3 ประเภท ได�แก�  ธุรกิจการ

ลงทุนในหุ�นบริษัทต�าง  ธุรกิจการให�เช�าและบริการ   

และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ และบริษัทในกลุ�ม

จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร�วมกัน   

โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกัน หรือเอื้อ

ประโยชน�ต�อกัน มีนโยบายให�บริษัทที่ร�วมลงทุนและทํา

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุด เป�นผู�

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น  เพื่อให�ทราบ

ปญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให�บริษัทฯ และผู�ถือหุ�นใน

กลุ�มทราบ เพื่อร�วมกันเสนอแนวทางแก�ไขให�ทันกับ

สถานการณ�      ทั้งนี้  การดําเนินงานของแต�ละบริษัท

ที่บริษัทฯ เข�าไปร�วมลงทุนเป�นอํานาจอิสระของคณะ

กรรมการของบริษัทนั้น      ปจจุบันบริษัทฯ ได�ขยาย

การลงทุนอย�างต�อเน่ือง ในสายธุรกิจการผลิต สายธุรกจิ

จัดจําหน�าย   สายธุรกิจบริการและอื่น

 

การ ระก บ รกิ



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

14

การ ระก บ รกิ

 (2)  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท  ไม�มีการ ือหุ�นในบริษัทย�อย มีแต�การ ือหุ�นในบริษัทร�วม รวม 22 

บริษัท สัดส�วนของสิทธิออกเสียงเป�นไปตามสัดส�วน

การถือหุ�น  แยกตามสายธุรกิจได�ดังนี้ 

ริ ั  วั า จากัด � อ � รา  (14.66%)

ริ ั  ส ั าอิ อร ลดิง จากัด (ม า )

สา รกิจการ ลิ สา รกิจจัดจา า สา รกิจ ริการแล อ่

บจ. ฮูเวอร�อุตสาหกรรม(ประเทศไทย) (37.73%)

บจ. ไหมทอง (31.00%)

บจ. สหชลผลพืช (29.73%)

บจ. อินเตอร�เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส� (25.00%)

บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย) (24.80%)

บจ. แฟมิลี่โกลฟ (23.75%)

บมจ. ธนูลักษณ� (23.52%)

บจ. แชมปเอช (22.50%)

บมจ. ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� (21.96%)

บมจ. ไทยวาโก� (21.26%)

บจ. ที ยู ซี อีลาสติค (21.00%)

บจ. เอส. แอพพาเรล (20.00%)

บจ. ท�อปเทรนด�แมนูแฟคเจอริ่ง (20.00%)

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล (22.10%)

บมจ. สหพัฒนพิบูล (20.32%)

บจ. สหพัฒน�เรียลเอสเตท (40.00%)

บจ. อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 (40.00%)

บจ. บุญแคปปตอลโฮลดิ้ง (36.00%)

บจ. พิทักษ�กิจ (33.52%)

บจ. เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี (28.15%)

บจ. ทรัพย�สินสหพัฒน� (26.25%)

บจ. เคอาร�เอสลอจิสติคส� (20.00%)
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การ ระก บ รกิ

รงสร�างการ อ �

1. ในป� 2556 คณะกรรมการบริษัทและผู�บริหาร รวมคู�

สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะถือหุ �นของ 

บริษัทฯ รวมกันเท�ากับร�อยละ 4.23  ซึ่งไม�เกินร�อย

ละ 25 ของหุ�นท่ีออกจําหน�ายและเรียกชําระแล�ว และ

บริษทัฯ มสีดัส�วนการถือหุ�นของ  Free  Float  เท�ากบั

ร�อยละ 36.24   ซึ่งมากกว�าร�อยละ 25 ของหุ�นที่ออก

จําหน�ายและเรียกชําระแล�ว

2. บริษัทฯ มีโครงสร�างการถือหุ�นแบบไขว�  แต�การถือ

หุ�นไขว�ดังกล�าวไม�มีลักษณะเป�นการถือหุ�นไขว�ที่ขัด

หรือแย�งกับหลักเกณ �ข�อ 14 ตามประกาศคณะ

กรรมการกํากบัตลาดทนุที ่ทจ.28/2551 เรือ่งการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให�เสนอขายหุ�นที่ออกใหม�

3.  บริษัทฯ ไม�ได�สร�างกลไกเพ่ือป�องกันการครอบงํา

กิจการบริษัทฯ ได�เปดเผยโครงสร�างการถือหุ�นใน

กลุ�มธุรกิจและการถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน ในหัวข�อ 

การ ือหุ�นไขว�    

4. ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสัดส�วนการ

ถือหุ �นของนักลงทุนสถาบันต�างชาติ  จํานวน 

33,078,990  หุ�น  เท�ากับร�อยละ 6.70 และสัดส�วน

การถือหุ�นของนักลงทุนสถาบันไทยจํานวน 265,570  

หุ�น เท�ากับร�อยละ 0.05 รวมสัดส�วนการถือหุ�นของ

นักลงทุนสถาบัน จํานวน 33,344,560  หุ�น เท�ากับ

ร�อยละ 6.75

5. บริษัทฯ ป ิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน หาก 

บริษัทฯ มีเรื่องการซื้อหุ�นคืน แต�ในป� 2556 บริษัทฯ 

ไม�มีการซื้อหุ�นคืน 

6.  บรษิทัฯ ได�เผยแพร�ข�าวสาร ข�อมลู ของบริษทัฯ  ผ�าน

ระบบของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและ

เวบไซต�ของบริษัทฯ  (www.spi.co.th)  สนับสนุน

ให�ผู�ถอืหุ�นเข�าร�วมประชมุผู�ถอืหุ�น นอกจากนี ้ ยงัจดั

งาน นักวิเคราะห� นักลงทุน พบกลุ�มสหพัฒน�  ซึ่ง

ในป�  2556  เป�นการจัดงานครั้งที่ 5 เป�นการเปด

โอกาสให�ผู�ถอืหุ�น นกัวเิคราะห� นกัลงทนุ และผู�สนใจ

ทั่วไป ได�พบกับผู�บริหารและยังได�พบกับผู�ถือหุ�น 

นักวิเคราะห� นักลงทุน อื่น  เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเหนระหว�างกัน อีกทั้งยังได�ร�วมกับตลาด 

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและสมาคมส�งเสริม

ผู�ลงทุนไทย จดักจิกรรมเย่ียมชมการดําเนินงานของ 

บรษิทัฯ  (Company Visit)  ทีส่วนอตุสาหกรรมเครอื

สหพฒัน� ศรรีาชา เพ่ือให�ข�อมลูแก�ผู�ลงทนุใช�ประกอบ

การตัดสินใจลงทุน จงไม�มีการกีดกันหรือสร�าง

อุปสรรคในการเปดโอกาสให�ผู� ือหุ�นสามาร ติดต�อ

สื่อสารระหว�างกัน

7. บรษิทัฯ ไม�มขี�อตกลงระหว�างผู�ถอืหุ�น   (Shareholders  

agreement) ที่มีผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อ

บริษัทฯ หรือผู�ถือหุ�นรายอื่น

การ อ � ว� 

 บริษัทฯ มีการถือหุ�นไขว�ระหว�างกันดังนี้

(1)  การ ือหุ�นเกินกว�า 50%

(ก) บริษัทอื่นเป�นผู�ถือหุ�นในบริษัทฯ เกินกว�า 50% 

บริษัทฯ ต�องไม�ถือหุ�นไขว�ในบริษัทอื่น -ไม�มี-

(ข)  บริษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบริษัทอื่น เกินกว�า 50%

 ต�องไม�ปราก ว�าบริษัทอื่นถือหุ�นไขว�ในบริษัทฯ 

-ไม�มี-

(ค) บริษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นเกินกว�า 50% ในบริษัทอื่น  

ตั้งแต� 2 บริษัทขึ้นไปต�องไม�ปราก ว�าบริษัทอื่น

เหล�านั้น ถือหุ�นไขว�ระหว�างกัน  -ไม�มี-
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(2)  การ ือหุ�นเกินกว�า 25%  แต�ไม�เกินกว�า 50%

(ก) บริษัทอื่นเป�นผู�ถือหุ�นในบริษัทฯ เกินกว�า 25%  

แต�ไม�เกินกว�า 50% บริษัทฯ ต�องไม�ถือหุ�นไขว�

ในบริษัทอื่นเกินกว�า 10% -ไม�มี-

(ข) บริษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบริษัทอื่น เกินกว�า 25%  

แต�ไม�เกินกว�า 50% ต�องไม�ปราก ว�าบริษัทอื่น

ถือหุ�นไขว�ในบริษัทฯ เกินกว�า 10% -ไม�มี-

ตามรายละเอียดดังนี้.-

ชื่อบริษัท

สัดส�วนการถือหุ�น

บริษัทฯ ถือ

หุ�นในบริษัท

อื่น

บริษัทอื่น

ถือหุ�นใน

บริษัทฯ

1. บจ. สหพัฒน�เรียลเอสเตท 40.00 0.21

2. บจ. อีสเทิร�นไทย
คอนซัลติ้ง 1992

40.00 -

3. บจ. ฮูเวอร�อุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย)

37.73 -

4. บจ. บุญ แคปปตอล
โฮลดิ้ง

36.00 -

5. บจ. พิทักษ�กิจ 33.52 -

6. บจ. ไหมทอง 31.00 -

7. บจ. สหชลผลพืช 29.73 -

8. บจ. เฟสท�ยูไนเตด
อินดัสตรี

28.15 0.52

9. บจ. ทรัพย�สินสหพัฒน� 26.25 0.07

ชื่อบริษัท

สัดส�วนการถือหุ�น

บริษัทฯ ถือ

หุ�นในบริษัท

อื่น

บริษัทอื่น

ถือหุ�นใน

บริษัทฯ

1. บจ. อินเตอร�เนชั่นแนล 
แลบบอราทอรี่

25.00 0.29

2. บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย) 24.80 0.26

3. บมจ. ธนูลักษณ� 23.52 0.68

4. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�
เนชั่นแนล

22.10 9.72

5. บมจ. ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� 21.96 0.20

6. บมจ. ไทยวาโก� 21.26 0.68

7. บมจ. สหพัฒนพิบูล 20.32 6.52

8. บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) 15.50 0.07

9. บมจ. เอส แอนด� เจ 
อินเตอร� เนชั่นแนล  
เอนเตอร�ไพรส�

15.35 0.24

10. บมจ. ฟาร�อีสท� ดีดีบี 14.08 0.28

11. บมจ. ประชาอาภรณ� 13.78 0.44

12. บมจ. โอ ซี ซี 12.73 0.06

13. บมจ. เทกซ�ไทล�เพรสทีจ 12.03 0.09

การ ระก บ รกิ

(3) การ ือหุ�นไม�เกินกว�า 25%

(ก)  บรษิทัอืน่เป�นผู�ถอืหุ�นในบรษิทัฯ ไม�เกินกว�า 25%  

บริษัทฯ ต�องไม�ถือหุ�นไขว�ในบริษัทอื่นเกินกว�า 

25% -ไม�มี-

(ข) บริษัทฯ เป�นผู�ถือหุ�นในบริษัทอื่น ไม�เกินกว�า 

25% ต�องไม�ปราก ว�าบริษัทอื่นถือหุ�นไขว�ใน

บริษัทฯ เกินกว�า 25%   -ไม�มี-

ตามรายละเอียดดังนี้.-

หมายเหตุ: บริษัทฯ  มีโครงสร�างการถือหุ�นแบบไขว�  

แต�การถอืหุ�นไขว�ดงักล�าวไม�มลีกัษณะเป�นการถอืหุ�นไขว�

ระหว�างกันที่ขัดหรือแย�งกับหลักเกณฑ� ข�อ 14 ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551  

เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให�เสนอขายหุ�นที่

ออกใหม�

วามสัม ั กั กลม รกจิ อง � อ �

- ไม�มี - 
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การ ระก บ รกิ

4. กัษณะ ระก บ รกิ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ�นบริษัทต�าง  ธุรกิจการให�เช�าและบริการ และ

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) รงสร�างรา ด�

กลุ�มธุรกิจ
ดําเนินการ

โดย

% การ ือหุ�น  

ของบริษัท

ป 2556 ป 2555 ป 2554

จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ จํานวนเงิน ร�อยละ

ธุรกิจการลงทุนในหุ�น

บริษัทต�าง

ส�วนแบ�งกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร�วม

บริษัทร�วม
ในกลุ�ม

20 - 40 1,102,090 26.39 1,198,844 29.56 953,367 28.41

เงินปนผล บริษัทต�าง 0.03 -19.99 221,244 5.30 209,080 5.15 191,783 5.71

ธุรกิจให�เช�าและบริการ บริษัทฯ 2,468,687 59.11 2,252,932 55.54 1,929,353 57.49

ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ 303,847 7.27 202,005 4.98 68,040 2.03

อื่น บริษัทฯ 80,823 1.93 193,283 4.77 213,250 6.36

รวม 4,176,691 100.00 4,056,144 100.00 3,355,793 100.00

(2) การ ร กอ รกจิ องแ ล สา
ลิ ั   

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจ

การลงทนุในหุ�นบรษิทัต�าง  ธรุกจิการให�เช�าและบรกิาร  

และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รกจิการลง � ริ ั าง

2.1.1  ลักษ ะผลิตภั �และบริการ

บรษิทัฯ ลงทนุในหุ�นบริษทัต�าง  โดยมีวตัถุประสงค�

เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มให�แก�บริษัทฯ ในระยะยาวและเป�น

ธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทในกลุ�มดําเนินการอยู�เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการแข�งขัน โดยบริษัทฯ จะได�รับผล

ตอบแทนในรูปของเงินปนผล ในป� 2556 บริษัทฯ ได�มี

การลงทุนเพิ่ม 4 บริษัท  เป�นเงิน  49,289,851.55 บาท

(หน�วย : พันบาท)

และมกีารยกเลิกการลงทุนเนื่องจากการเลิกกิจการและ

จําหน�ายออก จํานวน 8 บริษัท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวนบริษัทที่บริษัทฯ

ได�ลงทุนในหุ�นบริษัทต�าง  มีจํานวนทั้งสิ้น 148 บริษัท  

ประกอบด�วย  3  สายธุรกิจหลัก

 1. สายธุรกิจการผลิต

 2. สายธุรกิจจัดจําหน�าย

 3. สายธุรกิจบริการและอื่น

สายธรุกจิการผลติ   บรษิทัฯ ร�วมลงทนุกบัผู�ประกอบ

การท้ังในประเทศและต�างประเทศ โดยลงทุนในบริษัท

ผู�ผลิตวัตถุดิบ ผู�ผลิตสินค�าสําเรจรูปทั้งอุปโภคและ

บรโิภค ภายใต�เครือ่งหมายการค�าของบรษิทัฯและบรษิทั

ในกลุ�ม และเครื่องหมายการค�าที่บริษัทฯ และบริษัทใน

กลุ�มได�รับลิขสิทธิจากต�างประเทศ เช�น
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• บรษิทั ไลอ�อน (ประเท ไทย) จาํกดั ผู�ผลิตสินค�า

อุปโภค ภายใต�เครื่องหมายการค�า เช�น เปา   

โคโดโม  โชกุบุสซึโมโนกาตาริ  ซิสเทมมา  คิ

เรอิคิเรอิและซื่อสัตย�  เป�นต�น

• บริษัท ธนูลักษ � จํากัด (มหาชน) ผู�ผลิตเสื้อผ�า

สาํเรจรปูและเคร่ืองหนัง ภายใต�เคร่ืองหมายการค�า 

เช�น Arrow, Guy Laroche, DAKS เป�นต�น

• บริษัท ไทยวาโก� จํากัด  (มหาชน) ผู�ผลิตชุด

ชั้นในสตรีและเสื้อผ�าสําเรจรูป ภายใต�เคร่ือง 

หมายการค�า  เช�น Wacoal, Elle, Enfant และ 

BSC เป�นต�น

• บริษัท ไทยเพร ิเดนท� ูดส� จํากัด (มหาชน)  ผู�

ผลติบะหมีก่ึง่สาํเรจรปู ภายใต�เครือ่งหมายการค�า  

เช�น มาม�า เป�นต�น

• บริษัท  เอสแอนด�เจ อินเตอร�เนชั่นแนล เอนเตอร�

ไพรส� จํากัด (มหาชน)  ผู�ผลิตเครื่องสําอาง  เช�น 

BSC เป�นต�น

สายธุรกิจจัดจําหน�าย บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจจัดจําหน�ายสินค�าอุปโภคบริโภค และ

บรษิทัขายตรง ซึง่ส�วนใหญ�เป�นการร�วมลงทุนของบริษทั

ในกลุ�ม และสินค�าที่จัดจําหน�ายส�วนใหญ�เป�นสินค�าที่

ผลิตโดยบริษัทผลิตในกลุ �มเช�นกัน และในปจจุบัน 

บริษัทฯ ได�ขยายการลงทุนโดยการร�วมทุนในบริษัทที่

ประกอบธุรกิจร�านสะดวกซ้ือ และร�านค�าปลีกและ

จําหน�ายผลิตภัณ �บํารุงสุขภาพ และเสริมความงาม 

รวมทั้งสินค�าอุปโภคและบริโภค เช�น

• บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  จําหน�าย

สนิค�าอุปโภคบริโภค เช�น ผงซกัฟอกเปาบะหม่ีกึง่

สําเรจรูปมาม�า  ผลิตภัณ �ซิสเทมมา  สบู�เหลว

โชกุบุสซึโมโนกาตาริ   นํ้ายาล�างจานไลปอนเอฟ  

ผลิตภัณ �โคโดโม  คิเรอิคิเรอิ  i-Healti Q10 

ซือ่สตัย� และบะหมีอ่บแห�งก่ึงสาํเรจรปูมาม�าราเมง  

เป�นต�น

• บรษิทั ไอ. .ี .ีอนิเตอร�เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 

จาํหน�ายสนิค�าประเภทต�าง เช�น เสือ้ผ�าสาํเรจรปู 

Arrow, Lacoste, Guy Laroche, Elle, DAKS ชุด

ชั้นใน Wacoal  เสื้อผ�าเดก Enfant, Absorba 

รองเท�า Regal, Naturalizer, Sby,ชุดกี า Mizuno, 

Speedo ผลิตภัณ �ภายใต�เครื่องหมายการค�า 

BSC เป�นต�น

• บริษัท เบทเตอร�เวย�  (ประเท ไทย) จํากัด ขาย

ตรงเคร่ืองสําอาง ภายใต�เคร่ืองหมายการค�า 

Mistine และ Farisby Naris 

• บริษัท สห ลอว�สัน จํากัด ประกอบธุรกิจ ร�าน

สะดวกซื้อ (Convenient Store)

• บริษทั รูู ะ (ประเท ไทย) จํากดั ประกอบธรุกจิ 

ร�านค�าปลีกและจําหน�ายผลิตภัณ �บํารุงสุขภาพ

และเสริมความงาม รวมทั้งสินค�าอุปโภคและ

บรโิภคในประเทศไทยและประเทศในกลุ�มอาเซยีน 

(เป�นร�านค�าปลีกสไตล�ญี่ปุน ให�บริการในแบบ 

One Stop Service มีสินค�าให�เลือกหลากหลาย)

สายธุรกิจบริการและอื่น    บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจ

อื่น  ที่มีศักยภาพ  ให�ผลตอบแทนที่น�าพอใจในระยะ

ยาวและประกอบธุรกิจที่สนับสนุนบริษัทอื่นในกลุ�ม  

บริษัทในสายน้ีอยู�ในสายงานบริการ  การลงทุนและ

พัฒนาที่ดิน เช�น

• บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด  (มหาชน)  ผลิต

และจัดจําหน�ายไฟฟ�า และไอนํ้า

การ ระก บ รกิ
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• บริษัท าร�อีสท� ดีดีบี จํากัด (มหาชน) รับจ�าง

ผลติงานโ ษณาและเป�นนายหน�าขายบรกิารด�าน

โ ษณา

• บริษัท อีสเทิร�นไทยคอน ัลติง 1992 จํากัด 

ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัสิง่แวดล�อม  ตรวจวเิคราะห�

คุณภาพนํ้าและอากาศ  ควบคุมระบบบําบัดนํ้า

เสียและระบบผลิตนํ้าประปา

2.1.2  การตลาด และการแข�งขัน    

การตลาด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในหุ�นบริษัท

ต�าง  ซึ่งมีทั้งบริษัทผลิตวัตถุดิบเพื่อป�อนให�แก�บริษัท

ผลิตสินค�าสําเรจรูปและบริษัทจําหน�าย ปจจุบันการ

ตลาดมีการแข�งขันสงูและรุนแรงมากข้ึน เพือ่การเติบโต

อย�างยั่งยืน   และสร�างความพึงพอใจแก�ผู�มีส�วนได�เสีย

อย�างเหมาะสม โดยคํานึงถึงดุลยภาพด�านส่ิงแวดล�อม

และสังคม ผู�ผลิตจึงมุ�งเน�นการสร�างนวัตกรรม ซึ่งไม�ได�

จาํกดัเพยีงการพฒันาสนิค�าและบรกิารใหม�  ทีส่ามารถ

แข�งขันได�เท�านั้น แต�ยังต�องสามารถตอบสนองความ

ต�องการของสังคมที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อ

สังคม (Corporate  Social  Responsibility : CSR)  เพิ่ม

มากข้ึน  รวมถึงการให�ความสําคัญกับการมุ �งสู �   

“เศรษ กิจสีเขียว (Green  Economy)” โดยการเพิ่ม

มูลค�าให�แก�สินค�า มุ �งเน�นสินค�าประเภท Green  

Productivity  ซึ่งจะมีส�วนในการสร�างความได�เปรียบ

ในการแข�งขันในประชาคมเศรษ กิจอาเซียน รวมถึงการ

การสร�างการสือ่สารถงึผู�บรโิภคอย�างต�อเนือ่ง ซึง่เป�นสิง่

ที่ผู �บริโภคให�ความสําคัญและเป�นปจจัยหนึ่งในการ

ตดัสนิใจซ้ือ ดงันัน้ บรษิทัในสายธุรกจิการผลิตได�จดัหา

วัตถุดิบและการผลิตที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพของสินค�าให�สนองความต�องการของผู�บริโภค

ยุคใหม� นอกจากนี้ ผู�ผลิตต�องมุ�งพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตที่ทําให�เกิดการบริหารต�นทุนให�ลดลงและต�อง

มีความคล�องตัวในการจัดการ เพื่อสร�างความสามารถ

ในการแข�งขัน จงึจะสามารถรักษาและเพ่ิมส�วนแบ�งการ

ตลาดได� ซึง่บรษิทัในกลุ�มจะได�เปรยีบคู�แข�งในด�านความ

หลากหลายและต�นทุนที่ตํ่ากว�า มีการวิจัยค�นคว�าและ

พฒันาวตัถดุบิใหม�  อย�างสมํา่เสมอ  และบรษิทัในกลุ�ม

สหพัฒน�ส�วนใหญ�ได�รับมาตร านการผลิต ISO 9001

นอกจากด�านการผลิตแล�ว ช�องทางการจัดจําหน�าย

กเป�นอีกกลยุทธ�หนึ่งที่สําคัญสินค�าของบริษัทในกลุ�ม

ส�วนใหญ�จะจดัจําหน�ายผ�านบรษิทัผู�จดัจําหน�ายในกลุ�ม 

เช�น บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) บริษัท 

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งต�อง

อาศัยตัวกลาง เช�น ห�างสรรพสินค�า ดิสเคาน�สโตร� และ

คอนวีเน่ียนสโตร� ซึง่มอีาํนาจต�อรองสูง และปจจบุนัห�าง

สรรพสนิค�า ดสิเคาน�สโตร� และคอนวีเนีย่นสโตร�ได�ขยาย

สาขาไปต�างจงัหวดัมากขึน้ ซึง่เป�นโอกาสให�ขยบัตวัออก

ไปขายในต�างจังหวัด ทําให�เข�าถึงผู�บริโภคได�มากขึ้น 

และการทําการตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากขึ้น   

โดยการเลือกใช�สือ่โรงภาพยนตร�สือ่ทางอินเทอร�เนต  สือ่

ในห�างสรรพสนิค�าและปจจบุนัตลาดออนไลน�มแีนวโน�ม

สูงขึ้น การซื้อสินค�าผ�านทางอินเทอร�เนตมีแนวโน�มสูง

ขึ้น เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ e-commerce จึง

เป�นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตค�อนข�างสูง ดังนั้น

เพ่ือให�มีพื้นที่ขายจึงต�องมีความแขงแกร�งด�วยการ

พัฒนานวัตกรรมใหม�  ทั้งด�านผลิตภัณ �และกิจกรรม

ทางการตลาดอย�างต�อเนื่อง สามารถตอบสนองความ

ต�องการของลูกค�าที่มีความหลากหลายเช�น “BSC 

COSMETOLOGY” นําเสนอคอนเซปต�ทางการตลาด  

“เคร่ืองสําอางสําหรับผู�หญงิทีส่วยท่ีสดุในโลก  Adorned  

By The Most Beautiful Women In The World” โดยมี

คณุนาตาล ีเกวโบวา (NATALIE GLEBOVA) Miss Universe 

การ ระก บ รกิ
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2005 เป�นแบรนด�แอมบาสเดอร�เพื่อตอกยํ้าในคอน

เซปดังกล�าวและเสริมสร�างภาพลักษณ�ให�แบรนด� BSC 

COSMETOLOGY ก�าวสู�ความเป�นเครือ่งสาํอางระดบัโลก

เน�นความเป�นสีสัน ARROW : FABRIC – DESIGN  

INNOVATION ได�พฒันานวตักรรมใหม�เช�น เชิต้รดีง�าย-

ยับยาก เช้ิตไหม- �าย เชิ้ตช�วยลดโลกร�อน วาโก�โบว�

ชมพูสู�มะเรงเต�านม ซึ่งได�จัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่อง 

มาม�า ซึ่งเป�นผู�นําตลาดบะหมี่กึ่งสําเรจรูปได�ออกผลิต

ภัณ �ใหม�  เพื่อตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค  

ส�วนช�องทางการขายตรง บริษัท เบทเตอร�เวย � 

(ประเทศไทย) จํากัด เป�นผู�ดําเนินการซ่ึงมีการปรับ

กลยทุธ�ทางด�านการขายตรงอยู�ตลอดเวลาทาํให�  Mistine 

เป�นที่รู�จักโดยทั่วไปและมีการเพิ่มตัวสินค�าใหม�ภายใต� 

แบรนด� Mistine และ Faris by Naris สําหรับผู�บริโภค

ในยุคดจิทิลับรษิทัในกลุ�มได�ทาํการตลาดผ�านดาวเทียม 

Super Channel  (S Channel)  เพื่อให�ตรงใจกับความ

ต�องการสิ่งใหม�  ของผู�บริโภค  นอกจากนี้ยังได�เปดตัว 

ลอว�สัน 108 ซึ่งเป�นร�านสะดวกซื้อ และ ซูรูฮะ ซึ่งเป�น

ร�านค�าปลีกและจําหน�ายผลิตภัณ �บํารุงสุขภาพและ

เสริมความงาม เป�นร�านค�าปลีกสไตล�ญี่ปุนที่มีสินค�าให�

เลือกหลากหลาย 

จากจุดเด�นของบริษทัในกลุ�มทีม่กีารบริหารงานอย�าง

อิสระ มีการแข�งขันกัน ทําให�แต�ละบริษัทมีการพัฒนา

และคิดค�นนวัตกรรมใหม�  ในการผลิต เพื่อเป�นการ

สร�างมูลค�าให�แก�สินค�าและเป�นการเพิ่มช�องทางการ

จาํหน�าย  สามารถตอบสนองความต�องการของผู�บรโิภค

ได�เพิม่ข้ึน แต�เมือ่ใดท่ีต�องการความร�วมมือ จะเกิดความ

ร�วมมือกัน เพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทในกลุ�ม เช�น 

งาน Saha Group Fair ซึ่งได�รับความสนใจและมีผู�เข�า

ชมงานและซื้อสินค�าเป�นจํานวนมาก  จึงมีการจัดงาน

ดังกล�าวอย�างต�อเนื่อง โดยในป� 2556  ได�จัดเป�นครั้งที่ 

17 ซึง่แต�ละบรษิทัได�นาํสนิค�า ผลติภณั � และนวตักรรม

ใหม�  มาร�วมแสดงในงาน เพื่อเป�นการเชิญชวนลูกค�า

ทัง้รายเก�าและรายใหม�  ให�เข�าร�วมงาน เป�นการพบปะ

แลกเปลี่ยนความรู�  ความต�องการซึ่งกันและกันและ

สามารถทาํการค�าระหว�างกันซ่ึงเป�นช�องทางในการร�วม

ทุนและขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศอีก

ด�วย  และยังทาํให�บรษิทัในกลุ�มสามารถปรับตวัได�คล�อง

ตัวข้ึนตามภาวะเศรษ กิจที่มีการเปล่ียนแปลงและ

ผันผวนอยู�ตลอดเวลา เป�นการกระตุ�นให�บริษัทในกลุ�ม

มุ�งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม�  ทั้งด�านผลิตภัณ �และ

กิจกรรมทางการตลาดอย�างต�อเน่ือง โดยมุ�งเน�นการ

บริการและการสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับลูกค�า นอกจากน้ี 

บริษัทในกลุ �มยังได�จัดทําสัญลักษณ� Saha Group 

Thailand Best ให�ปราก อยู�บนภาชนะหบีห�อสนิค�าหรอื

ป�ายราคา เพ่ือให�ผู�บรโิภคได�รบัทราบว�ากําลังใช�สนิค�าที่

ผลติในประเทศไทยโดยคนไทย ตลอดจนในงานยังมกีาร

จําหน�ายสินค�าในราคาประหยัด เพ่ือขอบคุณและช�วย

เหลือประชาชนทั่วไป 

ภาวะการแข�งขัน สินค�าที่บริษัทในกลุ�มผลิตและ

จาํหน�าย  ส�วนใหญ�จะเป�นสนิค�าประเภทอุปโภค บรโิภค

ซึ่งล�วนแต�เป�นผลิตภัณ �ที่มีความสําคัญต�อการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน เช�น เสื้อผ�าบุรุษสตรี และเดกชุดชั้นใน 

เครื่องสําอาง บะหมี่กึ่งสําเรจรูป ผงซักฟอกเครื่องหนัง  

และอาหาร เป�นต�น การเปดการค�าเสร ีมผีลให�ผู�บรโิภค

มีทางเลือกมากข้ึน  ผู�ประกอบการในประเทศต�อง

ประสบกับการแข�งขันกับสินค�านําเข�า ผลิตภัณ �ของ

บรษิทัในกลุ�มจงึมกีารพฒันาและคดิค�นนวตักรรมใหม�   

เข�าสู�ตลาดอย�างสมํ่าเสมอเป�นที่รู�จักและยอมรับในด�าน

ชื่อเสียงและคุณภาพ และสามารถสนองตอบผู�บริโภค

ทุกความต�องการซึ่งสินค�าแต�ละประเภทกมีการแข�งขัน

ที่ต�างกัน  เช�น

การ ระก บ รกิ
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- เครื่องสําอาง มีการแข�งขันสูงและรุนแรงมากขึ้น 

จากแบรนด�ใหม�  ที่เพิ่มขึ้น  มีอัตราการเติบโตอย�าง

ต�อเน่ืองและความภักดีในตราสินค�ามีแนวโน�มลดลง

เรื่อย   แม�ป�  2556 จะมีปญหาเศรษ กิจและการเมือง 

ธรุกิจเคร่ืองสําอางกยงัสามารถขยายตัวได�เน่ืองจากการ

ขยายตวัของดสิเคาน�สโตร�และคอนวเีนีย่นสโตร�เข�าถงึผู�

บริโภคได�มากขึ้น  และการทําการตลาดที่ปรับเปลี่ยน

ไปในเชิงรกุมากขึน้  เครือ่งสาํอางกลุ�มเคาน�เตอร�แบรนด� 

ใช�เคร่ืองมือทางการตลาดแบบครบวงจร ในป�  2556  

เลือกใช�สื่อทางโทรทัศน�และเพิ่มเมดเงินในการโ ษณา

มากขึ้น  เพื่อสร�างการรับรู�แบรนด�ในวงกว�าง สอดรับ

กับการที่แบรนด�จะต�องขยายตัวไปตามหัวเมืองต�าง

จังหวัดมากขึ้น ตลอดจนการแนะนําสินค�าใหม�  อย�าง

ต�อเนื่อง   สื่อทางอินเทอร�เนตมีอัตราการขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นอย�างชัดเจน  เม่ือโลกก�าวสู�ยุคดิจิทัลความนิยมใน

การช�อปป�งแบบออนไลน�เพิ่มขึ้นในทุกหมวดหมู�สินค�า

รวมถึงกลุ�มเคร่ืองสําอาง มีอัตราการเติบโตในกลุ�ม 

e-commerce  สูงเป�นอันดับ  2  รองจากกลุ�มเสื้อผ�า  

และถอืเป�นโอกาสทีจ่ะขยายยอดขายผ�านช�องทางนีแ้ละ

เติบโตอย�างมากภายใน  5  ป�  และยังเลือกใช�สื่อในโรง

ภาพยนต�และสื่อในห �างสรรพสินค �ามากข้ึนด �วย  

เคาน�เตอร�แบรนด�ได�เพิ่มกลยุทธ�การตลาดต�าง   เช�น 

การจัดกิจกรรมกระตุ�นการจับจ�าย และต�องทําให�ผู�

บริโภคเกิดความรักและความผูกพันในแบรนด�นั้น   

ส�วนในดิสเคาน�สโตร� ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ� 

ทําให�ผู�แข�งขันในตลาดลดลงเหลือเพียงบิกซีและเทสโก�

โลตัสเท�านั้น  มีการแข�งขันด�านราคาที่รุนแรง การทํา

ราคาท่ีตํา่กว�าท�องตลาดมาก ทาํให�อาํนาจการต�อรองอยู�

ในมือ เกิดการเรียกร�องผลประโยชน�ในเชิงรุก  รวมถึง

ดิสเคาน�สโตร� มีลักษณะเป�นการลงทุนข�ามชาติ ทําให�

สามารถขยาย านการเปดสาขาได�อย�างต�อเน่ือง ซึง่รวม

ถงึการขยายตัวลกัษณะของคอนวีเน่ียนสโตร�และซูเปอร�

มาร�เกตแบบย�อส�วนไปในชุมชนต�าง  เพื่อสร�าง าน

อํานาจการต�อรองกับคู�ค�ามากขึ้นและยังเพิ่มพันธมิตร

ธุรกิจเพื่อเสริมบริการร�วมกับผู�ประกอบการกว�า 70 ราย

ให�บริการรับชําระบิลต�าง  ซึ่งเป�นเครื่องมือทางการ

ตลาดในการดงึดดูลกูค�าเข�าใช�บรกิารสอดรบัพ ตกิรรม

ลูกค �าที่มี เวลาจํากัดและนิยมความสะดวกสบาย   

สามารถจับจ�ายครบแบบ  “วันสตอปชอปป �งและ

วันสตอปเซอร�วิส”  ในที่เดียวกัน  และในอนาคตมีแผน

จะทํา Shopping Online แบบเตมรูปแบบ  เพื่อรองรับ

การแข�งขันท่ีดุเดือด ผลกระทบคู�ค�าถูกกําหนดเง่ือนไข

ให�เกิดประโยชน�กับกลุ�มดิสเคาน�สโตร� บริษัทในกลุ�มมี

มาตรการในการสร�างให�เกิดความสมดุล โดยพยายาม

หลีกเลี่ยงการลดราคาสินค�า โดยใช�วิธีอื่น เช�น การมี

ของแถมแทนการลดราคา  เพื่อไม�ให�ร�านค�าในท�องถิ่น

ได�รับผลกระทบจากการลดราคาสินค�าและยังเป�นการ

ทาํตลาดกบัคู�ค�าอย�างสมดลุ และตลาดดสิเคาน�สโตร�ยงั

คงขยายตัวอย�างต�อเน่ือง  โดยมุ�งเน�นการขยายสาขาไป

ยงัจงัหวดัขนาดกลางและขนาดเลกทีม่กีาํลงัซือ้สงู  และ

เน�นรูปแบบใหม�ทีม่ขีนาดเลกลงและใกล�แหล�งชุมชนมาก

ที่สุด

แนวโน�มตลาดเครื่องสําอางยังคงมีอัตราโตเพิ่มขึ้น

ประมาณ 5% มผีลให�มลูค�าโดยรวมอยู�ประมาณ  44,000  

ล�านบาท  เนื่องจากเป�นปจจัยที่  5  ที่ผู�หญิงต�องการ  

โดยเฉพาะผลติภณั �บาํรงุผวิทีม่มีลูค�าเกอืบครึง่หนึง่ของ

ตลาด  โดยเฉพาะกลุ�มลดเลือนริ้วรอย (Anti-aging)

 - ชุดชั้นในสุภาพสตรี ในการผลิตนั้นให�ความ

สําคัญในเร่ืองเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม� โดยมีการ

ค�นคว�า วจิยัอย�างสมํา่เสมอ  เพือ่ผลติชดุชัน้ในให�เหมาะ

กับสรีระผู�หญิง  และตรงความต�องการมากที่สุด โดย

ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบ�งส�วนงานเป�น  2  ส�วน  

การ ระก บ รกิ
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คือ  ด�านสรีระและด�านพ ติกรรมผู�บริโภคพ ติกรรม

ของลูกค�าในกลุ�มวัยรุ�น  วัยสาว  และวัยผู�ใหญ�  มีแนว

โน�มให�ความสําคัญในเรื่องของแฟชั่นมากขึ้น  จึงมีการ

ออกสนิค�ารุ�นใหม�  อย�างสมํา่เสมอ  โดยเลอืกช�วงเวลา

การออกสินค�าให�เหมาะสมกับกลุ �มลูกค�าในแต�ละ

ผลิตภัณ �  และการวางผลิตภัณ �ในแต�ละรุ�นจะจัดให�

มชี�วงเวลาไม�ห�างกนัมากนกัเพือ่กระตุ�นให�ผู�บรโิภคมกีาร

ซื้อสินค�าอย�างต�อเนื่อง และปจจุบันการขยายลูกค�าใน

กลุ�มตลาดออนไลน�เป�นเรือ่งสาํคญัมาก  เนือ่งจากอตัรา

การเตบิโตของผู�ใช�อนิเทอร�เนตเพิม่ขึน้อย�างต�อเนือ่ง  ดงั

นั้น ตลาดออนไลน�จึงเป�นตลาดที่มีศักยภาพในการ

เติบโตสูง  จงึได�มกีารสร�างพันธมิตรในการจําหน�ายผ�าน

ช�องทางออนไลน�  และยังให�ความสัมพันธ�ที่ดีกับกลุ�ม

ลกูค�าปจจบุนั  โดยมุ�งเน�นการสร�างความพงึพอใจให�กบั

ลูกค�า  รวมถึงระบบการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ผ�านบัตร

สมาชิก His & Her Plus Point ชุดชั้นในสตรีเป�น

อุตสาหกรรมท่ีมีอุปสรรคในการเข�าสู �ตลาดสูงต�องมี

ธุรกิจที่ครบวงจร เริ่มตั้งแต�  วัตถุดิบ  การผลิต  การ

จดัจาํหน�าย และช�องทางการจาํหน�ายต�องอาศยัตวักลาง 

เช�น  ห�างสรรพสินค�า หรือดิสเคาน�สโตร�  ซึ่งยากแก�

การเจรจา   บรษิทัในกลุ�มเป�นตวัแทนจาํหน�ายผลติภณั �

ชุดชั้นในถึง 7 แบรนด� และแต�ละแบรนด�มีความแตก

ต�างกนั  เพือ่รองรบัตลาดและครอบคลมุแต�ละเป�าหมาย

ที่ชัดเจน โดยครองส�วนแบ�งตลาดจากช�องทางขายหลัก

เกินกว�า 60% โดยมี WACOAL เป�น  BrandLeader  ซึ่ง

เป�นจุดแขงในการเจรจาต�อรอง

แนวโน�มตลาดชุดชัน้ใน แม�ในแต�ละช�วงวยัจะมีปจจยั

ในการเลือกซื้อที่ต�างกัน  แต�ปจจัยพื้น านในการเลือก

ซื้อที่เหมือนกัน คือ  ฟงก�ชั่นของสินค�า  (ความสบาย

ในการสวมใส�)   และสิง่ทีส่าํคญัอีกอย�างหนึง่ในปจจบุนั 

คอื การใช�ผลติภัณ �เพือ่สขุภาพ  ซึง่ผู�บริโภคทีใ่ห�ความ

การ ระก บ รกิ

สนใจเรื่องสุขภาพไม�ได�จํากัดเฉพาะวัยสูงอายุ กลุ�มเดก

วัยรุ�น อายุประมาณ 13  ป� จนถึงอายุ  27  ป�  เป�น 

กลุ�มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย�างชดัเจนมากทีส่ดุ และจาก

ภาวะเศรษ กจิและการเมอืงทาํให�ผู�บรโิภคควบคมุค�าใช�

จ�าย  ดังนั้น  กลยุทธ�ด�านราคา  การส�งเสริมกิจกรรม

การขายเป�นสิ่งที่หลีกเล่ียงไม�ได� ส�วนบริษัทในกลุ�มจะ

เน�นกลยุทธ�การสร�างความแตกต�าง  โดยชูจดุแขงในการ

เป�นผู�นําด�านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ออกแบบชุดชั้น

ในให�เหมาะสมกับสรีระผู�หญิงไทย รวมถึงฟงก�ชั่นของ

สินค�าที่สวมใส�สบายและแฟชั่นที่ทันสมัยในราคาที่

เหมาะสม อีกทั้งมีสินค�าสําหรับผู �ที่ต �องการความ

พิถีพิถันในการดูแลรูปร�างหรือใส�ใจสุขภาพ

 - เคร่ืองแต�งกายสุภาพบุรุษ มีช�องทางจัด

จาํหน�ายหลกั คอื ห�างสรรพสินค�า ทัง้ในกรุงเทพฯและ

ต�างจงัหวดั   ทีม่พีนกังานขายประจาํ และขยายช�องทาง

ไปในดิสเคาน�สโตร� รวมท้ังการเปดร�านในศูนย�การค�า  ใน

ช�วงป�ทีผ่�านมามีอตัราการเจริญเติบโตถดถอยจากป�ทีแ่ล�ว 

8% ตลาดถดถอยมากในช�วงไตรมาส  4  เน่ืองจากปญหา

ทางการเมืองทาํให�เกิดการชะลอการซ้ือ ผู�ผลติต�องปรับ

ตวัเน�นการทําต�นทนุให�สามารถแข�งขันได� หาเทคโนโลยี

ใหม�  หรอืเน�น Value Product และสร�างการสือ่สารถงึ

ผู�บรโิภคอย�างต�อเนือ่ง จงึจะสามารถแย�งชงิส�วนแบ�งตลาด

ได� และกจิกรรมการตลาดช�วยเหลอืสงัคม ยงัคงเป�นสิง่ที่

ผู�บรโิภคให�ความสนใจและเป�นปจจยัหนึง่ในการตดัสนิใจ

ซือ้นอกจากน้ีส�วนใหญ�มุ�งเน�นแต�การใช�กลยทุธ�ทางด�าน

ราคา ลด แลก แจก แถม เพือ่เพิม่ยอดขายและลดสตอก

ทีม่อียู� โดยแทบไม�มกีารทําการตลาดด�านอ่ืน  ทาํให�ผู�

ผลติต�องมุ�งพฒันาประสทิธภิาพการผลติ บรหิารต�นทนุให�

ลดลงและคล�องตวัในการจดัการเพือ่สร�างความสามารถ

ในการแข�งขนั และมงีบประมาณในการทาํกจิกรรมการ

ตลาด เพ่ือให�เกิดความได�เปรยีบในระยะยาว บรษิทัใน



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

23

การ ระก บ รกิ

กลุ�มมีความได�เปรียบในการแข�งขัน โดยมีการสร�าง 

Portfolio ของกลุ�มผลิตภัณ �เครื่องแต�งกายชายให�

ครอบคลุมกลุ�มเป�าหมายในหลากหลาย Segment 

ทําให�เกิดการ กระจายที่ครอบคลุมการครองตลาด

เครื่องแต�งกายชายและเกิดดุลย�ต �อรองในการจัด

จําหน�ายผลิตภัณ �ของบริษัทในกลุ�มเป�นที่รู �จักและ

ยอมรับในด�านชื่อเสียงและคุณภาพ   มีการพัฒนาและ

คิดค�นนวัตกรรมใหม�   เพราะได�รับการสนับสนุนจาก

ผู�ผลิตในกลุ�ม  ซึ่งมีตั้งแต�โรงงานปนด�าย โรงงานฟอก

ย�อม โรงงานตกแต�งผ�า และโรงงานผลิตเสื้อสําเรจรูป  

ตลอดจนมีบุคลากรท่ีเข�มแขงพร�อมที่จะเรียนรู�และ

พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง

แนวโน�มตลาดเคร่ืองแต�งกายสุภาพบุรุษ จากภาวะ

กําลังซื้อที่ซบเซาต�อเนื่อง  ภาวะการเมืองอุตสาหกรรม

มีแนวโน�มที่จะทรงตัวหรือถดถอยลง การแข�งขันจะมี

ความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจํานวนคู�แข�งขันจากต�าง

ประเทศมากข้ึน รวมทั้งสินค�าราคาถูกจากประเทศจีน

เข�ามาแข�งขันในตลาดมากขึ้น ทําให�คู�แข�งขันในตลาด

ต�องทําการวิเคราะห�ถึงสภาพตลาดและพ ติกรรมผู�

บริโภคในแต�ละพื้นท่ี รวมถึงการค�นหาจุดแขงของตัว

สินค�าและกลุ�มลูกค�า  เป�าหมาย  ซึ่งเป�นปจจัยสําคัญ

ทีจ่ะทําให�สามารถปรับกลยทุธ�ให�ธรุกจิอยู�รอดได�ภายใต�

การแข�งขันที่รุนแรง

 - สินค�าอุปโภคบริโภค มีการแข�งขันสูง ส�วน

ใหญ�สินค�าของบริษัทในกลุ �มเป�นสินค�าที่ใช�ในชีวิต

ประจาํวนั แบ�งออกเป�น  4  หมวดใหญ�  คอื  ผลิตภณั �

ในครัวเรือน ผลิตภัณ �อาหาร  ผลิตภัณ �ส�วนบุคคล

และผลิตภัณ �เดก เช�น นํ้ายาล�างจานไลปอนเอฟ ผง

ซักฟอกเปา  บะหมี่กึ่งสําเรจรูปมาม�า ผลิตภัณ �

ซิสเทมมา และผลิตภณั �โคโดโม  ซึง่สนิค�าในกลุ�มเน�น

ด�านคุณภาพ  ราคาซื่อสัตย�ยุติธรรมต�อผู�บริโภค  และ

ขยายช�องทางการจําหน�ายให�ครอบคลุมทุกช�องทาง  

กลยทุธ�ทางการตลาดเน�นการเลือกส�วนแบ�งการตลาดที่

สอดคล�องกับตําแหน�งของสินค�าและบริการ นอกจากนี้ 

ยังได�พัฒนาผลิตภัณ �ใหม�  ให�ตรงกับความต�องการ

ของผู�บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ได�

พัฒนาระบบ Logistics  และ Information Technology 

เพือ่สร�างความพงึพอใจสูงสดุให�กบัลกูค�า  ลดความสญู

เสียโอกาสในการขายเน่ืองจากการขาดสต�อก เป�นการ

สร�างโครงข�าย Synergy Network  ในการบริการลูกค�า 

ด�านการจดัจาํหน�ายและช�องทางการจาํหน�าย มสีดัส�วน

ในกรุงเทพฯ  40% และต�างจังหวัด  60% ตลาดสินค�า

อปุโภคบริโภคยังมแีนวโน�มการแข�งขนัท่ีรนุแรง และการ

เปดการค�าเสรีมีผลให�ผู�บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ผู�

ประกอบการในประเทศไทยต�องประสบกับการแข�งขัน

กบัสนิค�านาํเข�าหรอืการย�าย านการผลิตของคู�แข�งมายงั

ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ�าน จึงมีการพัฒนา

สนิค�าเข�าสู�ตลาดอย�างสมํา่เสมอ รวมถงึการจดักจิกรรม

ทางการตลาดอย�างต�อเน่ืองเพ่ือเป�นการประชาสัมพันธ�

สินค�าและสร�างความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างบริษัทในกลุ�ม    

ร�านค�าและผู�บริโภคสินค�าอุปโภคบริโภคของบริษัทฯ 

ส�วนใหญ�เป�นที่รู�จักโดยท่ัวไป เช�น บะหม่ีกึ่งสําเรจรูป 

มาม�า ในป� 2556 บะหมี่กึ่งสําเรจรูปในประเทศไทย มี

มูลค�าตลาดรวมประมาณ 17,000 ล�านบาท มีอัตราการ

เติบโตเชิงมูลค�าประมาณร�อยละ 8 สินค�าบะหม่ีกึ่ง

สําเรจรูปถูกนํามาใช�เป�นหน่ึงในตัวชี้วัดภาวะเศรษ กิจ 

เม่ือใดบะหม่ีกึ่งสําเรจรูปมียอดขายที่สูงขึ้น แสดงว�า

ภาวะเศรษ กิจชะลอตัวลงเน่ืองจากประชาชนประหยัด

ค�าใช�จ�าย จึงนยิมบริโภคบะหมี่กึ่งสําเรจรูปเพิ่มขึ้น โดย

อัตราการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเรจรูปเฉลี่ยของคนไทยอยู�

ที่ประมาณ 44 ซองต�อคนต�อป� ในช�วง 3-4 ป�ที่ผ�านมา

ผู�บริโภคเปลี่ยนพ ติกรรมจากการบริโภคประเภทซอง 
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มาเป�นประเภทถ�วยอย�างชัดเจน ทําให�มูลค�าทางการ

ตลาดของประเภทถ�วยมีการเติบโตเพิ่มข้ึน ภาพตลาด

โดยรวมแบ�งเป�นบะหมีก่ึง่สาํเรจรปูประเภทซองประมาณ

ร�อยละ 70 และประเภทถ�วยประมาณร�อยละ 30 และผู�

บริโภคปจจุบันจะซื้อสินค�าต�อคร้ังในจํานวนที่ลดลงแต�

มีความถ่ีในการซื้อมากขึ้นและคาดว�าการแข�งขันของ

บะหมีก่ึง่สาํเรจรปูจะมคีวามรุนแรงมากข้ึน “มาม�า”เป�น

ผู�นําตลาดบะหมี่กึ่งสําเรจรูปอันดับหนึ่ง  ด�วยส�วนแบ�ง

การตลาดสูงสุดร�อยละ 54 โดยเฉพาะประเภทถ�วยมี

อัตราการขยายตัวทั้งเชิงมูลค�าและปริมาณ เป�นผู�นํา

ตลาดอันดับหนึ่ง   ด�วยส�วนแบ�งตลาดร�อยละ 61 ส�วน

ประเภทซองมีส�วนแบ�งการตลาดร�อยละ 50 ในป�ที่ผ�าน

มา มาม�าได�ออกผลติภัณ �ประเภทถ�วยรสชาดใหม�  คอื 

มาม�าสไปซีชีส มาม�าต�มยํากุ�งเอกซ�ตรีม  มาม�าซีฟูดส�

ผัดขี้เมา  และปจจุบันบะหมี่กึ่งสําเรจรูปประเภท

พรีเมียมยังเป�นที่ต�องการของผู�บริโภคเพิ่มขึ้นกว�าเดิม

เศรษ กิจไทยในป� 2556 ขยายตัว ในอัตราร�อยละ 

2.9 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร�อยละ 6.5 ในป� 2555 

โดยการลงทุนรวมขยายตัวลดลงในอัตราร�อยละ -1.9 

เนื่องจากการลงทุนที่ลดลงของภาคเอกชนในอัตราร�อย

ละ -2.8 ในขณะที่การส�งออกสินค�าขยายตัวร�อยละ 0.2 

เนือ่งจากสนิค�าเกอืบทกุประเภทมมีลูค�าส�งออกหดตวัลง

และเมื่อพิจารณาถึงการใช�จ�ายของครัวเรือน  พบว�า

ขยายตัวเพยีงร�อยละ 0.2 ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวร�อย

ละ 6.7 ในป�  2555 เมือ่พจิารณาตามรายภาคอตุสาหกรรม 

พบการขยายตัวอย�างเลกน�อยในเกือบทกุสาขา โดยการ

ค�าส�งค�าปลกีขยายตวัร�อยละ 3.2 ชะลอตวัลงจากทีข่ยาย

ตัวร�อยละ 5.2 ในป� 2555 และการอุตสาหกรรมขยายตัว

เพียงร�อยละ 0.1 อย�างไรกตามการท�องเที่ยวยังคงขยาย

ตัวอย�างโดดเด�นถึงร�อยละ 12.1 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น

ของจาํนวนนกัท�องเทีย่ว รวมถงึการขนส�งยงัขยายตวัใน

อัตราร�อยละ 7.9

ผลประกอบการของบรษิทัฯในป� 2556 ทีผ่�านมามีราย

ได�รวม 4,177 ล�านบาท เพิม่ข้ึน 121 ล�านบาท หรอืร�อย

ละ 3 เมือ่เทยีบจากป�ก�อนหน�า กาํไรสุทธมิมีลูค�ารวม 1,300 

ล�านบาทลดลง 37 ล�านบาท หรอืร�อยละ 3 เมือ่เทียบจาก

ป�ก�อนหน�า ตามรายละเอียดในคําอธิบาย และการ

วิเคราะห� านะทางการเงินและผลดําเนินงานของ าย

จัดการ 

สําหรับในป� 2557 คาดว�าผลการดําเนินงาน

ของบรษิทัฯ ยงัอยู�ในเกณ �ทีน่�าพอใจ  แต�เนือ่งจากในป�  

2556  ผลประกอบการของบริษทัในกลุ�มส�วนใหญ�มกีาํไร

ไม�สงูขึน้   ซึง่จะส�งผลให�บรษิทัฯ อาจได�รบัผลตอบแทน

จากการเป�นผู�ถอืหุ�นในบรษิทัต�าง  เหล�านัน้ คอื  เงนิปนผล

รบัลดลง แต�รายได�ในส�วนของธรุกิจสวนอตุสาหกรรมยัง

คงเตบิโตมรีายได�เพิม่ข้ึนอย�างต�อเนือ่ง      เนือ่งจากการ

เพิ่มขึ้นของการให�เช�าและบริการ บริษัทฯ ได�ให�ความ

สําคัญต�อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยการพัฒนา

ทกัษะบคุลากร ลดต�นทนุ และเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ผลติและให�บรกิาร เพ่ือการเตรยีมพร�อมเข�าสู�ประชาคม

เศรษ กิจอาเซียน (AEC) นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัเป�นผู�

ประสานงานในการกระจายสนิค�าของบรษิทัในกลุ�ม โดย

จดัหาสถานท่ีและแหล�งจาํหน�ายสินค�าของบริษทัในกลุ�ม 

อกีทัง้แสวงหาโอกาสในการลงทนุธรุกจิใหม�  เพือ่สร�าง

ความเตบิโตและความม่ันคงทางธรุกิจต�อไป

2.1.3 การจัดหาผลิตภั �หรือบริการ 

สาํหรับธรุกิจการลงทุนในหุ�นบริษทัต�าง  บรษิทัฯ จะ

ลงทุนในธุรกิจที่ต�อเนื่องหรือเสริมกับธุรกิจเดิม  รวมทั้ง

ลงทนุในธรุกจิใหม�ทีค่าดว�าจะให�ผลตอบแทนทีคุ่�มค�าต�อ

การลงทุน มีการสรรหาผู�ร�วมลงทุนที่มีศักยภาพ มี

เทคโนโลยีใหม�  และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

โดยได�รับการแนะนําและชักชวนจากผู�ร�วมลงทุนเดิม

การ ระก บ รกิ
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การ ระก บ รกิ

หรือสถาบันการเงินต�าง  ผู�ที่ต�องการเข�ามาอยู�ในสวน

อตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�ของบรษิทัฯบรษิทัฯ จะเข�าไป

ให�ความช�วยเหลือและให�คําแนะนําในด�านการจัดตั้ง 

การจดัหาสถานที ่การขออนญุาตต�าง  จากทางราชการ 

เพื่อให�การดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว�  

โดยในด�านสถานท่ีบริษัทฯ มีที่ดินและอาคารในสวน

อตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�ถงึ 3 แห�ง ทีพ่ร�อมให�เช�าหรอื

ขาย  รวมทั้งมีอาคารที่ตําบลแม�กาษา อําเภอแม�สอด

จังหวัดตาก ให�เช�า เพื่อใช�ประกอบกิจการ ในราคาที่

เอื้อประโยชน�ต�อผู�ลงทุน ทําให�สามารถที่จะดําเนินการ

ผลิตสินค�าและสร�างผลกําไรได�ในเวลาที่รวดเรว 

2.1.4 งานที่ยังไม�ได�ส�งมอบ - ไม�มี-

2.2 รกจิการ � าแล รกิาร  

2.2.1 ลักษ ะผลิตภั �และบริการ

ธุรกิจการให�เช�าและบริการเป�นธุรกิจที่บริษัทฯ  เป�น

ผู�ดําเนินการเอง  โดยมีวัตถุประสงค�  เพื่อรองรับการ

ขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในด�านการแข�งขันให�กับ

บริษัทในกลุ�ม สามารถแบ�งได�เป�น 4 ประเภท ดังนี้

(1) การให�เช�าและบริการ

ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ที่เปดดําเนิน

การแล�ว  บริษทัฯ มกีารให�เช�า ทีด่นิ   อาคาร ให�บรกิาร

ระบบสาธารณปูโภคพืน้ าน สิง่อํานวยความสะดวกและ

บํารุงรักษา เช�น  บริการบําบัดนํ้าเสีย บริการห�อง

พยาบาล เป�นต�น  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได�ขยายธุรกิจ

การให�เช�าและบรกิารไปทีต่าํบลแม�กาษา  อาํเภอแม�สอด 

จังหวัดตาก และโครงการ J-Park Sriracha Nihon 

Mura ที่ตําบลสุรศักดิ  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดยได�รับค�าตอบแทนในรูปค�าเช�ารับและค�าบริการ

สาธารณูปโภครับนั้น  ตลอดจนได�รับใบอนุญาต

จําหน�ายไฟฟ�าและใบอนุญาตระบบจําหน�ายไฟฟ�า

ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา  เพื่อ

จาํหน�ายให�แก�บรษิทัลกูค�าทีอ่ยู�ในสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน�ศรีราชา ในป� 2556 มีผู�เช�าที่ดินและอาคาร 

จํานวน 70 ราย และผู�ใช�บริการไฟฟ�าจํานวน 63 ราย 

และไอนํ้าจํานวน 25 ราย

(2) การให�คําปรกษาและบริการ  

บริษัทฯ ให�คําปรึกษา แนะนํา วางแผนด�านธุรกิจ 

การจัดการและการดําเนินโครงการใหม�  แก�บริษัท

ต�าง  ในกลุ�ม โดยบริษัทฯจะได�รับค�าตอบแทนในรูป

ของค�าที่ปรึกษาธุรกิจรับและค�าบริการรับ ในป� 2556 มี

ผู�ใช�บริการจํานวน 71 ราย

(3) บริการด�านเครื่องหมายการค�า 

บริษัทฯ ให�บริการด�านเครื่องหมายการค�าแก�บริษัท

ในกลุ�มเท�านั้น โดยเครื่องหมายการค�า แบ�งเป�น 2 

ประเภท คือ

• เคร่ืองหมายการค�าต�างประเท  บรษิทัฯ เป�นผู�ได�

รับสิทธิเครื่องหมายการค�าของผลิตภัณ �ที่มีชื่อ

เสียงในต�างประเทศและได�ทําสัญญายินยอมให�

บรษิทัในกลุ�มใช�เครือ่งหมายการค�าดังกล�าว เพือ่

ทําการผลิตและจําหน�ายสินค�าภายใต�เครื่อง 

หมายการค�านั้น  เช�น Guy Laroche, Elle,  

Absorba โดยบรษิทัฯ จะได�รบัค�าตอบแทนในรปู

ของค�าลขิสทิธริบั ในป� 2556 มผีู�ใช�บรกิารจาํนวน 

13 ราย

• เครื่องหมายการค�าในประเท  บริษัทฯ เป�น

เจ�าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค�าต�อ

กรมทรัพย�สินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย�  

ตามประเภทของผลิตภัณ �  และได�ทําสัญญา

ยนิยอมให�บรษิทัในกลุ�มใช�เครือ่งหมายการค�าดงั
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กล�าว  เพือ่ทาํการผลติและจาํหน�ายสนิค�าภายใต�

เครื่องหมายการค�านั้น เช�น กุลสตรี, Rain 

Flower และ Homecare เป�นต�น โดยได�รับค�า

ตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการค�ารบัในป�   2556   

มีผู�ใช�บริการจํานวน 3 ราย

(4)   บริการด�านธุรกิจสนามกอล�    

บริษทัฯ   ให�บรกิารสนามกอล�ฟมาตร าน  18  หลุม   

ที่ ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร�บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   

โดยได�ค�าตอบแทนในรูปค�าธรรมเนียมการใช�สนาม

กอล�ฟ ค�าอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ นอกจากน้ี ยัง

เป�นการบริหารจัดการนํ้าใช�ที่ผ�านการบําบัดจากสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  กบินทร�บุรี ให�เกิด

ประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.2.2  การตลาดและการแข�งขัน

การตลาด  บริษัทฯ ได�ตั้งหน�วยส�งเสริมการตลาด

ต�างประเทศเพิ่มจากหน�วยการตลาดในประเทศ ทั้งนี้

โดยเน�นกลุ�มนกัลงทุนจากประเทศญ่ีปนุ ให�เข�ามาลงทุน

ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ของบริษทัฯ นอกจาก

นี้ บริษัทฯ ยังได�ให�ข�อมูลไว�กับสํานักงานส�งเสริมการ

ลงทุนและเผยแพร�ในเวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.

co.th) โดยบรษิทัฯ ได�จดัหาผู�มีประสบการณ�  ผู�ชาํนาญ

การและท่ีปรกึษา ทีม่คีวามรู� ความสามารถในด�านต�าง  

ไว�เพื่อคอยให�คําปรึกษาแนะนําแก�ลูกค�าตลอดเวลา

บริษัทฯ ได�จัดเตรียมที่ดินและอาคารสําเรจรูป ไว�

รองรับผู�ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย�อม 

(SMEs)ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา 

กบินทร�บุรีและลําพูน โดยผู�เช�าสามารถประกอบกิจการ

ได�ทนัท ีสาํหรบัการให�บรกิารด�านสาธารณูปโภคพ้ืน าน

บรษิทัฯ จะเน�นในด�านความพร�อมและความเพยีงพอใน

การให�บริการ เช�น มีระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีคุณภาพ 

บรกิารห�องพยาบาล บรกิารจดัเกบและกาํจดัขยะมลู อย

และได�นาํระบบ ISO 9001:2008 ซึง่เป�นระบบบรหิารงาน

คุณภาพด�านการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภค

พืน้ านมาใช� และปรบัปรงุระบบการบรหิารงานคณุภาพ

มาอย�างต�อเน่ือง ปจจุบันการท่ีจะเพ่ิมการให�เช�าและ

บริการได� แนวโน�มตลาดมุ�งเน�นการสร�างภาพลักษณ�ที่

ด ีการดําเนินธุรกิจอย�างมีความรับผดิชอบต�อสงัคมและ

สิ่งแวดล�อม ซึ่งกําลังกลายเป�นกลยุทธ�ทางการตลาดที่

สาํคญั ทัง้นีเ้พือ่เป�นการเพ่ิมศกัยภาพทางด�านการตลาด 

สร�างความเชื่อม่ันให�กับลูกค�าต�อบริการของบริษัทฯ

ตลอดจนสร�างแรงจูงใจให�กับนักธุรกิจรายใหม� ในการ

ตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�

ปจจุบันบริษัทฯ ได�ดําเนินการพัฒนาและปรบัปรุงด�าน

สิ่งแวดล�อมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ทั้ง 3 

แห�งอย�างต�อเนื่อง ด�วยการรับรองระบบการจัดการสิ่ง

แวดล�อม ISO14001:2004  ของระบบ Central 

Wastewater Treatment จากสํานักรับรองระบบ

คุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว)

ภาวะการแข�งขัน ในด�านธุรกิจการให�เช�าและบริการ

ส�วนใหญ�เป�นการให�เช�าและบริการแก�บริษัทในกลุ�ม จึง

ไม�ประสบปญหาด�านการแข�งขันมากนัก และหากเป�น

บุคคลภายนอกบริษัทฯ จะคัดเลือกบริษัทที่ประกอบ

ธรุกจิท่ีไม�ส�งผลกระทบต�อสิง่แวดล�อม ดงันัน้ด�านการให�

เช�าบรษิทั คาํนงึถึงความเหมาะสมในการจดัพืน้ทีอ่าคาร

และ ท่ีดินสํ าห รับนัก ธุร กิจที่ จะมาลงทุนในสวน

อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน�ทัง้รายใหญ�และรายย�อย เม่ือ

เปรียบเทียบอัตราค�าเช�า อาคาร โรงงานภายในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�กับสวนอุตสาหกรรม เขต

อุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมอื่น  ที่อยู�ใกล�เคียง 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�มีอัตราค�าเช�าพื้นที่ต�อ

การ ระก บ รกิ
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ตารางเมตรต่ํากว�า ส�วนด�านการให�บรกิารบริษทัฯ มกีาร

พฒันาและปรับปรงุด�านบริการและส่ิงแวดล�อมอย�างต�อ

เนื่อง เพื่อให�ลูกค�าเกิดความเชื่อมั่นในการอยู�ในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ของบริษัทฯ นอกจากนี้

สําหรับการให�บริการด�านกระแสไฟฟ�า คู�แข�งจะมีแต�

เฉพาะการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคเท�านั้น ส�วนบริษัทฯ เป�นผู�

ได�รับใบอนุญาตจําหน�ายไฟฟ�าด�วย ย�อมมีความมั่นคง

ของระบบการจ�ายกระแสไฟฟ�าความสะดวกและความ

รวดเรวในการให�บริการ ส�วนการให�บริการไอน้ํานั้น 

เนื่องจากที่ผ �านมาต�นทุนไอนํ้าของลูกค�าที่ซื้อจาก 

บริษัทฯ ยังตํ่ากว�าต�นทุนการผลิตไอนํ้าท่ีลูกค�าผลิตใช�

เอง บริษัทฯ จึงไม�ประสบปญหาด�านการแข�งขัน  

นอกจากนีบ้รษิทัฯยงัได�ขยายธรุกจิการให�เช�าและบรกิาร

ไปที่ตําบลแม�กาษาอําเภอแม�สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป�น

พื้นที่เขตเศรษ กิจพิเศษของภาครั  เพื่อเป�นทางเลือก

ให�กบันกัธรุกจิมากขึน้ ในป� 2556 บรษิทัฯ ได�เริม่ดาํเนนิ

การโครงการ J-Park Sriracha Nihon  Mura ซึ่งเป�น

ธรุกจิ Shopping Mall โดยการเปดให�เช�าพืน้ที ่ประกอบ

ด�วย ร�านเสื้อผ�าร�านอาหาร ร�านสะดวกซื้อ และ Super 

Market ในแถบชาย งทะเลตะวันออก (Eastern 

Seaboard) ตั้งอยู�ที่ ตําบลสุรศักดิ อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี

สาํหรบัธรุกจิสนามกอล�ฟ จากการท่ีสวนอตุสาหกรรม

เครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี มีปริมาณนํ้าเสียจากโรงงาน

ทีผ่�านการบาํบดัแล�วเป�นจาํนวนมาก ควรนาํนํา้ดงักล�าว

มาใช�อย�างไรให�เกิดประโยชน�และไม�กระทบกับชุมชน

โดยรอบ ซึ่งบริษัทฯ ได�เลงเหนว�าธุรกิจสนามกอล�ฟใน

ตลาดปจจุบนัเป�นธุรกจิทีม่กีารขยายตัวอย�างต�อเนือ่ง ดงั

นั้น เพื่อเป�นการบริหารนํ้าใช�อย�างยั่งยืน ในป� 2550 

บริษัทฯ จึงได�จัดสร�างสนามกอล�ฟกบินทร�บุรีสปอร�ต

คลับเป�นสนามกอล�ฟมาตร าน 18 หลุม และบริษัทฯ 

ยงัได�สร�างสนาม กซ�อมกอล�ฟและส�งเสรมิให�มนีกักอล�ฟ

ใหม�  ในท�องถิน่เพิม่มากขึน้ ตลอดจนให�สทิธปิระชาชน

ในท�องถิ่นสามารถสมัครเป�นสมาชิกประเภทท�องถิ่น  

โดยไม�เสียค�าใช�จ�ายใด เป�นการสร�างความสัมพันธ�ต�อ

ชุมชน  นอกจากน้ีการออกแบบสนามกอล�ฟที่มี

เอกลักษณ�พิเศษของสนามกอล�ฟแห�งนี้ คือ มีความยาว

ของสนามที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จึงสามารถดึงดูด

และสร�างความท�าทายให�นกักอล�ฟโดยทัว่ไปมาใช�บรกิาร

ข�อมูลดังกล�าวข�างต�นส�งผลให�ธุรกิจสนามกอล�ฟ

กบินทร�บุรีสปอร�ตคลับได�เปรียบผู�ประกอบการรายอื่น 

ในเขตอุตสาหกรรมใกล�เคียง ทั้งยังเป�นการเพ่ิมมูลค�า

ที่ดินและเป�นสิ่งจูงใจให�นักธุรกิจตัดสินใจมาลงทุนใน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�กบินทร�บุรี ได�ง�ายขึ้น

2.2.3  การจัดหาผลิตภั �และบริการ   

บริษัทฯ ได�จัดที่ดินและอาคารสําเรจรูปในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� รวมทั้งที่ตําบลแม�กาษา 

อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก ในป� 2556 บริษัทฯ ได�เริ่ม

ดําเนินการโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่ง

เป�นธุรกิจ Shopping Mall โดยการเปดให�เช�าพื้นที่

ประกอบด�วย ร�านเส้ือผ�า ร�านอาหาร ร�านสะดวกซ้ือ 

และ Super Market ในแถบชาย งทะเลตะวันออก 

(Eastern Seaboard) ตั้งอยู�ที่ ตําบลสุรศักดิ อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไว�รองรับนักธุรกิจที่ต�องการ

ประกอบกจิการพร�อมท้ังได�จดัเตรยีมบคุลากรทัง้ในด�าน

การบัญชี ด�านการต�างประเทศ ด�านก หมายและด�าน

อืน่ เพือ่ให�บรกิารลกูค�าทีป่ระสบปญหาและไม�สามารถ

ที่จะแก�ปญหาดังกล�าวได� ส�วนในเร่ืองของลิขสิทธิและ

เครื่องหมายการค�าของผลิตภัณ �ที่มีชื่อเสียงจากต�าง

ประเทศทีไ่ด�รบัความนยิม และมคีวามต�องการทัง้ตลาด

ในประเทศและต�างประเทศจะมีทั้งที่บริษัทฯ เป�นผู�

ติดต�อจัดหาและบริษัทในกลุ�มจัดหามาให�โดยบริษัทฯ 

การ ระก บ รกิ
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เป�นผู�จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค�าหรือจัดหาลิขสิทธิ 

เพื่อให�มีความหลากหลายในประเภทของสินค�า ซึ่ง

สามารถก�อให�เกิดรายได�เพิ่มข้ึน ตลอดจนการสร�าง

เคร่ืองหมายการค�าของตนเองข้ึนมาใหม�ให�เป�นทีย่อมรบั

ของตลาดทั่วไป เพื่อลดต�นทุนในเรื่องลิขสิทธิของการ

ผลิตสินค�า บริษทัฯ ได�พัฒนาพื้นที่ว�างเปล�าของบริษัทฯ 

ให�เกิดประโยชน�สูงสุดโดยจัดสร�างสนามกอล�ฟ ซึ่ง

เป�นการเพิ่มธุรกิจบริการให�กับบริษัทฯ   

2.2.4 งานที่ยังไม�ได�ส�งมอบ  -ไม�มี-

2.3 รกจิสว อ สา กรรม 

2.3.1  ลักษ ะผลิตภั �และบริการ    

บริษัทฯ ได �ดําเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการ

อตุสาหกรรม  โดยมวีตัถปุระสงค�เริม่แรกเพือ่รองรบัการ

ขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบริษัทต�าง ในกลุ�ม

และเป �นการสนองต�อนโยบายของรั บาลในการ

สนับสนุนการขยายตัวทางด�านอุตสาหกรรมให�กระจาย

ออกไปยังส�วนภูมิภาคเพ่ือเป�นการพัฒนาเศรษ กิจและ

อุตสาหกรรมให�เจริญก�าวหน�าควบคู�กับการเสริมสร�าง

คุณภาพชีวิต สังคม และส่ิงแวดล�อม พร�อมท้ังมีการ

บริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซี่งนํา

ไปสู�การพฒันาอย�างยัง่ยนื โดยมรีายได�ในรปูของรายรบั

จากการขายพืน้ทีใ่นจงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุแีละ

จังหวัดลําพูน 

เหตุที่เป�น “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริษัทฯ  มุ�ง

มัน่ท่ีจะพฒันาสภาพแวดล�อมให�ร�มร่ืน บรรยากาศอบอุ�น

สาํหรบัทกุชวีติในชายคาสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�

ภายใต �ปรัชญา “สร �างสิ่ งที่มากกว �าคําว �า เขต

อุตสาหกรรม” ปจจุบันลูกค�าของบริษัทฯ ที่ดําเนินการ

อยู� นอกจากบริษัทในกลุ�มแล�ว บริษัทฯ ยังเปดกว�าง

สําหรับอุตสาหกรรมที่ให�ความสนใจ ดังน้ัน เพื่อให�

ลูกค�าเกิดความเชื่อมั่นในบริการสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน� จึงได�นําระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป�นระบบ

บริหารงานคุณภาพด�านการพัฒนาที่ดิน และบริการ

สาธารณปูโภคพืน้ านมาใช�ในสวนอตุสาหกรรมเครอืสห

พัฒน�ทั้ง 3 แห�ง และปรับปรุงระบบการบริหารงาน

คุณภาพมาอย�างต�อเนื่อง

วตั ปุระสงค�ในการนําระบบบรหิารคุ ภาพมาใช�เพือ่

1. เป�นแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของ 

บริษัทฯ

2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดําเนินการของบริษัทฯ

3. เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค�าในงานบริการ

ของบริษัทฯ

ในป� 2553 ได�มกีารทบทวนระบบบริหารคณุภาพ ISO 

9001:2008 และเหนชอบให�นําดําริของ นายบุณยสิทธิ  

โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน� “คนดี  สินค�าดี  

สังคมดี”  มากําหนดเป�นนโยบายคุณภาพสําหรับธุรกิจ

บริการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ทั้ง 3 แห�ง 

เพื่อสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าและมีการพัฒนา

อย�างต�อเนื่อง โดยนโยบายดังกล�าวมีวัตถุประสงค�ดังนี้ 

คือ พนักงานของบริษัทฯ ให�บริการลูกค�าด�วยความ

รวดเรว  สุภาพ  มีความรู�  คุณธรรมและจริยธรรม  

ระบบสาธารณูปโภคท่ีให�บรกิารลูกค�ามคีณุภาพเพียงพอ

และพฒันาตามเป�าหมายท่ีกาํหนด  ส�งเสริมและพัฒนา

ด�านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัยสุขภาพและสิ่ง

แวดล�อมของพนักงานในองค�กรและชุมชนบริเวณรอบ

พื้นที่ ควบคู�ไปกับนโยบายด�านการจัดการสิ่งแวดล�อม 

ISO 14001:2004 ที่มุ�งเน�นการดูแลรักษาสภาพแวดล�อม

โดยรวมของสวนอุตสาหกรรมให�สวยงาม ร�วมช�วยเหลือ

การ ระก บ รกิ
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สงัคมและสนัทนาการร�วมกนัโดยพนกังานทกุระดบัต�อง

นํานโยบายดังกล�าวไปป ิบัติโดยเคร �งครัดให�ได �

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปจจุบันบริษัทฯ  ได�

ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงด�านสิ่งแวดล�อมภายใน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ทั้ง 3 แห�งอย�างต�อเนื่อง

ด�วยการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 

3. สื่อสาร สร�างจิตสํานึกกับพนักงานทุกระดับรวม

ถึงผู � รับเหมา และบริษัทในโครงการสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ถึงความสําคัญและ

หน�าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม

นโยบายสิ่งแวดล�อม และระบบการจัดการสิ่ง

แวดล�อมของบริษัทฯ  ตลอดจนเผยแพร�นโยบาย

สิ่งแวดล�อมของบริษัทฯ ต�อสาธารณชน

4. มีการป�องกันมลพิษในด�านนํ้าเสีย ให�เกิดผลกระ

ทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด  โดยจะได�รับการจัด

ทําเป�นวัตถุประสงค�และเป�าหมาย เพื่อนําไป

ป ิบัติและทบทวน

5. ดําเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมของ 

บริษัทฯ เพื่อให�เป�นไปตามความมุ�งมั่นและมีการ

ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล�อมอย�างต�อ

เนื่อง

การ ระก บ รกิ

14001:2004  ของระบบ Central Wastewater Treatment  

จากสาํนกัรบัรองระบบคณุภาพ (สรร.) สงักัดสถาบนัวจัิย

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว)  โดย

กําหนดนโยบายสิ่งแวดล�อมไว� ดังนี้

า ส่ิงแวดล�อม

ริ ั   ส ั าอิ อร ลดงิ  จากัด  (ม า )

บริษัท  สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  

ซึ่งเป�นบริษัทที่บริหาร ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียส�วน

กลาง ตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดล�อมบริษัทฯ 

จึงได�จัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม และกําหนด

นโยบายสิ่งแวดล�อมขึ้นเพื่อที่จะป ิบัติตาม รักษาและ

ปรบัปรงุสภาพส่ิงแวดล�อมให�ดขีึน้อย�างต�อเน่ือง โดยท่ีผู�

บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุ�งมั่นที่จะ

ป ิบัติ ดังต�อไปนี้

1. ป ิบัติตามก หมายและข�อกําหนดต�าง  ทาง

ด�านสิ่งแวดล�อมที่เกี่ยวข�อง โดยนําเกณ �ต�าง  

มาจัดทําเป�นมาตร านข้ันตํ่าในการดําเนินงาน 

ของบริษัทฯ

2. ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษ �และใช �

ทรพัยากรธรรมชาติรวมถึงพลงังานต�าง อย�างมี

ประสทิธิภาพ โดยจะมกีารนาํมาใช�ประโยชน�ให�คุ�ม

ค�า ซึง่ก�อให�เกดิผลกระทบต�อสิง่แวดล�อมน�อยทีส่ดุ
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2555 ( DIW-Energy Management System for SMEs) 

ซึ่งได�นํานโยบายด�านพลังงานจากผู�บริหาร มากําหนด

เป�นนโยบายพลังงานสําหรับภายใต�ขอบเขตระบบบําบดั

นํ้าเสียส�วนกลางเพ่ือการอนุรักษ�พลังงานและมีการ

พัฒนาด�านพลังงานอย�างต�อเนื่อง นโยบายดังกล�าว มี

วัตถุประสงค�ที่มุ�งเน�นการอนุรักษ�พลังงานโดยรวมของ

ระบบบําบดันํา้เสยีส�วนกลาง โดยพนักงานทุกระดบัต�อง

นํานโยบายดังกล�าวไปป ิบัติโดยเคร �งครัดให�ได �

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล ปจจบุนับรษิทัฯ ได�รบัการ

รับรองมาตร านการจัดการด�านพลังงาน ISO 50001 : 

2011 จากสถาบันรับรองมาตร านไอเอสโอ (MASCI) 

เป�นกลุ�มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห�งแรกใน

ประเท ไทย ที่ได�รับการรับรองมาตร านการจัดการ

พลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งได�ดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงด�านพลังงานภายในระบบบําบัดนํ้าเสียส�วน

กลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชาอย�างต�อ

เนื่องโดยกําหนดนโยบายพลังงานไว�ดังนี้

นโยบายส่ิงแวดล�อม จะสื่อสารให�กับพนักงานทุก

ระดับ โดยผ�านการ กอบรมและการติดประกาศภายใน

บรษิทัฯ ผู�จดัการ าย/ผู�ช�วยผู�จดัการ าย มหีน�าทีร่บัผดิ

ชอบเพื่อให�มั่นใจว�าพนักงานใต�บังคับบัญชาทุกคน มี

ความเข�าใจและป ิบัติตามแนวทางของนโยบายสิ่ง

แวดล�อมของบริษัทฯ รวมถึงสื่อสารไปยังผู�ขาย/ผู�รับ

เหมาที่เข�ามาป ิบัติงานในนามของบริษัทฯ 

ทัง้น้ี  ด�วยสภาวะวิก ตด�านพลังงานและวิก ตการณ�

โลกร�อนมแีนวโน�มสงูขึน้ตามเวลาทีเ่ปลีย่นแปลง จนเป�น

ปญหาท่ีสําคัญในระดับชาติ อันเน่ืองมาจากการใช�

พลังงานอย�างไม�มีประสิทธิภาพ อีกทั้งพลังงานดังกล�าว 

ยังต�องพึ่งพิง การนําเข�าจากต�างประเทศ ทําให�เกิดการ

สูญเสียเงินออกนอกประเทศเป�นจํานวนมาก  และยัง

เป�นปญหาด�านต�นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นของผู�ประกอบ

กิจการโรงงาน ที่อาจจะส�งผลกระทบต�อความสามารถ

ในการแข�งขัน โดยเฉพาะอย�างย่ิงโรงงานขนาดกลางและ

ขนาดเลกที่เป�นอุตสาหกรรมส�วนใหญ�ประมาณ 10,000 

ราย ที่เป�นของคนไทย 

ในป� 2556 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา

ได�มีการเร่ิมต�นนําร�องในการดําเนินการจัดการด�าน

พลังงานอย�างจริงจังต�อเนื่องจากป� 2555 ที่ผ�านมา ที่ได�

มีการจัดทํามาตร านระบบการจัดการด�านพลังงาน 

สําหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเลก EnMS-DIW 

การ ระก บ รกิ
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การ ระก บ รกิ

า ลังงา  (Energy Policy)

ริ ั  ส ั าอิ อร ลดงิ จากัด (ม า )

บรษิทั สหพฒันาอินเตอร�โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ซึง่

เป�นบรษิทัทีบ่รหิาร ควบคมุระบบบาํบดันํา้เสยีส�วนกลาง 

โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา 

ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ�พลังงานเป�นสิ่ง

สาํคญัในการดาํเนนิธรุกจิและเป�นหน�าทีข่องพนกังานทกุ

คนทีต่�องร�วมมอืกนัรกัษาระบบการจดัการพลงังานให�คง

อยู�อย�างยั่งยืน

 ดงัน้ัน บรษิทัฯ จึงกาํหนดนโยบายด�านพลงังานเพือ่

ใช�เป�นแนวทางในการดาํเนนิงานและเพือ่ส�งเสรมิการใช�

พลังงานให�เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด ดัง

ต�อไปนี้

1. บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการ

จัดการพลังงานอย�างเหมาะสม โดยกําหนด

ให�การอนุรักษ�พลังงานเป�นส�วนหนึ่งของการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคล�องกับก หมาย

และข�อกําหนดอื่น  ที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด

2. บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใช�ทรัพยากรพลังงานขององค�กรอย�างต�อเน่ือง 

เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง 

และแนวทางการป ิบัติงานที่ดี (Best Practices)

3. บริษัทฯ จะทําการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร 

เครื่องมือ อุปกรณ�การผลิต และบริการอื่น  

ที่จําเป�น โดยพิจารณาถึงการใช�พลังงานอย�าง

มปีระสทิธภิาพของผลติภณั �หรอืบรกิารดงักล�าว

4. บรษิทัฯ จะกาํหนดแผนและเป�าหมายการอนรุกัษ�

พลงังานในแต�ละป� และสือ่สารให�พนกังานทุกคน

เข�าใจและป ิบัติได�อย�างถูกต�อง

5. บริษัทฯ จะวิเคราะห� ประเมินผล ควบคุม และ

ลดปรมิาณการใช�พลงังาน เพือ่ปรบัปรงุสมรรถนะ

ด�านพลังงานอย�างต�อเน่ือง โดยควบคุมปริมา

การใช�พลังงานไ �าเ ลี่ยของป 2555 ไม�เกิน 

1.32  เมกกะจูลต�อลูกบา ก�เมตร  

6. บริษัทฯ ถือว�าการอนุรักษ�พลังงานเป�นหน�าที่

ความรับผิดชอบของผู�บริหารและพนักงานของ 

บริษัทฯ ทุกระดับที่จะให�ความร�วมมือในการ

ป บิตัติามมาตรการทีก่าํหนด ตดิตามตรวจสอบ 

และรายงานต�อคณะทํางานด�านการจัดการ

พลังงาน

7. บริษัทฯ จะให�การสนับสนุนที่จําเป�น รวมถึง 

ทรัพยากรด�านบุคลากร ด�านงบประมาณ เวลา

ในการทํางาน การ กอบรม และการมีส�วนร�วม

ในการนําเสนอข�อคิดเหนเพื่อพัฒนางานด�าน

พลังงาน

8. บริษัทฯ จะให�ความร�วมมือหรือประสานงานกับ

ชุมชน องค�กรของทางราชการ ผู�ร�วมประกอบ

การทางธุรกิจ และหน�วยงานภายนอกท่ีสนใจ 

เพื่อเผยแพร�การดําเนินงานด�านการจัดการ

พลังงาน

9. บริษัทฯ โดย ายบริหาร (Steering Committee) 

และคณะทํางานด�านการจัดการพลังงานจะ

ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป�าหมาย และ

แผนการดําเนินงานด�านพลังงานทุกป�
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พนักงานของบริษัทฯ ถือเป�นทรัพยากรที่มีคุณค�า

อย�างย่ิงและเป�นหัวใจสําคัญที่เกื้อกูลให�การดําเนินการ

ด�านการจัดการพลังงานให�ประสบผลสําเรจตามเป�า

หมาย บริษัทฯ ได�มุ�งพัฒนา เสริมสร�าง และสนันสนุน

ให�เกดิการสร�างความรู�ความสามารถของพนกังานอย�าง

ต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ บริษัทฯ จึงจัดให�มีการ กอบรม

ให�กบัพนักงานทกุระดบั ทัง้การจดัอบรมภายในและการ

เข�ารบัการอบรมจากภายนอกโดยบรษิทัฯ ได�ดาํเนนิการ

จดัการด�านพลังงาน เพือ่พฒันาบริษทัฯ อย�างเป�นระบบ 

ซึ่งจะทําให�บริษัทฯ มีความเข�มแขงและขับเคลื่อนไป

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ประกอบด�วยกลุ�มโรงงานในกลุ�มสหพัฒน� ดังนั้นระดับการให�บริการภายในสวน

อตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�  จงึเป�นการให�บรกิารของกลุ�มบรษิทัในกลุ�มสหพฒัน� โดยมุ�งเน�นท่ีประโยชน�ของกลุ�มบรษิทั

เป�นหลัก  เพราะเราเชื่อว�าประโยชน�ที่กลุ�มบริษัทได�รับจะสะท�อนกลับมาสู�บริษัทแม�และสังคมรอบข�างของสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ในที่สุด 

ปจจุบันบริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยู� 3 แห�ง ดังนี ้

อย�างถูกทิศทางและได�นําการจัดการด�านพลังงานมา

ป บิตัเิพือ่ให�เกดิการปรับปรุงประสิทธภิาพอย�างต�อเน่ือง

อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน อันจะนําสู�

การพัฒนาคุณภาพที่ต�อเนื่อง และเป�นการส�งเสริมการ

เรียนรู�อย�างไร�ขีดจํากัด เพื่อมุ�งม่ันสู�การเป�นองค�กรที่

พัฒนาอย�างยั่งยืน และสร�างคุณค�าสู�สังคม

จากนโยบายดังกล�าว ในป� 2556 บริษัทฯ สามารถ

ประหยดัพลังงานไฟฟ�าได�ถงึ 117,778.6 กโิลวตัต�/ชัว่โมง  

ถือเป�นการลดต�นทุนในการบําบัดนํ้าเสียได�มากกว�า 

400,000 บาทต�อป�

สว อ สา กรรม รอส ั

ริ ั  ส ั าอิ อร ลดงิ จากัด (ม า )

การ ระก บ รกิ



ที่ดิน ณ โครงการราชบุรี

ที่ดิน ณ โครงการแม�สอด

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  กบินทร�บุรี 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ศรีราชา 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ลําพูน 
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การ ระก บ รกิ

(1) สว อ สา กรรม รอส ั   รรา า 

บริษัทฯ เริ่มดําเนินการเมื่อป� พ.ศ. 2520 โดยตั้งอยู�ในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง บริเวณ  หมู�ที่ 11 ตําบล

หนองขาม และหมู�ที่ 1 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร� โดยมีระบบ

สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง   ดังนี้

• โรงงานผลิตไ �าขนาดกําลงัการผลิต 174 เมกะวัตต� ทีส่ามาร สํารองไ �าได�อย�างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง 

ดําเนินการโดย  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด  (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได�รับใบอนุญาตจําหน�ายไฟฟ�าจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ ไอนํ้าที่เหลือจากการผลิตไฟฟ�า

จะจําหน�ายให�แก�โรงงานต�าง ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ด�วย 

• ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง  ซึ่งได�รับเกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดล�อมสยามใน ป�  2537  รองรับนํ้าเสีย

ได�ประมาณวันละ 12,000  ลูกบาศก�เมตร          

• สนามบินที่ได�รับอนุญาตจากกรมการขนส�งทางอากาศ

• อ�างเกบนํ้าที่สามารถสํารองนํ้าดิบได�จํานวน 850,000 ลูกบาศก�เมตร

• ระบบผลิตนํ้าประปาที่มีกําลังการผลิต 20,000 ลกูบาศก�เมตรต�อวัน 

• สวนพักผ�อน

• ส�วนบรกิารเสรมิธรุกจิ ซึง่เป�นศนูย�จาํหน�ายผลติภณั �กลุ�มสหพฒัน� ภายใต�สญัลกัษณ� “Thailand Best”  ดําเนนิ

การโดยบริษัท กบินทร�พัฒนกิจ จํากัด
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การ ระก บ รกิ

(2) สว อ สา กรรม รอส ั   ก ิ ร ร 

บรษิทัฯ เริม่ดาํเนินการเม่ือป� 2532 โดยต้ังอยู�ในเขตพ้ืนทีต่าํบลนนทรี และตําบลวงัดาล  อาํเภอกบินทร�บรุ ี จงัหวดั

ปราจีนบุรี  ปจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ  3,900  ไร�  โดยมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง   ดังนี้

• อ�างเกบนํ้าที่สามารถสํารองนํ้าดิบได�จํานวน 1,000,000 ลูกบาศก�เมตร

• ระบบผลิตนํ้าประปาที่มีกําลังการผลิต 6,000 ลูกบาศก�เมตร ต�อวัน

• สถานีไฟฟ�าย�อยของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาคขนาด 50 X 2 เมกะวัตต�

• ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง สามารถบําบัดนํ้าเสียได�วันละ 16,000 ลูกบาศก�เมตร

• สนามบินที่ได�รับอนุญาตจากกรมการขนส�งทางอากาศ

• เตาเผามูล อยขนาด 100  กิโลกรัมต�อชั่วโมงได�รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
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การ ระก บ รกิ

(3) สว อ สา กรรม รอส ั   ลา  

บริษัทฯ  เริ่มดําเนินการเมื่อป�  2532  โดยตั้งอยู�ในเขตพื้นที่ตําบลปาสัก และตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน  

จังหวัดลําพูน  ปจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ  2,200 ไร�  โดยมีระบบสาธารณูปโภค  และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง  

ดังนี้

• อ�างเกบนํ้าที่สามารถสํารองนํ้าดิบได�จํานวน 1,000,000 ลูกบาศก�เมตร

• ระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งสามารถบําบัดนํ้าเสียได�วันละ 6,500 ลูกบาศก�เมตร

• สถานีไฟฟ�าย�อยของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค ขนาด 50 X 2 เมกะวัตต� 

• สนามบิน ที่ได�รับอนุญาตจากกรมการขนส�งทางอากาศ

• เตาเผามูล อยขนาด 50 กิโลกรัมต�อชั่วโมงได�รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม

• ระบบนํ้าอุปโภคและบริโภคจากบ�อบาดาลโดยมีอัตราการสูบขึ้นมาใช�ประโยชน�ได�ประมาณวันละ 3,120  

ลูกบาศก�เมตร

• ระบบนํ้าอุปโภคและบริโภคจากระบบผลิตนํ้าประปาวันละ 1,200 ลูกบาศก�เมตร
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2.3.2  การตลาดและการแข�งขัน 

การตลาดบรษิทัฯ ดาํเนนิการพฒันาสวนอตุสาหกรรม

เครือสหพัฒน� โดยเร่ิมตั้งแต�การคัดเลือกทําเลที่ตั้งที่

เหมาะสม การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคให�เพียงพอ การจัดให�มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกและบริการท่ีดี การควบคุมรักษาส่ิง

แวดล�อมให�อยู�ในสภาพที่ดี การคัดเลือกบริษัทที่จะเข�า

มาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  

จะพจิารณาโรงงานท่ีไม�ส�งผลกระทบต�อสิง่แวดล�อมหรอื

โรงงานท่ีจัดให�มีการป�องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

อย�างเข�มงวดและจะติดตามผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

ของโรงงานต�าง  อย�างสมํ่าเสมอ  มีการกําหนดพื้นที่

สําหรับโรงงานประเภทต�าง  เพื่อง�ายต�อการควบคุม 

โดยบริษทัฯ ได�เน�นถงึการรักษาส่ิงแวดล�อมทีจ่ะไม�ก�อให�

เกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก�ชมุชน ซึง่ลกูค�าส�วน

ใหญ�จะได�รับข�อมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�

จากธนาคาร สถาบันการเงินที่ลูกค�าติดต�อเป�นประจํา 

บริษัทคู�ค�าของบริษัทฯ หรือผู�ร�วมทุนกับบริษัทฯ ทั้งใน

และต�างประเทศ  ตลอดจนเวบไซต�ของบริษัทฯ (www.

spi.co.th) และบริษัทฯ ยังได�ให�ข �อมูลของสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ไว �กับสํานักงานคณะ

กรรมการส�งเสริมการลงทุน เพื่อให�นักลงทุนต�างชาติที่

สนใจเข�ามาลงทนุในประเทศไทยได�รบัข�อมลูสะดวกขึน้

ปจจุบันการที่จะมีลูกค�าสนใจท่ีจะมาอยู �ในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�เพิ่มขึ้น นอกจากคุณภาพใน

ด�านการพัฒนาที่ดินหรือบริการแล�ว แนวโน�มตลาดมุ�ง

เน�นการสร�างภาพลักษณ�ที่ดี การดําเนินธุรกิจอย�างมี

ความรับผดิชอบต�อสงัคมและส่ิงแวดล�อม ซึง่กาํลงักลาย

เป�นกลยุทธ�ทางการตลาดที่สําคัญ เพื่อเป�นการเพิ่ม

ศักยภาพทางด�านการตลาด สร�างความเช่ือมั่นให�กับ

ลูกค�า ตลอดจนสร�างแรงจูงใจให�กับนักธุรกิจรายใหม� 

ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือ 

สหพัฒน� บริษัทฯ จึงได�มีการพัฒนาและปรับปรุงด�าน

สิง่แวดล�อมอย�างต�อเนือ่ง จนได�รบัการรบัรองและเกยีรติ

บัตรต�าง  ดังนี้

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชาได�รับ

เกยีรตบิตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรมให�เป�นสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม ทีป่ บิตัติามมาตร าน

ความรบัผดิชอบของผู�ประกอบการอตุสาหกรรม

ต�อสังคม พ.ศ. 2552 (Standard for Social 

Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2552) และได�รบั

การรบัรองระบบการจดัการมาตร านแรงงานไทย 

(มรท.8001-2546) ระดบัสมบรูณ�ขัน้รเิริม่จากกรม

สวสัดกิารและคุ�มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน 

• สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน�ศรรีาชา และสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�กบินทร�บุรี  ได�รับ

เกยีรตบิตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรมให�เป�นสถาน

ประกอบการอตุสาหกรรมทีด่าํเนนิงานตามหลกั

เกณ �ธรรมาภิบาลสิง่แวดล�อม ของระบบบําบดั

นํา้เสยีส�วนกลาง    

•  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน�ทัง้3แห�งได�รบัการ

รับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล �อม ISO 

14001:2004 ของระบบ Central Wastewater 

Treatment จากสาํนกัรบัรองระบบคณุภาพ (สรร.) 

สงักัดสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร�และเทคโนโลยแีห�ง

ประเทศไทย (วว) และได�รับเกียรติบัตรจาก

กระทรวงอตุสาหกรรมให�เป�นสถานประกอบการ

อตุสาหกรรมท่ีป บิตัติามมาตร านความรับผดิ

ชอบของผู�ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสังคม 

พ.ศ. 2553 (Standard for Social Responsibility 

(CSR-DIW) B.E. 2553)  

การ ระก บ รกิ
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การ ระก บ รกิ

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

ประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมใน

ส�วนของระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง ให�เป�น

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมที่ได�รับมาตร านโรงงาน

จัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” 

ภายใต� “โครงการยกระดับผู�ประกอบการจัดการ

ของเสีย” ประจําป�งบประมาณ 2554

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ลําพูน ได�รับ

เกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให�เป�น

สถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ป ิบัติตาม

มาตร านความรับผิดชอบของผู�ประกอบการ

อุตสาหกรรมต�อสังคม พ.ศ. 2554 (Standard 

for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2554)

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี ได�

รับเกียรติบัตรจากศูนย�ป ิบัติการต�อสู � เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดจงัหวดัปราจนีบรุ ี ให�เป�นนคิม

อุตสาหกรรมสีขาวป�องกันยาเสพติดประจําป� 

พ.ศ. 2554 

• ศูนย�วิจัยพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและพลังงาน 

จงัหวดัราชบุรไีด�ดาํเนนิงานด�านความรบัผดิชอบ

ต�อสังคมในรูปนิทรรศการเคลื่อนที่ให�ความรู�

ด�านสิ่งแวดล�อม และพลังงานเกี่ยวกับพลังงาน

ทางเลือกทดแทน รูปแบบต�าง  ทั้งพลังงานลม 

พลังงานแสงอาทิตย� พลังงานน้ํา พลังงาน

ชีวมวลและให�ความรู � เกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม 

ประกอบไปด�วย การคดัแยกขยะและนาํหลกัการ

การบรหิารจดัการขยะมลู อยให�กบันกัเรยีนโรง

เรียนรอบ  พื้นที่

โครงการศูนย�วจิยัพฒันาด�านสิง่แวดล�อมและ

พลงังานดงักล�าว ได�รบัการตอบรบัจากชมุชนเป�น

อย�างดี แต�เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกล�าว ประสบ

ปญหาด�านทรัพยากรแหล�งนํ้า ไม�เอื้ออํานวยต�อ

การประกอบอุตสาหกรรม จึงได�ชะลอโครงการ

ดังกล�าวไว�ก�อน อย�างไรกตามได�นําข�อมูลที่ได�

จากการศึกษาขยายผลไปยังสวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ได�รับประกาศ 

นียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องของ

การป ิบัติตามมาตร านความรับผิดชอบของผู�

ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสงัคมอย�างต�อเน่ือง 

พ.ศ.2555 (Standard for Corporation Social 

Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2555 ) CSR-DIW 

Continuous Award

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา และ

ลําพูน ได �รับการคัดเลือกจากกระทรวง

อุตสาหกรรมให�เป�นสมาชิกเครือข�าย CSR-DIW 

Network ตามมาตร านความรับผิดชอบของผู�

ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสังคม Standard 

for Corporation Social Responsibility (CSR-

DIW Network Center)

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

มอบประกาศเกียรติคุณจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ได�ผ�านเกณ �การตรวจประเมิน

ตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน (EnMS-

DIW)ในส�วนของระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง 

(Central Wastewater Treatment) ภายใต�

โครงการตรวจประเมิน เพื่อรองรับระบบการ

จัดการพลังงานตามมาตร านสากล (ISO 

50001:2011)โดยได�ดาํเนนิการจดัทาํรปูแบบการ

ประหยัดพลังงานไฟฟ�าลง 5% เมื่อเทียบกับค�า
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ไฟฟ�าป� 2554โดยในป� 2556 สามารถลดดัชนกีาร

ใช�พลงังานไฟฟ�าต�อหน�วยบาํบดันํ้าเสยีลงจากป� 

2555 ได�ถึง 25.5%

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา 

กบินทร�บุรี และลําพูน ได�รับการรับรองระบบ

อย�างต�อเนื่องจากการบริหารงานคุณภาพตาม

มาตร านเลขท่ี มอก. 9001-2552(ISO 9001:2008)  

ขอบข�ายการรบัรอง “การพฒันาทีดิ่นและการให�

บริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้น าน” โดย

สถาบันรับรองมาตร านไอเอสโอ อุตสาหกรรม

พัฒนามูลนิธิ (Management System 

Certification Institute (Thailand), Foundation 

For Industrial Development)

•  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชา ได�รับ

การรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม ISO 

14001:2004 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยแีห�งประเทศไทย (วว) ภายใต�ขอบข�าย

การดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง 

•  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชา ได�รับ

รางวัลดีเด�น นวัตกรรมเทคโนโลยี สีเขียว 

“Green Industrial Park” 

•  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชา ได�รับ

มอบโล�รางวัลดีเด�นด�าน Green Industrial Park 

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี 12  

กรก าคม 2555

ป� 2556 บรษิทัฯ ได�รบัการรบัรองและเกยีรตบิตัรเพิม่ 

ดังนี้

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

การรับรอง จากสถาบนัรบัรองมาตร านไอเอสโอ 

เป�นกลุ�มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม 

การ ระก บ รกิ

แห�งแรกในประเท ไทย ที่ได�รับการรับรอง

มาตร านการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011

• สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�ได�รบัการรบัรอง

มาตร านการจดัการด�านสิง่แวดล�อม ISO 14001: 

2008 แบบ Multisite รวม 3 แห�ง ได�แก� ศรีราชา 

กบินทร�บุรี ลําพูน จากสถาบันรับรองระบบ

คุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว) ซึ่งเป�นป�

แรกสาํหรบัการขอการรับรองในรปูแบบ Multisite 

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

มอบรางวัล “ความร�วมมือในการอนุรักษ�และ

ฟ��นฟูแม�นํ้าเป�นอย�างดี” ประจําป� 2556 จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม 

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชาและ

ลํ า พู น ไ ด � รั บ เ กี ย ร ติ บั ต ร จ ากก ร ะท ร ว ง

อุตสาหกรรมในเ ร่ืองของการป ิบัติตาม

มาตร านความรับผิดชอบต�อสังคมอย�างต�อ

เนื่อง CSR-DIW Continuous Award 2013 

ภายใต�โครงการส�งเสรมิโรงงานอตุสาหกรรมทีม่ี

ความรับผดิชอบต�อสงัคมให�ยกระดับสู�วฒันธรรม 

และเครือข�ายสีเขียวอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน

 ภาวะการแข�งขนั สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน�

ของบรษิทัฯ ได�ดาํเนนิธรุกิจสวนอตุสาหกรรม โดยเริม่ต�น

จากการจัดให�มศีนูย�การผลิตของบริษทัในกลุ�ม ด�วยการ

ตัง้สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�เพ่ือรองรบัการขยายตวั

ของบรษิทัในกลุ�มและบรษัิทร�วมทนุ แต�ต�อมาเม่ือบรษิทัฯ

ได�เปดกว�างสาํหรบัอตุสาหกรรมท่ีให�ความสนใจ ทาํให�

บรษิทัฯ ต�องแข�งขนักบันคิมอุตสาหกรรมอืน่  ทีอ่ยู�ใน

พืน้ทีใ่กล�เคยีง ทัง้ทีเ่ป�นของภาครั บาลและเอกชน
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 กลยุทธ�การแข�งขันที่สําคัญ คือ การเน�นการ

แข�งขันด�วยคุณภาพและบริการระบบสาธารณูปโภคและ

สิง่อาํนวยความสะดวกท่ีสอดคล�องกบัความต�องการของ

ลกูค�าในปจจบุนัและลกูค�าในอนาคต ผ�านทมีขาย/ลกูค�า

สัมพันธ� ซึ่งจะประสานงานดูแลลูกค�ากับผู�บริหารและผู�

จัดการ ายต�าง  ของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ การให�บริการของสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน� ในลักษณะเบดเสรจครบวงจร (One Stop 

Service) จึงเป�นทางเลือกใหม�สําหรับผู�ประกอบการท่ีมี

ความประสงค�จะแก�ปญหาด�านต�าง  อาท ิเช�น แรงงาน 

สิง่แวดล�อมหรอืกาํลงัมองหาพืน้ท่ีทีม่คีวามพร�อมในด�าน

ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้น านเช�น ไฟฟ�า นํ้าประปา 

ระบบระบายน้ําและโทรคมนาคม อกีทัง้ยงัมุ�งเน�นพฒันา

ธุรกิจให�เป�นเขตอุตสาหกรรมช้ันนําเชิงนิเวศน� (Eco  

Industrial  Park) ที่มุ�งเน�นการจัดการที่เป�นมิตรกับสิ่ง

แวดล�อมและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอันได�แก�  ชุมชนรอบ

สวนอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมใกล�เคียง เป�นต�น 

เพือ่สร�างสงัคมท่ีน�าอยู�ควบคู�ไปกบัการดาํเนนิธรุกจิทีต่�อ

เน่ือง 

Brand Positioning การกําหนดคุณสมบัติพิเศษของ

ที่ดิน ว�ามีลักษณะพิเศษในการแข�งขันอย�างไร ซึ่งใน

กลยุทธ�การแข�งขันน้ัน บรษิทัฯ มกีารนําเสนอความแตก

ต � า งการ เป � นผู � นํ าด � านความ ม่ันคงของระบบ

สาธารณูปโภคข้ันพื้น านอาทิ ไฟฟ�า นํ้าประปา และ

ระบบบาํบดันํา้เสยี ทีส่ามารถบาํบดันํา้เสยีผ�านมาตร าน

กรมโรงงาน ด�วยระบบท่ีใช�กระแสไฟฟ�าอย�างคุ�มค�าทีส่ดุ 

ซึง่ถอืเป�นแนวทางการจดัการพลงังานอย�างยัง่ยนื อกีทัง้

ทําเลท่ีตั้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ยังตั้งอยู�บน

พืน้ทีท่ีเ่หมาะแก�การขนส�งสนิค�าหรอืผลติภณั �ไปยังเขต

นิคมอุตสาหกรรมอื่น  หรือท�าเรือต�าง  

 บริษัทฯ สามารถควบคุมภาพลักษณ�ของสวน

อตุสาหกรรมเครือสหพัฒน� โดยมกีารจดัหาและคัดเลอืก

โรงงานและบริษัทที่จะเข�ามาประกอบธุรกิจภายในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ราคาพื้นที่ภายในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�จึงมีราคาสูง เพื่อป�องกัน

โรงงานท่ีไม�มคีวามสมบูรณ�และความพร�อมในทกุ  ด�าน  

ดังน้ัน นักลงทุนต�างชาติยินดีซื้อที่ดินภายในสวน

อตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�เพ่ือประกอบธรุกจิในราคาสงู 

เปรียบเสมือนผลิตภัณ � Brand name  ถึงมีราคาสูง

เพียงใด กยงัคงมีลกูค�าสนใจในผลติภณั �นัน้  สาํหรบั

ราคาขายท่ีดินต�อไร�ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพฒัน� เปรยีบเทยีบกบัพืน้ทีเ่ขตอตุสาหกรรมและนิคม

อุตสาหกรรมข�างเคียงในแต�ละภูมิภาคมีราคาที่สูงกว�า 

แต�ผู �ประกอบการยังตัดสินใจมาลงทุนในพ้ืนที่เครือ

สหพัฒน� ทัง้นี ้เนือ่งจากความได�เปรียบในด�านโครงสร�าง

พื้น านที่มีความพร�อมและความม่ันคงในระบบไฟฟ�า

โดยภายในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�ทกุแห�งเป�นที่

ตั้งของสถานีไฟฟ�าย�อย (Sub-Station)  ของการไฟฟ�า

ส�วนภูมภิาค รวมท้ังมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ�าจากก�าซ

ธรรมชาติและชีวมวลภายในสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพฒัน� ศรรีาชา และลาํพูน ระบบสาํรองนํา้ดบิทีเ่พยีง

พอ ระบบผลติประปาทีไ่ด�ตามมาตร านการประปาส�วน

ภูมิภาคและระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�นําระบบบริหารงาน

คณุภาพ ISO 9001:2008 ด�านการพฒันาทีด่นิและบรกิาร

สาธารณูปโภคพื้น านและระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม 

ISO 14001:2004 ด�านระบบบําบัดนํ้าเสียรวม (Central 

Wastewater Treatment) มาใช�ในสวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน�ทั้ง 3 แห�ง ในป� 2556 สวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�นําระบบการจัดการด�าน

พลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบันรับรองมาตร าน

การ ระก บ รกิ
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ไอเอสโอ (MASCI) ขอบเขตภายใต�ระบบบําบัดนํ้าเสีย

มาใช� เป�นกลุ�มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห�ง

แรกในประเทศไทย อีกทั้งยังได�รับการรับรองเป�นสถาน

ประกอบการทีป่ บิตัติามมาตร านความรบัผดิชอบทาง

สังคมของธุรกิจไทย ตามระบบการจัดการมาตร าน

แรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และในป� 2554 ได�รับ

ประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในส�วนของ

ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง ให�เป�นระบบบําบัดนํ้าเสีย

รวมท่ีได�รับมาตร านโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

“ระดับเหรียญทอง” ภายใต� “โครงการยกระดับผู �

ประกอบการจัดการของเสีย” ซึ่งจะเป�นส�วนช�วยในการ

ตัดสินใจของนักธุรกิจ ที่ประสงค�จะเข�ามาประกอบ

กจิการ ภายในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�ได�ง�ายขึน้

จด ด องสว อ สา กรรม รอส ั  

เหตุผลที่ ลูกค � า เลือกประกอบกิจการในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ที่สําคัญ ได�แก�

1. ทําเลที่ตังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� เป�น

ทําเลที่มี ักยภาพในการพัฒนา  และการขยายตัวทาง

เ รษ กิจสูง มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการ

ขนส�งสินค�า ทั้งทางบก  ทางอากาศ และทางทะเล คือ

(1) ทางบก

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ศรีราชา  กบินทร�

และลําพูน ทั้ง 3 แห�ง ตั้งอยู�บนถนนทางหลวงสายหลัก

ที่เอื้ออํานวยต�อการคมนาคมขนส�งไปยังภูมิภาคต�าง

โดย

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� รีราชา ตั้งอยู�

ถนนสุขาภิบาล 8 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง)

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี ตั้ง

อยู�ทางหลวงหมายเลข  33 (ถนนสุวรรณศร) 

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ลําพูน ตั้งอยู�

ทางหลวงหมายเลข  116  (ถนนเลีย่งเมอืงลาํพนู-

ปาซาง)

โดยบริเวณรอบ  สวนอุตสาหกรรมมีความเจริญ มี

สถานศกึษา ธนาคาร โรงพยาบาลและส�วนราชการทีจ่ะ

อํานวยความสะดวกได�ครบถ�วน

(2) ทางอากา

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� รีราชา อยู�ห�าง

จากสนามบนิสวุรรณภมูเิพียง 98  กโิลเมตร และ

สนามบินอู�ตะเภา 59  กิโลเมตร   

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี อยู�

ห�างจากสนามบนิสวุรรณภูมิ เพยีง 155  กโิลเมตร   

และสนามบินอู�ตะเภา 195  กิโลเมตร 

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ลําพูน  อยู�ห�าง

จากสนามบินเชียงใหม�เพียง  35 กิโลเมตร

(3) ทางทะเล

สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน� รรีาชา อยู�ห�างจาก

ท�าเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง เพียง  6 กิโลเมตร

2. มีคุ ภาพในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม และ

ความพร�อมทางด�านระบบสาธาร ูปโภคและสิ่งอํานวย

ความสะดวกต�าง  สําหรับรองรับการลงทุน โดยจัดให�

มีการให�บริการในเร่ืองการผลิตน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 

ระบบบําบดันํา้เสียส�วนกลางท่ีมคีณุภาพมาตร านระบบ

รักษาความปลอดภัย ทั้งในยามปกติและยามมีเหตุ

ฉุกเฉิน การดูแลรักษาภูมิทัศน�สภาพแวดล�อม สถาน

พยาบาลส�วนกลาง และร�านค�า Factory  Outlet  เป�นต�น

การ ระก บ รกิ
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3. บริษัท  มีโครงสร�างทางการเงินที่มั่นคง และ

พัฒนาพืนที่สําหรับสวนอุตสาหกรรมแล�ว 3 แห�ง ใน

จังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลําพูน โดย

แต�ละสวนอุตสาหกรรมจะมีที่ดิน อาคาร โรงงาน

สําเรจรูป (SMEs Factory) ทั้งแบบขายและให�เช�าไว�

พร�อมรองรับการขยายการลงทุนของผู�ประกอบการใน

กลุ �มอาเซียน ซึ่งเป�นผลจากการที่มีข�อตกลง FTA 

ไทย-อาเซียน 

4. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� เป�นการดําเนิน

ธรุกิจบรหิารงานโดยเอกชน ทาํให�มคีวามยดืหยุ�นในการ

ปรับปรงุ และพฒันาการให�บรกิารได�มากกว�าการบรหิาร

งานโดยการนิคมอุตสาหกรรม และสามารถนําเสนอรูป

แบบของการบริการที่รวดเรว ตอบสนองความต�องการ

ของลูกค�าได�ดี

5. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี และ

สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน� ลาํพนูตงัอยู�ในพนืท่ีราบ

สูงเป�นทําเลท่ีเหมาะสม และเป�นปจจัยสําคัญของนัก

ธรุกิจในการตัดสนิใจตังส านประกอบการอุตสาหกรรม

สําหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา  ที่ตั้ง

อยู�ในพื้นที่ราบชาย งทะเลภาคตะวันออก อาจเกิดนํ้า

หลากเข�าพื้นที่สวนอุตสาหกรรมในระยะเวลาสั้น  จาก

ลําห�วยสาธารณะหรืออ�างเกบนํา้ โดยเฉพาะใน ดูทีม่ี น

มากผดิปกต ิประเดนปญหาอทุกภยัทีเ่กดิขึน้บรษิทัฯ ได�

จดัทาํแผนป�องกนัและแก�ไขสถานการณ�ฉกุเฉนิไว�พร�อม

แล�ว

จดด�อ องสว อ สา กรรม
รอส ั  

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� เป�นพื้นที่เตรียม

พร�อมไว�สําหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตขายภายในประเทศ 

และที่เน�นการส�งออกเป�นหลัก แต�ยังไม�ได�มีการจัดตั้ง

เขตปลอดภาษีอากร (Free Zone-FZ)  ซึง่ดาํเนนิการร�วม

กับกรมศุลกากร เพ่ือประโยชน�ด�านภาษี สําหรับ

อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส�งออก

2.3.3  การจดั า ลิ ั รอ รกิาร 

(1) การจัดหาผลิตภั �และบริการ

บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมทีด่นิในแต�ละสวนอตุสาหกรรม

เครือสหพัฒน�ไม�ตํ่ากว�า 1,000 ไร� โดยมีหลักเกณ �ใน

การพิจารณา ได�แก� ทําเลที่ตั้ง แหล�งนํ้า สาธารณูปโภค

ต�าง นโยบายและข�อกําหนดต�าง  ของทางราชการ 

เป�นต�น ดาํเนนิการออกแบบและวางผงัโครงการ  ศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและกําหนดความต�องการในการ

ขยายตัวของบริษัทในกลุ �ม โดยจัดให �มี ระบบ

สาธารณูปโภคอย�างครบถ�วนเพียงพอต�อความต�องการ

ของบริษทัทีป่ระสงค�จะเข�ามาประกอบกิจการ ซึง่ในการ

พัฒนาที่ดินดังกล�าวดําเนินการในลักษณะที่จะเป�นการ

พฒันาเป�นข้ัน   ตามความต�องการในการใช�ประโยชน�

ให�คุ�มค�า โดยไม�ให�เกิดการสูญเปล�าในการลงทุน 

การ ระก บ รกิ
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(2) ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

เน่ืองจากภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ประกอบด�วยโรงงานจํานวนมาก ซึง่อาจนําไปสู�ปญหาส่ิงแวดล�อม 

บริษัทฯ ได�ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม จึงดําเนินการพัฒนา กําหนดมาตรการ 

แนวทาง และวิธีการในการดําเนินงานต�าง  ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม โดยในระยะเริ่มแรกได�มีการจัดตั้งหน�วยงานขึ้น

มา  เพือ่รบัผดิชอบรวบรวมข�อมลู  ทดลองและวิจยั เพือ่ควบคุมและป�องกันไม�ให�การดําเนินงานของสวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน� ก�อให�เกิดผล กระทบต�อสิ่งแวดล�อมตามมาตร านที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ต�อมาเมื่อมี

โรงงานมากขึ้น งานมากขึ้นจากหน�วยงานของบริษัทฯ จึงได�แยกตัวออกมาจัดตั้งเป�น  บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัล

ติ้ง 1992 จํากัด เพื่อทําหน�าที่ในการวิจัยพัฒนาและดูแลด�านสิ่งแวดล�อมทั้งหมดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  

ทั้ง 3 แห�ง   ทั้งเรื่องการบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะมูล อย การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม เช�น ตรวจวัด

คุณภาพอากาศและเสียง ซึ่งทีผ่�านมาผลการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ทั้ง 3 แห�งเป�นไปตามเกณ �

มาตร าน ทั้งนี้ในแต�ละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� บริษัทฯ ได�จัดให�มีระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง กําหนดให�

โรงงานต�าง ต�องมีระบบบําบัดนํ้าเสียในเบื้องต�นก�อนปล�อยลงสู�ส�วนกลาง ปจจุบันบริษัทฯ ได�ดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงด�านสิ่งแวดล�อม  ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ทั้ง 3 แห�งอย�างต�อเนื่อง  ด�วยการรับรองระบบการ

จัดการสิ่งแวดล�อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากสํานักรับรองระบบคุณภาพ 

(สรร.)  สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว)   

2.3.4  งานที่ยังไม�ได�ส�งมอบ    -ไม�มี-

การ ระก บ รกิ
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5. ั ค าม  

1. วาม ส่ ง อการดา ิ รกจิ อง ริ ั  
สามาร จาแ ก ด�ดงั .-

1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ�นบริษัทต�าง

 บรษิทัฯ ร�วมลงทนุในหุ�นบริษทัต�าง ในสดัส�วน

การถือหุ�นไม�เกินร�อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทน้ัน การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภท

ธุรกิจเพื่อเป�นการกระจายความเสี่ยง มีบริษัทจํานวน

หนึ่งถือหุ�นในลักษณะไขว�กันหรือย�อนกลับโดยสัดส�วน

การถือหุ�นที่ถือย�อนกลับนั้น นับเป�นสัดส�วนที่น�อยมาก 

บรษิทัฯ ไม�มอีาํนาจควบคุมกจิการในบริษทัทีล่งทนุทัง้นี้

การดําเนินการของบริษัทในกลุ�มเป�นอํานาจอิสระของ

คณะกรรมการของบริษัทนั้น

 บรษิทัฯและบริษทัในกลุ�มจะพจิารณาศักยภาพ

ในการลงทนุและจะลงทนุร�วมกนั โดยจะพจิารณาลงทนุ

ในธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกันหรือเอ้ือประโยชน�ต�อกัน มี

นโยบายให�บริษัทที่ร�วมลงทุนและทําธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง

กับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป�นผู�ติดตามผลการดําเนิน

งานของบริษัทนั้น  เพื่อให�ทราบปญหาที่เกิดขึ้นและ

รายงานให�บริษัทฯและผู�ถือหุ�นในกลุ�มทราบเพื่อร�วมกัน

เสนอแนวทางแก�ไขให�ทันกับสถานการณ�นั้น  บริษัทฯ 

ได�รบัผลตอบแทนจากการลงทนุในรปูของเงนิปนผล แต�

หากบริษัทใดมีผลขาดทุน นอกจากบริษัทฯ ไม�ได�รับ

เงินปนผลแล�วยังต�องบันทึกการด�อยค�าของเงินลงทุน  

ซึ่งมีผลกระทบต�อกําไรและขาดทุนตลอดจนมูลค�า

ทรัพย�สินของบริษัทฯ  

 ป� 2556 จํานวนบริษัทที่บริษัทฯ ได�ร�วมลงทุนในหุ�น

บรษิทัต�าง  มจีาํนวนทัง้สิน้ 148 บรษิทัและมกีารบนัทกึ

ผลขาดทุนจากการด�อยค�าของเงินลงทุนจํานวน 12 

บริษัท เป�นเงินทั้งสิ้น 71,875,141.48 บาท

1.2  ความเสี่ยงจากการคําประกันบริษัทในกลุ�ม

บรษิทัฯ มกีารคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ให�กบับริษทัใน

กลุ�ม ทัง้บรษิทัท่ีตัง้ขึน้ใหม�และบรษิทัร�วมทนุโดยการคํา้

ประกนัให�กบับรษิทัทีต่ัง้ขึน้ใหม�นัน้จะพจิารณาจากความ

จําเป�น สําหรับบริษัทร�วมทุนจะค้ําประกันตามสัดส�วน

การลงทุน การค้ําประกันมีความเส่ียงหากบริษทัในกลุ�ม

ที่บริษัทฯ คํ้าประกันไม�สามารถชําระหนี้ให�แก�เจ�าหนี้ได�

อาจมผีลกระทบต�อบรษัิทฯทีต่�องไปร�วมรบัผดิชอบ และ

หากบริษทัดงักล�าว มผีลการดําเนินงานท่ีขาดทุนบริษทัฯ 

ยังต�องบันทึกผลขาดทุนจากภาระค้ําประกันซึ่งมีผล 

กระทบต�อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บรษิทัฯจงึมีน

โยบายทีจ่ะลดความเสีย่งในเรือ่งดงักล�าว โดยลดการคํา้

ประกนัทีเ่กนิจาํเป�นรวมทัง้ให�บรษิทัในกลุ�มทีม่หีน�าทีร่บั

ผดิชอบตามสายธุรกจิเป�นผู�คํา้ประกันแทนนอกจากน้ียงั

พยายามให�บริษัทในกลุ�มต�องมีความสามารถที่จะยืน

หยัดอยู�ได�ด�วยตัวบริษัทเอง

ณ สิ้นป� 2556 บริษัทฯ มีวงเงินคํ้าประกันสินเชื่อให�

กับบริษัทในกลุ�มจํานวน 7 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 

152 ล�านบาท ยอดใช�ไปรวมประมาณ 20 ล�านบาท โดย

ในป�ทีผ่�านมามกีารคํา้ประกนัวงเงนิสินเชื่อเพิม่ 1 บรษิทั 

คอื บรษิทั ซรูฮูะ (ประเทศไทย) จาํกดั มวีงเงินค้ําประกัน 

17.75 ล�านบาท ยอดใช�ไปประมาณ 5 ล�านบาท และ

ไม�มีการบันทึกผลขาดทุนจากภาระคํ้าประกัน

การ ระก บ รกิ
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1.3 ความเสี่ยงจากการให�เช�าและบริการ

บริษัทฯมี รายได �จากการให � เช � าและบ ริการ

สาธารณูปโภคภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�

บริษัทฯจําเป�นต�องจัดเตรียมความพร�อมในด�านต�าง  

ทั้ งในด �านอาคารสํานักงาน โรงงานและระบบ

สาธารณูปโภค เพื่อให�ครอบคลุมการบริการต�อลูกค�าที่

จะมาดําเนินกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� 

หากทรัพย�สินดังกล�าวเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะได�

รบัผลกระทบในด�านรายได� ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมีมาตรการ

ในการป�องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

ทรพัย�สนิโดยการทาํประกนัวนิาศภยั เพือ่ลดและกระจาย

ความเสีย่งต�อทรพัย�สนิดงักล�าว จาํนวน 555,274,500.00 

บาท

 ป� 2556 บริษัทฯ มีรายได�จากการให�เช�าจํานวน 

128,566,302.40 บาทและมีรายได �จากบริการ

สาธารณูปโภคจํานวน 2,117,118,018.96 บาท

1.4 ความเสีย่งในด�านสิง่แวดล�อมและภยัธรรมชาติ

 1.4.1  ความเสี่ยงในด�านสิ่งแวดล�อม

ปจจุบันสังคมโลกให�ความสําคัญกับภาวะโลกร�อน  

และการแก�ไขปญหาส่ิงแวดล�อม  บริษัทฯซ่ึงเป�นผู�

ประกอบการธุรกิจสวนอุตสาหกรรมย�อมตระหนักดีถึง

ปญหาดงักล�าว โดยได�ป บิตัติามก หมายและข�อบงัคบั

ต�าง  เกี่ยวกับผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม และจัดทํา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA)  เสนอต�อสํานัก

นโยบายและแผนสิง่แวดล�อม กระทรวงวทิยาศาสตร�และ

เทคโนโลยีมีการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามมาตรการที่กําหนดอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�สถาน

ประกอบการต�าง  ที่อยู�ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน� ปราศจากปญหาส่ิงแวดล�อมต�าง  อาทิเช�น 

ปญหามลพษิทางอากาศและนํา้เสยี ซึง่อาจมผีลกระทบ

กับชุมชนโดยรอบและอาจนําไปสู�การฟ�องร�องทาง

ก หมาย ทําให�บริษัทฯ ต�องเสียชื่อเสียงและเสียค�า

สนิไหมตามคดคีวามทีเ่กดิขึน้จนไม�สามารถดาํเนนิธรุกจิ

ต�อไปได�  ซึ่งที่ผ�านมาไม�มีปญหาดังกล�าวและเพ่ือ

เป�นการป�องกันความเสี่ยงบริษัทฯจึงได�ดําเนินโครงการ

ยกระดับมาตร านผู�ประกอบการอุตสาหกรรมด�วยระบบ

การจัดการสิ่งแวดล�อม ส�งผลให�สวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน�ทั้ง 3 แห�ง ได�รับการรับรองระบบการจัดการสิ่ง

แวดล�อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central 

Wastewater Treatment แบบ Multisite จากสํานัก

รับรองระบบคุณภาพ (สรร .) สังกัดสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย (วว)

 1.4.2 ความเสี่ยงในด�านภัยธรรมชาติ

พื้นท่ีประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสห

พัฒน� ศรีราชาและลําพูนมีความเส่ียงจากอุทกภัยน�อย 

เนือ่งจากไม�มแีหล�งนํา้ไหลผ�าน ลาํพนู ตัง้อยู�ในพืน้ทีร่าบ

สูง เป�นทําเลที่มีความเสี่ยงน�อยจากอุทกภัยและเป�น

ปจจัยสําคัญของนักธุรกิจในการตัดสินใจตั้งสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในป� 2556 ที่ผ�านมานั้น

จังหวัดปราจีนบุรี ได�รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ส�งผลให�เกิดความเสียหายอย�างมากแก�จังหวัดโดยที่

ระบบบาํบดันํา้เสยีของศนูย�ปรบัปรงุคณุภาพนํา้เสยีส�วน

กลาง-ชมุชน สวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน�กบนิทร�บรุี

ซึง่ตัง้อยู�บนระดับความสูงประมาณ 19 เมตร จากระดับ

นํ้าทะเลปานกลาง ปจจุบันรับนํ้าเสียจากกิจกรรม

พนักงานในโรงงานเข�าระบบบําบัด 300-500 ลูกบาศก�

เมตร/วนั ในสถานการณ�นํา้ท�วมทีเ่กิดขึน้นัน้ระบบบําบดั

นํา้เสยีของศนูย�ปรบัปรงุคณุภาพนํา้เสยีส�วนกลาง-ชมุชน

การ ระก บ รกิ
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ไม�ได�รับผลกระทบแต�อย�างใด เนื่องจากตั้งอยู�บนพ้ืนท่ี

สูงนํ้าไม�สามารถท�วมถึง ส�วนระบบบําบัดนํ้าเสียของ

ศูนย�ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียส�วนกลาง-โรงงานสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�กบินทร�บุรี ตั้งอยู�บนระดับ

ความสูง 18 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ซ่ึง

ปจจุบันมีนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานเข�า

ระบบบําบัดเฉลี่ย 3,000 ลูกบาศก�เมตร/วัน ในการ

ออกแบบก�อสร�างพ้ืนทีร่ะบบบําบดัในการปรับปรงุระบบ

คร้ังใหญ�เม่ือป� 2553 นัน้สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�

ได�ทําการถมดินพื้นที่ก�อสร�างให�สูงกว�าระดับนํ้าหลาก

โดยมีระดับอ�างอิงคือ ถนนคันชลประทานที่กั้นระหว�าง

พื้นที่ลุ�มน้ํากับพื้นที่การเกษตร และอยู�อาศัยโดยทําคัน

ของระบบสูงกว�าคันชลประทานเฉล่ียประมาณ 20-30 

ซม. และจากสถานการณ�นํ้าท�วมพื้นที่ ในวันท่ี 21 

กนัยายน 2556 ทีผ่�านมา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� 

ได�ติดตามสถานการณ�ของนํ้าหลากอย�างต�อเนื่อง ทั้ง

ทางพืน้ดนิและทางอากาศ โดยได�ส�งเครือ่งบนิข้ึนสาํรวจ

ทศิทางนํา้ และได�ดาํเนนิการป�องกนัพืน้ที ่โดยการเสรมิ

คันดินโดยรอบระบบบําบัดเฉลี่ยความสูงของคัน

ประมาณ 1 เมตร เพื่อป�องกันนํ้าท�วมเข�ามาปนเป��อนนํ้า

เสยี และป�องกันน้ําเสียปนเป��อนออกสู�สิง่แวดล�อม แม�ว�า

พื้นที่โดยรอบจะมีระดับนํ้าเสียเอ�อล�นเข�าเตมพ้ืนที่ แต�

ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง สามารถป�องกันไม�ไห�นํ้า

ไหลเข�าท�วมพื้นที่ได�เป�นอย�างดี โดยรวมความยาวของ

คันรอบพื้นที่ระบบบําบัดที่ทําการเสริมเป�นระยะทาง

ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ส�วนสวนอุตสาหกรรมเครือ 

สหพัฒน�ศรีราชา ตั้งอยู�ในพ้ืนที่ราบชาย งทะเลภาค

ตะวนัออกอาจเกดินํา้หลากเข�าพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมใน

ระยะเวลาส้ัน  จากลําห�วยสาธารณะหรืออ�างเกบนํา้โดย

เฉพาะใน ดูที่มี นมากผิดปกติ ประเดนปญหาอุทกภัย

ที่ เกิดขึ้นบริษัทฯ ได�จัดทําแผนป�องกันและแก�ไข

สถานการณ�ฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยไว�พร�อมแล�วทั้ง 3 

สวนอุตสาหกรรมโดยในแผนป�องกันประกอบด�วยชุด

ป ิบัติงานติดตามเ �าระวังปริมาณและระดับนํ้าบริเวณ

รอบ  พื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรรีาชา ใน

รศัม ี5 กโิลเมตรตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้น้ี ได�กาํหนดเกณ �

การเ �าระวังไว� 3 ระดับ คือ ระดับปกติ ระดับเ �าระวัง

และแจ�งเตือน ระดับแจ�งเตือนโรงงานและป ิบัติตาม

แผนฉกุเฉนิ โดยทาํการตดิตามข�าวจากกรมอตุนุยิมวทิยา

และนาํข�อมลูแผนทีอ่ากาศมาวเิคราะห�เป�นประจาํอย�าง

ต�อเนื่อง มีการซ�อมแผนดังกล�าวทุกป� โดยในป�ที่ผ�าน

มาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ทุกแห�งไม�ประสบ

อุทกภัย

1.5 ความเสี่ยงจากสารเคมี

สารเคมเีป�นตวัแทนหนึง่ทีแ่สดงถงึความก�าวหน�าด�าน

เทคโนโลยีการผลิตควบคู�ไปกับแนวทางการพัฒนาสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ดังน้ันโรงงานทุกแห�งจึงมี

ความต �องการใช �สารเคมี เ พ่ือนํามาใช �ในทาง

อุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งที่ใช�ในชีวิตประจําวัน 

การนําสารเคมีมาใช�นั้น หากใช�อย�างถูกต�องและถูกวิธี 

ย�อมก�อให�เกดิประโยชน�อย�างมหาศาล ขณะเดียวกันหาก

ใช�ขาดความรู� ความเข�าใจท่ีถูกต�องและขาดมาตรการ

ป�องกันความปลอดภัยที่ดี อาจจะก�อให�เกิดโทษอย�าง

มหันต�เช�นกัน เช�น ปญหากากของเสียอันตราย การ

ตกค�างในผลิตภัณ �และสิ่งแวดล�อม และการเกิด

อุบัติเหตุภัยสารเคมี เป�นต�น สิ่งเหล�านี้ก�อให�เกิดความ

สูญเสียต�อชีวิต ทรัพย�สิน และความสมดุลทางระบบ

นิเวศน�ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� มีบริษัทหลาย

บริษัทที่จําเป�นต�องใช�สารเคมีเพื่อนํามาใช�ในทางการ

การ ระก บ รกิ
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ผลติ บรษิทัฯ จงึได�ประกาศใช�มาตรการควบคมุการขนส�งสารเคมีทกุชนดิ  และของเสยีอันตรายท่ีเข�าและออกภายใน

พื้นที่สวนอุตสาหกรรม เพื่อช�วยลดความเสี่ยงและป�องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสารเคมี มีผลบังคับใช�ตั้งแต� 

1 ธันวาคม 2555 ตามที่ได�ดําเนินการประกาศมาตรการควบคุมการขนส�งสารเคมีทุกชนิดและของเสียอันตราย เข�า

และออกภายในพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชาน้ัน ได�รับความร�วมมือจากทุกบริษัทภายในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชาเป�นอย�างดี ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายมุ�งมั่นและพัฒนามาตรการให�มีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้น ตอบสนองนโยบายของผู�บริหารที่จะลดความเสี่ยง  โอกาสในการเกิดภาวะฉุกเฉินด�านสารเคมี พร�อมต�อยอด

มาตรการดังกล�าวไปยังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�กบินทร�บุรี และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ลําพูนในป� 

2557

2. วาม ส่ ง อการลง อง � อ ลกั รั

เนื่องจากหุ�นของบริษัทฯ มีการซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยค�อนข�างน�อย ดังน้ัน ผู�ถือ

หุ�นจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม�สามารถซื้อขายหุ�นได�ทันทีในราคาที่ต�องการ

การ ระก บ รกิ
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6. ิ าททา ก หมา  

ในป�  2553 บริษัทฯ  ได�เป�นโจทก� ยื่นฟ�อง  บริษัท  พีซีบี เซนเตอร�  จํากัด  เนื่องจากได�ป ิบัติผิดสัญญาซื้อ

ขาย บริการ จํานวน 44,540,297.85 บาท รวมดอกเบี้ย 1,052,493.34 บาท เป�นจํานวนทุนทรัพย�  45,592,791.19 

บาท  เป�นคดีแพ�ง  ต�อศาลจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 พ ศจิกายน 2553    คดีหมายเลขดําที่ 1198 /2553  และ

เมื่อวันที่  26  มกราคม  2554 ได�มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความต�อศาล โดยยอมชําระหนี้เงินต�นให�แก�

บริษัทฯ  เป�นจํานวนทั้งสิ้น 44,540,297.85 บาท โดยขอผ�อนชําระให�เป�นรายเดือนภายในกําหนด  2  ป�  (24 งวด)   

และจะชําระให� ภายในวันสิ้นเดือน ของทุก  เดือน เริ่มตั้งแต� สิ้นเดือนกุมภาพันธ� 2554  เป�นต�นไป  หากผิดนัด

ชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งให�ถือว�าผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด  และยินยอมให�บริษัทฯ บังคับคดีได�ทันทีตามฟ�องเป�นเงิน

จํานวน  45,592,791.19 บาท และยอมชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป�ของเงินส�วนที่ค�างชําระทั้งหมด

เนื่องจากบริษัท พีซีบี เซนเตอร� จํากัด ผิดนัดชําระหนี้ให�แก�บริษัทฯ  ตามสัญญาประนีประนอมยอมความข�าง

ต�น บริษัทฯ จึงได�ดําเนินการยื่นฟ�อง บริษัท พีซีบี เซนเตอร� จํากัด ต�อศาลล�มละลายกลางเมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2555   

เพื่อให�เจ�าพนักงานพิทักษ�ทรัพย� เข�ามาเป�นผู�ควบคุมดูแลจัดการทรัพย�สินของบริษัท พีซีบี เซนเตอร� จํากัด  ในการ

ชําระหนี้ และศาลมีคําสั่งพิทักษ�ทรัพย� บริษัท พีซีบี เซนเตอร� จํากัด  เดดขาด เมื่อวันที่  17  พ ษภาคม  2555    

คดีหมายเลขดําที่  ล.1455/2555  คดีหมายเลขแดงที่  ล.3583/2555

ต�อมาศาลล�มละลายกลาง ได�มีคําพิพากษา คดีหมายเลขดําที่ ล.1455/2555 คดีหมายเลขแดงที่  ล.3583/2555  

ให� บริษัท พีซีบี เซนเตอร� จํากัด  ล�มละลาย  เมื่อวันที่ 1 กรก าคม 2556
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1. ม ห กัทรั ะ ห  

1.1 จา ว จด แล าร แล�ว

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแล�ว  

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

•  ทุนจดทะเบียน :  800,000,000  บาท  

ประกอบด�วยหุ�นสามัญ จํานวน 800,000,000 

หุ�น 

มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1 บาท

•  ทุนที่ออกและเรียกชําระแล�ว : 494,034,300 

บาท ประกอบด�วยหุ�นสามัญ จํานวน 

494,034,300 หุ�น

มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1 บาท 

รายชื่อผู� ือหุ�น จํานวนหุ�น ร�อยละ

1. บริษัท โชควัฒนา จํากัด 72,446,150 14.664

2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 48,006,770 9.717

3.  MITSUBISHI CORPORATION 33,700,000 6.821

4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 32,219,530 6.522

5. นายวีรพัฒน� พูนศักดิอุดมสิน 18,683,400 3.782

6. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.568

7. บริษัท ยูนีเซนทรัล จํากัด 17,149,860 3.471

8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 14,577,040 2.951

9. บริษัท ยูนีเวลธ� จํากัด 13,327,110 2.698

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 10,196,750 2.064

รวม 277,931,610 56.258

หมายเหตุ: ผู�ลงทนุสามารถดูรายช่ือผู�ถอืหุ�นรายใหญ�ของบริษทัฯ ทีถ่อืสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัป�ดสมดุทะเบียน

ผู�ถือหุ�น เพื่อประชุมสามัญประจําป�ป�จจุบันได�จากเว็บไซต�ของบริษัทฯ www.spi.co.th ก�อนการประชุมสามัญผู�ถือ

หุ�นประจําป� 

(2) หลักทรัพย�อื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต�างจากหุ�น

สามัญ เช�น หุ�นบุริมสิทธิ     

-ไม�มี-

(3) หลักทรัพย�อื่นที่ไม�ใช�หุ�นสามัญ เช�น หุ�นกู� ตัวเงิน 

หลักทรัพย�แปลงสภาพ หรือตราสารหนี 

-ไม�มี-

(4) ข�อตกลงระหว�างกลุ�มผู� ือหุ�นรายใหญ�ในเรื่องที่มี

ผลกระทบต�อการออก และเสนอขายหลักทรัพย�  

หรือการบริหารงานของบริษัท   โดยที่ข�อตกลง

ดังกล�าวมีบริษัท  ร�วมลงนามด�วย
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การกระจายการถือหุ�นตามจํานวนรายที่ถือ โดย

แบ�งช�วงจํานวนหุ�นที่ถือตามจํานวนรายของผู�ถือหุ �น 

ดังรายละเอียด

ช�วงจํานวนหุ�นที่ ือ
ป 2556

จํานวนรายที่ ือ %

1  -  50 99 9.49

51  -  100 68 6.52

101  -  500 93 8.92

501  - 1,000 95 9.11

1,001  -  3,000 142 13.61

3,001  -  5,000 84 8.05

5,000  -  ขึ้นไป 462 44.30

รวม 1,043 100.00

ประเภทบุคคล
ป 2556

จํานวนหุ�น %

บริษัทจํากัด 

และบริษัทมหาชน
274,176,703 55.50

ธนาคารพาณิชย� 

และสถาบันการเงิน
259,870 0.05

บุคคลภายนอกทั่วไป

ที่ไม�ใช�พนักงานบริษัท
105,843,937 21.42

พนักงานบริษัท 9,748,020 1.97

นักลงทุนต�างประเทศ 104,005,770 21.05

รวม 494,034,300 100.00

กระจายการถือหุ�นตามประเภทของบุคคลที่ถือ โดย

แบ�งประเภทของบุคคลที่ถือตามจํานวนหุ�นที่ถืออยู�ดัง

รายละเอียด

1.2.2 ข�อตกลงระหว�างผู� ือหุ�นใหญ� 

(Shareholders’ Agreement)

ในเร่ืองที่มีผลกระทบต�อการออกและเสนอขายหลัก

ทรัพย�  หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข�อตกลง

ดังกล�าวมีบริษัทฯ ร�วมลงนามด�วย

-ไม�มี-

1.3 การออก ลกั รั อ่

-ไม�มี-

ป 2556 2555 2554 2553 2552

อัตรากําไรสุทธิต�อหุ�น 2.63 2.64 2.07 2.07 2.03

อัตราเงินปนผลต�อหุ�น* 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20

อัตราการจ�ายเงินปนผลต�อกําไรสุทธิ (%) 8.74 % 8.71% 11.11% 10.63% 9.85%

อัตราการจ�ายเงินปนผลต�อกําไรสุทธิ (%) 
(เฉพาะกิจการ)

15.72 % 19.66% 24.47% 23.66% 19.61%

1.4 า การจา งิ ล

บริษัท

บรษิทัฯมีนโยบายทีจ่ะจ�ายเงนิปนผลขัน้ตํา่ 0.10 บาท

ต�อหุ�น  (เท�ากับ ร�อยละ 10  ของราคามูลค�าหุ�น) แต�ที่

ผ�านมาบริษัทฯ จ�ายเงินปนผลมากกว�านโยบาย โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินงาน กระแสเงินสดของ 

บริษัทฯ  และภาวะเศรษ กิจ

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติให�นําเสนอต�อ

ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ซึ่งกําหนดให�มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติการจ�ายเงินป�นผลหุ�นละ 0.23 บาท

- บริษัทย�อย

 -ไม�มี-
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2. คร รา การ ั การ 

โครงสร�างการจัดการของบริษัทฯ มีโครงสร�างการบริหารที่ชัดเจนถ�วงดุล และสามารถตรวจสอบได� มีการ

มอบอํานาจระหว�างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย�อย และ ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด�วยคณะ

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย�อยอีก 2 ชุด ช�วยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน โดยมี ายบริหาร ( ายจัดการ) เป�นผู�บริหาร

จัดการกิจการของบริษัทฯ ประกอบด�วยคณะกรรมการบริหาร ผู�จัดการใหญ� รองผู�จัดการใหญ� ผู�ช�วยผู�จัดการ

ใหญ� และผู�จัดการ ายต�าง  มีการกําหนดอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการชุดต�าง  และของกรรมการผู�

จัดการใหญ�ไว�เป�นลายลักษณ�อักษรในก บัตร และในอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู�จัดการ

ใหญ� ซึ่งได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 15) เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2551 

และได�มีการปรับปรุงอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู�จัดการใหญ�โดยยกเลิกฉบับเดิม และ

ใช�อํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง จํากัด 

(มหาชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งได�รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 20) เมื่อวันท่ี 20 

มิถุนายน 2556 มีเลขานุการบริษัททําหน�าที่ตามที่ก หมายกําหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.1 กรรมการ ริ ั  

 จัดตั้งข้ึนทําหน�าท่ีกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือประโยชน�สูงสุดของบริษัทฯ และผู�ถือหุ�น และให�เป�นไปตาม

ก หมาย นโยบาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความ

รบัผดิชอบระมัดระวัง ซือ่สตัย� สจุรติเย่ียงวญิ ชูนผู�ประกอบธุรกิจเช�นนัน้จะพึงกระทําภายใต�สถานการณ�อย�างเดียวกัน

ด�วยอํานาจต�อรองทางการค�าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป�นกรรมการบริษัทฯ มีโครงสร�างการบริหาร

งานที่ชัดเจน ถ�วงดุล และสามารถตรวจสอบได� ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเข�าใจบทบาทหน�าที่ และความรับผิดชอบท่ีมีต�อผู�ถือหุ�น และแสดงได�ว�าจะสามารถ

ป ิบัติหน�าที่ได�

2. โครงสร�างคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ�วงดุลกันอย�างเพียงพอโดย

  2.1 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 18  คนเนื่องจาก นายสันติ  วิลาสศักดานนท�  ได�ลาออกจาก

ตําแหน�งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต�  วันที่  1 พ ษภาคม 2556 ทําให�ตําแหน�งกรรมการบริษัทว�างลง   1  

ตําแหน�ง  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให�สงวนตําแหน�งกรรมการบริษัทไว�ก�อนและให�คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค�าตอบแทนไปพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมให�เข�าดํารงตําแหน�งทีว่�างลง ซึง่คณะกรรมการบริษทัจะเหลือ

จํานวน 17  คน และในวันที่ 13  มีนาคม  2557 คณะกรรมการบริษัทได�มีมติเลือกตั้ง นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล 

เป�นกรรมการบริษัทแทนตําแหน�งที่ว�างลง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนเสนอ ดังนั้น ปจจุบัน

คณะกรรมการบรษิทัมจีาํนวน 18  คน ประกอบด�วยกรรมการบรษิทัท่ีมาจาก ายบรหิารจาํนวน  6 คนและกรรมการ

บริษัทที่ไม�เป�นผู�บริหารจํานวน 12 คน
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  2.2  คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน ในจํานวนกรรมการอิสระ 6  คน เป�น

ประธานกรรมการบริษัท 1 คน และเป�นกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ซึ่งเป�นไปตามหลักเกณ �ในเรื่องสัดส�วน

กรรมการอิสระ ที่กําหนดให�บริษัทจดทะเบียนต�องมีกรรมการอิสระอย�างน�อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัท

ทั้งหมดแต�ต�องไม�น�อยกว�า 3 คน

  2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วย กรรมการบริษัทจํานวน 3 คน ที่มีความเป�นอิสระ มี

คุณสมบัติเป�นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีหน�าที่ตามก บัตร ซึ่งมีหน�าที่

ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดในข�อบังคับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความรู�

และประสบการณ�ที่จะสอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทําหน�าที่อื่นใน านะกรรมการ

ตรวจสอบได�

  2.4 คณะกรรมการบริษัท มีการมอบอํานาจระหว�างคณะกรรมการบริษัท  และ ายจัดการที่ชัดเจน 

มกีารกําหนดอํานาจหน�าทีข่องคณะกรรมการชดุต�าง  และกรรมการผู�จดัการใหญ�ไว�เป�นลายลกัษณ�อกัษรในก บตัร

และในอํานาจหน�าที่ของกรรมการผู�จัดการใหญ� ตามรายละเอียดที่ได�เปดเผยไว�ในหัวข�อ การกํากับดูแลกิจการ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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รา อ่ กรรมการ ริ ั     วั  ่ 13  ม า ม  2557  มดงั  

รายชื่อ ค ะกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหน�ง

1.  นายสมคิด           จาตุศรีพิทักษ� ประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการอิสระ

ในการประชุมสามัญประจําป�ทุกคร้ังให�

กรรมการบริษัทออกจากตําแหน�งเป�น

จํานวน 1 ใน 3 เป�นอัตรา ถ�าจํานวน

กรรมการบริษทัทีจ่ะแบ�งออกให�ตรงเป�น 

3 ส�วนไม�ได�กให�ออกโดยจํานวนใกล�ทีส่ดุ

กับส�วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัท ซึ่งพ�น

จากตําแหน�งตามวาระ อาจได�รับการ

เลือกตั้งใหม�อีกได�

2.  นายบุญปกรณ�       โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท

3.  นายบุณยสิทธิ        โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร

4.  นางจันทรา          บูรณ กษ� กรรมการผู�จัดการใหญ�

5.  นายทนง            ศรีจิตร� กรรมการรองผู�จัดการใหญ�

6.  นายวิชัย            กุลสมภพ กรรมการผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�

7.  นายสําเริง           มนูญผล กรรมการบริษัท

8.  นายสมศักดิ         ธนสารศิลป กรรมการบริษัท

9.  นายกําธร            พูนศักดิอุดมสิน กรรมการบริษัท

10. นายพิพัฒ           พะเนียงเวทย� กรรมการบริษัท

11. นายบุญเกียรติ       โชควัฒนา กรรมการบริษัท

12. นายมนู             ลีลานุวัฒน� กรรมการบริษัท

13. นายบุญชัย          โชควัฒนา กรรมการบริษัท

14. นายมิโนรุ           ฟูรูซาว�า กรรมการอิสระ

15. นายนพพร          พงษ�เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ

16. พลตํารวจโทอัมรินทร� เนียมสกุล กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ

17. นายก ช            ฟอลเลต

(เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท 

วันที่ 22 เม.ย. 2556)

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ

18.นายสุรชัย            ดนัยตั้งตระกูล

(เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ 

วันที่ 13 มี.ค. 2557)

กรรมการอิสระ
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กรรมการบริษัทที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   กรรมการบริษัทสองในสิบสองคนนี้ลงลายมือชื่อร�วมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

1. นายบุญปกร � โชควัฒนา 2. นายบุ ยสิทธิ โชควัฒนา

3. นายสําเริง มนูญผล 4. นางจันทรา บูร กษ�

5. นายทนง รีจิตร�  6. นายวิชัย กุลสมภพ

7. นายสม ักดิ ธนสาร ิลป 8. นายกําธร พูน ักดิอุดมสิน

9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย� 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

11. นายมนู ลีลานุวัฒน� 12. นายบุญชัย โชควัฒนา

2.2 � ริ าร ( า จดัการ)  ประกอบด�วย

2.2.1 กรรมการ ริ าร 

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งต้ังกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มี านะเป�นพนักงาน หรือลูกจ�างของ 

บริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกเป�นคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ต�องมีความรู�และประสบการณ�เพียงพอที่จะทํา

หน�าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ได�เป�นอย�างดี มี านะเป�น ายจัดการ ทําหน�าที่บริหารจัดการกิจการของ 

บรษิทัฯ ตามทีไ่ด�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัดัวยความรบัผดิชอบ ระมัดระวงั ซือ่สตัย� สจุรติ เย่ียงวญิ ชูน

ผู�ประกอบธรุกจิเช�นนัน้จะพงึกระทาํภายใต�สถานการณ�อย�างเดยีวกนั ด�วยอาํนาจต�อรองทางการค�าทีป่ราศจากอทิธพิล

ในการที่ตนมีสถานะเป�นกรรมการบริหาร มีจํานวนไม�น�อยกว�า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ ตําแหน�ง วาระการดํารงตําแหน�ง

1.  นายบุณยสิทธิ  โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

2.  นางจันทรา     บูรณ กษ� กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

3.  นายทนง       ศรีจิตร� กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

4.  นายวิชัย       กุลสมภพ กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

5.  นายสําเริง      มนูญผล กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

6.  นายสมศักดิ    ธนสารศิลป กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57
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2.2.2 � ริ าร  ประกอบด�วย 

รายชื่อ ตําแหน�ง

1.นางจันทรา      บูรณ กษ� ผู�จัดการใหญ�

2.นายทนง        ศรีจิตร� รองผู�จัดการใหญ�

3.นายวิชัย        กุลสมภพ ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�

4.นางดรุณี       สุนทรธํารง ผู�จัดการ ายบริหารงานกลาง และเลขานุการ

บริษัท

5.นางนิสา        จินดาสมบัติเจริญ 

(หมดสัญญาว�าจ�าง ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 2557 และได�แต�งตั้ง 

นางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรักษ� ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 2557)

ผู�จัดการ ายบัญชี

6.นางสาวสุวรรณี  กิตติพิพัฒนพงศ� ผู�จัดการ ายการเงิน

7.นายวิเชียร      อร�ามเรือง ผู�จัดการ ายก หมาย

8.นางสาวเสาวนีย� นําเบญจพล 

(หมดสัญญาว�าจ�าง ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 2557 และได�แต�งตั้ง 

นายปวร  จระมาศ  ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 2557)

ผู�จัดการ ายทรัพยากรบุคคล

9.นางพิมพ�สิริ     ควรสุวรรณ ผู�จัดการ ายส�งเสริมธุรกิจ

10.นายภิรมย�     ตองจริง ผู�จัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน

11.นายชูโต      จิระคุณากร ผู�จัดการ ายวางแผนและพัฒนาโครงการ

12.นายสนทยา    ทับขันต� ผู�จัดการ ายพัฒนาสาธารณูปโภค

13.นายทินกร     บุนนาค ผู�จัดการ ายพัฒนาพื้นที่

14.นางทัศนีย�     อินทปุระ ผู�จัดการ ายสํานักงาน

15.นายวัชรา     แย�มแก�ว ผู�จัดการ ายภูมิสถาปตย�

ซึง่ผู�ดาํรงตาํแหน�งข�างต�น จดัเป�นผู�บรหิารตามคาํจาํกดัความของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย�และ

ตลาดหลักทรัพย�
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รงสร�างการ ริ ารจดัการ อง ริ ั   วั  ่31 ั วา ม 2556

การ ั การ ะการกากับ กิ การ

ห  

คณะกรรมการบริษัทา ัก ร บ
าบบั คณะกรรมการ

ร บ
คณะกรรมการ รรหา
ะกาห คา บ ท

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการ
ั การ ห  

กรรมการ
ร ั การ ห

า า ั า ะบริหาร
คร การ ะทรั ิ

กรรมการ
ั การ ห

า ักกรรมการ
ั การ ห  

า ัก า ท า ร
คกร 

า ก หมา

ท รกษา

ายวางแผนและพัฒนาโครงการ 

ายพัฒนาสาธารณูปโภค 

ายพัฒนาพื้นที่ 

ายภูมิสถาปตย� 

ายสํานักงาน  

 า า ับ
คกร 

า า ับ การ
ท ะการคา

า า ับ คกร
ะการ ท /การคา

ายการเงิน 

ายบริหารงานกลาง 

ายบัญชี 

ายทรัพยากรบุคคล 

ายส�งเสริมธุรกิจ

ายส�งเสริมด�านการลงทุน

ายประเมินผลและติดตาม 

ายส�งเสริมด�านการค�า
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การ ั การ ะการกากับ กิ การ

2.3 ล า การ ริ ั   

คณะกรรมการบริษทัมมีติแต�งตัง้นางดรุณ ีสนุทรธํารง 

เป�นเลขานกุารบรษิทั ตัง้แต�วนัที ่12 พ ษภาคม 2551 

สงักดัสาํนกักรรมการผู�จดัการใหญ� จบการศกึษาปริญญา

ตร ีสาขาการเงินการธนาคาร (เกยีรตนิยิมอนัดับ 2)  และ

ผ�านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข�องกับการป ิบัติ

หน�าทีข่องเลขานกุารบรษิทั โดยคุ สมบตัขิองเลขานกุาร

บริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ไว�ในแบบ 56-1 และ

แบบ 56-2 ในส�วนที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู�บริหาร 

ผู�มีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัทมีหน�าที่ตามที่

กําหนดในมาตรา  89/15 และมาตรา  89/16 ของพระ

ราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (ฉบับที่  4) 

พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช�บังคับในวันที่  31 สิงหาคม  2551 

ด�วยความรับผดิชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสตัย� 

สุจริต  รวมท้ัง ต�องป ิบัติให�เป�นไปตามก หมาย 

วตัถปุระสงค�   ข�อบงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการบรษิทั 

ตลอดจนมติทีป่ระชุมผู�ถอืหุ�น ทัง้น้ี หน�าทีต่ามก หมาย

ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทําและเกบรักษาเอกสาร ดังต�อไปนี้

• ทะเบียนกรรมการ

•  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและ

รายงานประจําป�ของบริษัทฯ

•  หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการ

ประชุมผู�ถือหุ�น

2. เกบรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดย

กรรมการบริษัทหรือผู�บริหารและจัดส�งสําเนารายงาน

การมีส�วนได�เสียตามมาตรา  89/14  ให�ประธาน

กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันทําการ นับแต�วันที่บริษัทฯ ได�รับรายงาน

นั้น    

3.  ดําเนินการอื่น  ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาด

ทุนประกาศกําหนด 

นอกจากนี  เลขานุการบริษัทยังมีหน�าที่ดําเนินการ

ตามที่ค ะกรรมการบริษัทมอบหมายและหน�าที่อื่น   

เช�น

1. สนับสนุนให�การกํากับดูแลกิจการเป�นไปตาม

มาตร านการกาํกับดแูลกจิการทีด่โีดยให�คาํแนะนาํเบือ้ง

ต�นแก�กรรมการบริษัท ผู�บริหารด�านก หมายระเบียบ  

ก เกณ �ต�าง  และข�อบังคับของบริษัทฯรวมถึง

รายงานการเปลีย่นแปลงทีม่นียัสาํคญัแก�กรรมการบรษิทั

2.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสาน

งานระหว�างกรรมการบริษัท และ ายจัดการประสาน

งานด�านก หมายก เกณ �ต�าง  ท่ีเกี่ยวข�อง ดําเนิน

การให�มีการป ิบัติตามอย�างถูกต�อง ติดตามให�มีการ

ป บิตัติามมตคิณะกรรมการบริษทั  และรายงานผลการ

ป ิบัติงานต�อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะ

กรรมการบริษทัครัง้ถดัไป รวมทัง้ตดิตามให�มกีารป บิตัิ

ตามมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น

3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ

ประชุมผู�ถือหุ�น ให�เป�นไปตามก หมาย ข�อบังคับของบ

ริษัทฯ  และข�อพึงป ิบัติต�าง 

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น

5. ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานที่กํากับดูแล   

เช�น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ดแูล

ให�มกีารเปดเผยข�อมลู และรายงานสารสนเทศต�อหน�วย

งานทีก่าํกบัดแูลและสาธารณชน ให�ถกูต�องตามก หมาย

6. ให�ข�าวสารกับผู�ถือหุ�นในเรื่องสิทธิต�าง  ของผู�ถือ

หุ�นและให�ข�าวสารของบริษัทฯ อย�างสมํ่าเสมอครบถ�วน 
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7. จัดให�มีคู�มือกรรมการบริษัท มีการป มนิเทศ  

และให�คาํแนะนาํแก�กรรมการบรษัิทท่ีได�รบัการเลอืกตัง้

ใหม�

8. หน�าที่อื่น  ตามที่ได�รับมอบหมาย

2.4 า อ แ องกรรมการ ริ ั
แล � ริ าร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ได�

พิจารณาผลประเมินการป ิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัททั้งคณะโดยรวมในแต�ละป� ผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ อํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบ    วงเงิน

ค�าตอบแทนที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นและ

จํานวนเงินค�าตอบแทนท่ีจ�ายในป�ท่ีผ�านมาและเปรียบ

เทียบกับระดับป ิบัติอยู�ในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน    เพื่อ

นาํเสนอต�อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และ

นําเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่ออนุมัติ 

2.4.1 า อ แ ่ วั งิ

(ก) ค�าตอบแทนกรรมการบริษัท

 ที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22  

เมษายน 2556 ได�อนุมัติค�าตอบแทนกรรมการบริษัท

วงเงินรวมไม�เกินป�ละ 17 ล�านบาท ทั้งนี้ ไม�รวมถึงค�า

ตอบแทนหรือสวสัดกิารท่ีกรรมการบริษทัได�รบัใน านะ

พนกังาน หรอืลกูจ�างของบริษทัฯ  โดยให�จ�ายในการทํา

หน�าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท  

• ค�าเบียประชุม  (เ พาะกรรมการบริษัทที่เข�า

ประชุม)  

 ประธาน  12,000.-  บาท/ครั้ง

 กรรมการ 10,000.-  บาท/ครั้ง

(ป�  2556 จ�ายเป�นเงินรวมทัง้สิน้  1,994,000.-  บาท) 

• ค�าตําแหน�ง จ�ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท 

โดยให�คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค�า

ตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะ

กรรมการบริษัทอนุมัติ

(ป� 2556 จ�ายเป�นเงินรวมทั้งสิ้น  2,480,000.-  บาท)

• ค�าตอบแทนประจําป จ�ายให�แก�กรรมการบริษัท

ทุกคน  โดยให�คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค�าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะ

กรรมการบริษัทอนุมัติ

(ป�  2556 จ�ายเป�นเงินรวมทั้งสิ้น  9,120,000.- บาท)

2. กรรมการตรวจสอบ  

• ค�าเบียประชุมรายไตรมาส

 ประธาน  ไตรมาสละ 60,000.-  บาท

 กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.-  บาท

(ป�  2556  จ�ายเป�นเงินรวมทั้งสิ้น  477,666.66 บาท)

3. กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน  

• ค�าเบียประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค�าตอบแทนที่เข�าประชุม)

 ประธาน  12,000.- บาท/ครั้ง

 กรรมการ 10,000.- บาท/ครั้ง

(ป� 2556 จ�ายเป�นเงินรวมทั้งสิ้น  76,000.- บาท) 

 ทัง้นีต้ัง้แต�ทีป่ระชุมสามญัผู�ถอืหุ�นอนมุตัแิละให�

ใช�จนกว�ามกีารเปล่ียนแปลง โดยค�าตอบแทนทีจ่�ายต�อง

ไม�เกินวงเงินที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

รวมค�าตอบแทนท่ีจ�ายในป 2556 เป�นจํานวนเงิน

ทังสิน 14,147,666.66 บาท 

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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า อ แ ก่รรมการ ริ ั แ ล รา ด�รั  2556 

รายชื่อ
เบียประชุม

ค�าตําแหน�ง

จ�ายเ พาะ

ประธาน

กรรมการ

บริษัท

ค�าตอบแทน

ค ะ

กรรมการ

ประจําป

ค ะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

ค ะ

กรรมการ

สรรหาและ

กําหนดค�า

ตอบแทน

รวมค�าตอบแทน

กรรมการ

1. นายสมคิด      จาตุศรีพิทักษ� 144,000 2,480,000 700,000 - - 3,324,000

2. นายบุญปกรณ�  โชควัฒนา 120,000 - 650,000 - - 770,000

3. นายบุณยสิทธิ  โชควัฒนา 120,000 - 650,000 - 36,000 806,000

4. นางจันทรา     บูรณ กษ� 120,000 - 650,000 - - 770,000

5. นายทนง       ศรีจิตร� 120,000 - 650,000 - 30,000 800,000

6. นายวิชัย       กุลสมภพ 120,000 - 650,000 - - 770,000

7. นายสําเริง      มนูญผล 120,000 - 650,000 - - 770,000

8. นายสมศักดิ    ธนสารศิลป 90,000 - 650,000 - - 740,000

9. นายกําธร      พูนศักดิอุดมสิน 120,000 - 430,000 - - 550,000

10. นายพิพัฒ     พะเนียงเวทย� 90,000 - 430,000 - - 520,000

11. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 120,000 - 430,000 - - 550,000

12. นายมนู       ลีลานุวัฒน� 120,000 - 430,000 - - 550,000

13. นายบุญชัย   โชควัฒนา 120,000 - 430,000 - - 550,000

14. นายมิโนรุ    ฟูรูซาว�า 90,000 - 430,000 - - 520,000

15. นายนพพร   พงษ�เวช
(เข�าดํารงตําแหน�งประธานกรรมการ
ตรวจสอบวันที 14 พ.ค.2556)

110,000 - 430,000 180,000 - 720,000

16. พลตํารวจโทอัมรินทร� เนียม

สกุล

120,000 - 430,000 120,000 - 670,000

17. นายก ช      ฟอลเลต
(เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระวันที่ 
22 เมษายน 2556 และกรรมการตรวจ
สอบวันที่ 14 พ.ค.2556)

80,000 - 430,000 63,000 - 573,000

18. นายสันติ     วิลาสศักดานนท� 
(ลาออกจากการดํารงตําแหน�งกรรมการ
บริษัทวันที่1 พ.ค. 2556)

30,000 - - - 10,000 40,000  

19. นายวันชัย     อํ่าพึ่งอาตม� 
(ครบวาระการดํารงตําแหน�งกรรมการ
บริษัทวันที่ 22 เม.ย. 2556)

40,000 - - 114,666.66 - 154,666.66

รวม 1,994,000 2,480,000 9,120,000 477,666.66 76,000 14,147,666.66
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(ข) ค�าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู�บริหาร

 ายบรหิารจะเป�นผู�พจิารณาซึง่เป�นไปตามหลกั

เกณ �และนโยบายของบริษัทฯโดยพิจารณาจากผลการ

ดาํเนนิงานของบริษทัฯ และผลการป บิตังิานรายบุคคล

โดยในป� 2556 ค�าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู�บริหารสี่

รายแรกรองจากผู�จัดการลงมาและผู�บริหารในระดับ

เทียบเท�ารายท่ีสี่ทุกรายรวม 20 ท�านมีการจ�ายค�า

ตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงิน

อุดหนุน เงินตอบแทนการเกษียณอายุ เป�นจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น  80,745,213.60 บาท

2.4.2 า อ แ อ่

บรษิทัฯได�ตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพี  โดยเข�าร�วมเป�น

หน่ึงในบรษิทัของกองทนุสาํรองเลีย้งชพีไทยพาณชิย�เพิม่

ผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล�ว โดยผู�บริหารที่เป�นสมาชิก

กองทนุสาํรองเลีย้งชพีจาํนวน 18 คน จะได�รบัเงนิสมทบ

กองทุนทุกเดือนในอัตราร�อยละ 8 ของค�าจ�าง โดยในป� 

2556 เป�นเงินทั้งสิ้น 1,901,184.- บาท และสมาชิกต�อง

สะสมเงินเข�ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้น

สภาพลง  สมาชิกจะได�รับเงินสะสมและเงินสมทบรวม

ทั้งส�วนเฉลี่ยผลประโยชน�สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน   

 2.5 ลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานรวม

ทั้งสิ้น  111 คน (ไม�รวมพนักงานท่ีดํารงตําแหน�ง

กรรมการบริหาร และผู�บริหาร) โดยในป�  2556 บริษัทฯ 

ได�จ�ายผลตอบแทนให�แก�พนกังานในรปูเงนิเดอืน ค�าล�วง

เวลา เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และเงินตอบแทนการ

เกษียณอายุ

จํานวนพนักงานและผลตอบแทน

สายงาน จํานวน (คน)
ค�าตอบแทน 

(บาท)

1. สายงานสนับสนุนองค�กร

และการลงทนุ/การค�า         

55 41,293,010.98

2. สายงานพัฒนาและ

บริการโครงการและ

ทรัพย�สิน      

56 40,987,511.55

รวม 111 82,280,522.53

ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา บริษัทฯ สนับสนุนให�

พนกังานพัฒนาความรู� ความสามารถอย�างต�อเน่ืองและ

ส�งเสริมให�พนักงานรู�จักการใช�จ�าย การใช�ชีวิต และ

ทาํงานร�วมกนัอย�างมคีวามสขุ ส�งผลให�บรษิทัฯ ไม�มขี�อ

พิพาทด�านแรงงาน

ค�าตอบแทนอื่น

บรษัิทฯได�ตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพี โดยเข�าร�วมเป�น

หนึง่ในบริษทัของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไทยพาณิชย�เพิม่

ผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแล�ว โดยพนักงานที่เป�นสมาชิก

กองทนุสาํรองเล้ียงชีพจาํนวน 99 คน จะได�รบัเงินสมทบ

กองทุนทุกเดือนในอัตราร�อยละ 8 ของค�าจ�าง โดยในป� 

2556 เป�นเงินทั้งสิ้น 4,115,127.- บาท และสมาชิกต�อง

สะสมเงินเข�ากองทุนในอัตราเดียวกัน เม่ือสมาชิกสิ้น

สภาพลง สมาชิกจะได�รับเงินสะสมและเงินสมทบรวม

ทั้งส�วนเฉลี่ยผลประโยชน�สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน 
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การ ั การ ะการกากับ กิ การ

บา การ ั า ัก า
1. การ ั าแล รั รงร รั ากร ล

เพื่อความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจต�อสภาวะทางเศรษ กิจปจจุบัน การสร�างแนวทางและกระบวนการใน

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งจะนํามาสู�การใช�ความรู� ความสามารถของตนเอง อย�างเตมที่ในการป ิบัติงาน

และนําพาให�บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค�ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสก�าวหน�าในหน�าที่การงานและเติบโต

ไปพร�อม  กับความสําเรจ ซึ่งเป�นสิ่งที่บริษัทฯ ได�ให�ความสําคัญตลอดมา 

บริษัทฯ เหนถึงความจําเป�นอย�างยิ่งในการพัฒนาพนักงานและมุ�งให�เกิดการปรับตัวเพ่ือความย่ังยืน อีกทั้งยัง

สนับสนุนให�เกิดการสร�างสังคมแห�งการเรียนรู� เน�นให�แต�ละหน�วยงานมุ�งเน�นการป ิบัติงานอย�างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ส�งเสริมให�หน�วยงานต�าง  มีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการป ิบัติงาน โดยผ�านการประเมิน

ผลการป ิบัติงานที่ชัดเจน และการวิเคราะห�กระบวนการในการทํางานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงที่ต�อ

เนื่อง ตลอดจนเปดโอกาสให�ผู�ป ิบัติงานในหน�วยงานน้ัน มีส�วนร�วมในการแก�ไขปรับปรุงงานของตนเอง อันจะทําให�

ผู�ป บิตังิานเกดิความเตมใจท่ีจะพฒันาผลงานให�มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้ ซึง่จะส�งผลดตี�อพนกังาน หน�วยงาน และ

บริษัทฯ ต�อไป 

2. การสรร าแล ดั ลอก ลากร 

บรษิทัฯ เหนถึงความสําคญัของการจัดหาทรัพยากรบุคคลเข�าร�วมงาน ซึง่เปรียบเสมือนเป�นก�าวแรกของการดําเนิน

ธุรกิจ จึงได�กําหนดหลักเกณ �ที่มีประสิทธิภาพ และยังให�ความสําคัญในการคัดเลือกผู�สมัครด�วยความยุติธรรม 

โปร�งใส และตรวจสอบได� ผ�านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง�บวก และคุณสมบัติ

ทีเ่หมาะสมกับลกัษณะของงานท่ีองค�กรต�องการ รวมท้ังสามารถอยู�ร�วมกบัวฒันธรรมของบริษทัฯ ได�อย�างมคีวามสุข

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ�านระบบการคัดกรองบุคลากรในขั้นต�น เริ่มจากเงื่อนไขการประกาศ

รบัสมคัร เช�น คณุสมบัต ิคณุวุฒกิารศึกษา ประสบการณ�การทํางาน  และประกอบกับการสอบสัมภาษณ�ด�านทัศนคติ 

และบุคลกิภาพ จากเคร่ืองมือวเิคราะห�พ ติกรรมและแบบทดสอบบุคลกิภาพท่ีเรียกว�า “DISC” และจากการสัมภาษณ�

แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเป�นเกณ �ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร 

การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ได�บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit system) เข�ามาใช�เป�น

แนวทางในการป ิบัติงาน ซึ่งจัดเป�นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช� “หลักแห�งความดี”  ประกอบด�วยปจจัยที่สําคัญ 

4 ประการ มีดังนี้

ประการที่ 1 ใช�หลักความสามารถ : โดยกําหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได�แก� คุณสมบัติผู�สมัคร คุณวุฒิ

ทางการศึกษา และประสบการณ�การทํางานของผู�สมัคร 

ประการที่ 2 ใช�หลักความเสมอภาค : โดยคํานึงถึงหลักการแห�งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช�หลัก
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ความเสมอภาคนี้ โดยไม�จํากัดการคัดเลือกบุคคลจากภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู�  เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู�ปกครองหรือผู�รับ

รอง

ประการที่ 3 ใช�หลักความมั่นคง : เป�นการให�หลักประกันความมั่นคงแห�งอาชีพให�แก�บุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ 

ให�มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการถูกกลั่นแกล�งในการทํางาน การไม�ถูกลงโทษ  หรือ

สั่งให�พักงานโดยไม�มีเหตุผลเพียงพอ

ประการที่ 4 ใช�หลักความเป�นกลาง : การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ มีแนวทางและหลักการในป ิบัติสําหรับ

บุคลากร โดยให�ผู�ที่ดํารงตําแหน�งต�าง  วางตนเป�นกลาง โดยไม�กระทําการใด  อันส�อเจตนาว�าเป�นการนิยม 

กใ  อุดหนุนหน�วยงานใดหรือหน�วยงานหนึ่ง 

3. การ ั า ลากร

หลักการ การพัฒนาของบริษัทฯ คือ ทุนทางปญญา ( Intellectual  Capital)  ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ

คิดเป�น วิเคราะห�เป�น และความสามารถในการนําความรู�ไปสร�างมูลค�าเพิ่มได�  ดังนั้นจึงได�ให�ความสําคัญต�อความ

คิดที่มีมูลค�า มากกว�ามมุมองด�านการศึกษาเพียงมิติเดียว บริษัทฯ ส�งเสริมให�พนักงานรู�จักแสวงหาความรู�อย�างต�อ

เนื่อง และสามารถที่จะนําความรู�และประสบการณ�ที่ได�รับมาสร�างเป�นผลงาน

การสร�างพนักงานให�เป�น “คนดีและคนเก�ง” โดยการอบรมและพัฒนาอย�างต�อเนื่องตั้งแต�แรก และยังเน�นเรื่อง

ของการพัฒนาบุคลากร โดยใช�แผนการพัฒนาเป�นรายบุคคล หรือ IDP: Individual Development Plan มาเป�น

แนวทางอันก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อพนักงานในบริษัทที่มีความแตกต�างในหลายด�าน เช�น ด�านการศึกษา ความ

รู� ทักษะ ประสบการณ� รวมถึงค�านิยมของแต�ละบุคคล และต�อประโยชน�สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งมีหน�วยงานที่แตกต�าง 

ซับซ�อน และมีวัตถุประสงค�หรือเป�าหมายที่หลากหลาย 

การพัฒนาคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการป ิบัติงานของพนักงานที่นํามาประยุกต�ใช�เป�นไปตาม

แนวทาง ดังนี้ 

1)  มุ�งส�งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน จัดให�มีสภาพแวดล�อมการทํางานท่ีดี มีอาชีวะอนามัย และความ

ปลอดภัยในการทํางาน โดยคํานึงถึงมาตร านสากล  

2)  เน�นการพัฒนาความรู�ความสามารถของพนักงานอย�างต�อเน่ือง เพ่ือให�มคีวามพร�อมในการป บิตังิานให�หลาก

หลาย และรองรับต�อการเติบโตของบรษิัทฯ 

3)  สนับสนุนให�พนักงานเติบโตในหน�าที่การงานตามความรู�ความสามารถ  

4)  พัฒนาและบริหารจัดการระบบค�าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต�าง  อย�างเหมาะสมและเป�นธรรม 

5) ส�งเสริมให�พนักงานมีส�วนร�วมในการพัฒนาบริษัทฯ 

การ ั การ ะการกากับ กิ การ



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

65

บริษัทฯ มุ�งเน�นให�เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาบุคลากรดังนี้  

• การป มนิเท  เป�นวิธีการอย�างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ ที่เริ่มเข�าทํางานใหม� หรือผู�ที่ป ิบัติงาน

มานานแล�ว แต�ได�ย�ายหรือหมุนเวียนมาป ิบัติงานหน�าที่ใหม� เป�นกิจกรรมสําคัญที่มีวัตถุประสงค�สําหรับ

แนะนําชี้แจง เรื่องความรู�ทั่ว  ไป ก  ระเบียบ นโยบาย โครงสร�างของบริษัทฯ และยังรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข�อง

กับจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณในการทํางาน ซึ่งเป�นหัวใจสําคัญของบริษัทฯ ทําให�พนักงานเกิดการ

เรยีนรู�และคุ�นเคยต�อสภาพแวดล�อมในสถานทีป่ บิตังิานจรงิ เป�นผลให�พนกังานเกิดความม่ันใจในการป บิตัิ

งานและเป�นประโยชน�ในการทํางานต�อไป 

• การ กอบรมและการประชุมสัมมนา เป�นกระบวนการที่บริษัทฯ มุ�งเน�นและพยายามสร�างให�เกิดเป�นระเบียบ

แบบแผนแต�ละป� มีวัตถุประสงค�ที่จะพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ ให�มีความรู� ความชํานาญและสามารถนํามา

ใช�เพื่อส�งเสรมิให�เกิดการกระทําหรือพ ติกรรมในการป ิบัติงานที่ตรงตามเป�าหมายของหน�วยงาน  โดยในป� 

2556 น้ี บรษิทัฯ ได�ดาํเนนิการ กอบรมและสมัมนาเพ่ือเพิม่พนูความรู�และทกัษะทีเ่ก่ียวข�องกบัการป บิตังิาน

ในหัวข�อ

- การเป�ดเผยข�อมูลและการเขียน วิเคราะห�งบการเงินอย�างไรให�มีคุณภาพสําหรับผู�ลงทุน 

- แนวทางการจัดทํารายการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

- มาตรฐานการรายงานทางเงนิสาํหรบักจิการทีไ่ม�มสี�วนได�เสยีสาธารณะ เจาะประเดน็เกีย่วกบั “สนิทรพัย�” 

ที่ต�องระมัดระวัง

- การพัฒนากฎเกณฑ�การจัดประชุมคณะกรรมการและผู�ถือหุ�นของบริษัทจดทะเบียน 

- Anti-Corruption Seminar 3/2013 “วิธีการเข�าร�วมโครงการแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อ

ต�านทุจริต”

- CSR Thiland 2013 “CSR Roadmap for ASEAN”

- การเขียนรายงานความรับผิดชอบต�อสังคม

- GRI for Management 

- หลักการจัดการด�านการเงินสําหรับผู�บริหาร รุ�นที่ 30 

- การบริหารผู�นํารุ�นใหม�ในยุค Digital 

- Risk Management Workshop รุ�นที่ 2 

- CG Forum 4/2556 “The Updated COSO’s 2013 Intergrate Internal Control”

- รู�ทันกฎหมาย … เข�าใจประโยชน�เพิ่ม 

- Window 8 Camp for Web Developer 

- รอบรู�ใช�งานคล�องกับ สูตรในโปรแกรม Excel 

- Happy Workplace Forum : 5 Apps to Happy Workplace 3.0 

- เทคนิคการเป�นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) 

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ความคืบหน�าของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หรืออื่น   ที่เกี่ยวข�องร�วมกัน รวมทั้งเปดโอกาสให�

พนักงานแสดงความคิดเหนและมีส�วนร�วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ  โดย

ได�จัดรูปแบบการสื่อสารระหว�างผู�บริหารและพนักงาน อาทิเช�น การประชุมผู�จัดการและการประชุมโครงการในทุก

เดือน รวมถึงกิจกรรมการพบปะระหว�างผู�บริหารและพนักงานทุกคน ที่เรียกว�า “สภาไอติม” ซึ่งได�ดําเนินกิจกรรม

ทุกวันพุธของสัปดาห� และได�ดําเนินงานมาตลอดป� 2556 ที่ผ�านมา  

5. การ ั ากรรมการ ริ ั แล � ริ าร  

บริษัทฯ ส�งเสริมให�กรรมการบริษัทและผู�บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู� โดยให�ความสําคัญต�อการเข�าร�วม

สัมมนาหลักสูตรที่เป�นประโยชน�ต�อการป ิบัติหน�าที่ ที่จัดโดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ตามรายละเอียดในหัวข�อการเข�าอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนรวมถึงหลักสูตรต�าง   ที่ 

IOD จะจัดข้ึนอีกในอนาคต เพื่อนําความรู�และประสบการณ�มาใช�พัฒนาการป ิบัติหน�าท่ี รวมท้ังกรรมการบริษัท 

และผู�บริหาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเหนกับกรรมการบริษัท และผู�บริหารระดับสูงขององค�กรต�าง  อยู�

เสมอ ทั้งในประเทศและต�างประเทศ นอกจากนี้ หากมีประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข�องกับ

กรรมการบริษัท และผู�บริหาร     บริษัทฯ ได�เรียนเชิญเจ�าหน�าที่จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย�   มาให�ความรู�แก�กรรมการบริษัท  ผู�บริหาร และผู�ที่เกี่ยวข�องกับเรื่องนั้น  เพื่อให�มีความเข�าใจ

และป ิบัติได�ถูกต�อง  

•  การส�งไป กษาดงูาน เป�นการเพิม่พนูคณุวฒุขิองบคุลากรให�มคีวามรู�  และเป�นการสร�างให�ความรู�นัน้ทนัสมยั

อยู�ตลอด เป�นวิธีการที่เอื้อต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ในการป ิบัติงาน  บริษัทฯ สนับสนุนให�พนักงานได�ศึกษา

ดงูานทัง้ในและต�างประเทศ ซึง่ได�ส�งพนกังานไปศกึษาดงูานในประเทศ ได�แก� ธรุกิจสิง่ทอ & เครือ่งหนงั ธรุกิจ

พลังงาน ธุรกิจการบริการ (Call Centre) ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสันทนาการ (สนามกอล�ฟ) ธุรกิจการผลิตเส�นใย

สังเคราะห� ธุรกิจอสังหาริมทรัพย� ธุรกิจโรงซักรีด และศึกษาดูงานธุรกิจต�างประเทศ ได�แก� โรงซักรีดขนาด

ใหญ�ที่ประเทศญี่ปุน และธุรกิจเครื่องใช�ไฟฟ�าที่ประเทศเกาหลี 

นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ได�มีการทบทวนและปรับปรุงใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description : JD) ของ

พนักงานแต�ละตําแหน�ง เพื่อจัดทําให�รายละเอียดของการป ิบัติงานเป�นไปตามเป�าหมาย และสอดคล�องกับแผน

งานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให�มากขึ้น พร�อมทั้งจัดเกบข�อมูลอย�างเป�นระบบและหมวดหมู�

4. การสร�างสมั ั า ด่ร วาง � ริ ารแล กังา  

บริษัทฯ ได�จัดกิจกรรมเพื่อสร�างความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างผู�บริหารและพนักงาน และยังเป�นการผ�องถ�ายข�อมูล

ระหว�างผู�บริหารถึงพนักงานทุกระดับ (Top- Down) ให�ได�รับทราบถึงนโยบาย แผนงาน แนวทางการดําเนินงาน 

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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กรรมการของบริษัทได�เข�าร�วมในหลักสูตรที่เก่ียวข�องกับการป ิบัติหน�าที่กรรมการบริษัทมากกว�าร�อยละ 75 ของ

จํานวนกรรมการบริษัททั้งคณะ

6. แ การส อดงา   

เพื่อให�การดําเนินงานของบริษัทฯ   เป�นไปอย�างต�อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู�เสมอบริษัทฯ ได�วาง

นโยบายในการสืบทอดตําแหน�งของพนักงานในหน�าท่ีต�าง  โดยกําหนดระดับตําแหน�งงาน ทิศทางการพัฒนา

บุคลากรที่ชัดเจน เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถ สําหรับทดแทนและป ิบัติหน�าที่อย�างต�อเน่ือง ใน

กรณีที่องค�กรมีการปรับเปลี่ยนตําแหน�งหน�าที่  ทั้งเพื่อการก�าวสู�ตําแหน�งที่สูงขึ้นหรือในกรณีที่พนักงานจะพ�นจาก

ตําแหน�งเดิม ทั้งโดยการลาออก หรือเกษียณอายุ โดยมีหลักการ ดังนี้

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในองค�กรคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติตามหลักเกณ �

ที่บริษัทกําหนด และต�องเป�นผู�ัที่มีวิสัยทัศน� ความรู� ความสามารถ และ ประสบการณ� ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม

องค�กร

2. กรณีต�องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก�าวสู�ตําแหน�งที่สูงขึ้น ต�องดูจากการประเมินผลการทํางาน ทั้งความ

สามารถในสาขาอาชีพและความสามารถที่จะพัฒนาองค�กร รวมทั้งวิสัยทัศน�

3. การมีมนุษยสัมพันธ�  และการเป�นผู�นํา รวมถึงการกําหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง

ความรู� ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่พึ่งปรารถนาของพนักงานในตําแหน�งนั้น

4. การเพ่ิมความรู� โดยการส�งเข�าอบรมหลักสูตรการเป�นผู�นํา หรือหลักสูตรที่เก่ียวข�องกับหน�าที่ที่จะต�อง

รับผิดชอบ และการจัดทําแผนพัฒนาเป�นรายบุคคล (Individual Development Plan)

5. ต�องเป�นผู�มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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 คณะกรรมการบรษิทั  ได�ให�ความสาํคญัต�อการ

สร�างระบบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี   ดาํเนนิธรุกจิด�วย

การมีระบบบริหารจัดการที่ดี  โปร�งใส  ซื่อสัตย�  และ

ตรวจสอบได�  มกีารถ�วงดลุอาํนาจและระบบการควบคมุ

ภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม   ควบคู�ไปกับ

การเคารพสิทธิและความเท�าเทียมกันของผู �ถือหุ �น  

คาํนึงถงึผู�มสี�วนได�เสยีโดยรวม เพือ่สร�างความเจริญเพ่ิม

มูลค�าทางเศรษ กิจและความมั่งคั่งแก�ผู�ถือหุ�น    โดย

ยึดหลกัการบรหิารงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที่

ดีของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และบนพื้น าน

ของเศรษ กิจพอเพียง  คือ  ความพอประมาณ   ความ

มีเหตุผล  และการมีภูมิคุ�มกันที่ดี  โดยอาศัยความรู� 

ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช�ในการ

วางแผน  และการดําเนินงาน ขณะเดียวกันได�เสริมสร�าง

ให�กรรมการบริษัท   ผู�บริหาร  และพนักงานทุกคน  มี

คุณธรรม  ซื่อสัตย�สุจริต  ขยันอดทน  มีการแบ�งปน

และใช�สติปญญาในการดําเนินงานพร�อมต�อการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษ กิจ   การเมือง   วัฒนธรรม  

สงัคมและสิ่งแวดล�อม  เพือ่ประโยชน�สขุอย�างสมดลุและ

ยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั ได�มกีารทบทวนหลกัการกํากบั

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป�นประจําทุกป�  ได�พัฒนา

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีห�สอดคล�องกบัหลกัเกณ �

ใหม�อย�างต�อเนื่อง  และได�จัดทําหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  1)  ให�เป�นไปตาม

แนวทาง  “ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนป� 2555 ”  ของตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย  ซึ่งได�รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่  9  (ชุดที่  20)  เมื่อวันที่  14  

มกราคม  2557  และให�มีผลใช�บังคับตั้งแต�  วันที่  15  

มกราคม  2557  เป�นต�นไป     เพื่อใช�บังคับแทนฉบับ

เดมิทีไ่ด�รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

ครั้งที่  7  (ชุดที่ 9)  เมื่อวันที่  14  พ ศจิกายน  2545 

ประกอบด�วย 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด

3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู�บริหาร  และ

พนักงาน

ซึง่เป�นการยกระดับมาตร านและการป บิตัดิ�านการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  ให�สอดคล�องต�อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเป�นการเตรียม

ความพร�อมในการเข�าสู �การแข�งขันในระดับภูมิภาค

อาเซียน นอกจากน้ี  ยังเป�นแนวทางในการประพ ติ

ป ิบัติของกรรมการบริษัทผู�บริหารและพนักงานในการ

ทําหน�าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด�วยจิตสํานึกที่ดีคณะ

กรรมการบรษิทั ถอืว�าการป บิตัติามหลกัการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีเป�นสิ่งสําคัญที่ต�องส�งเสริมและสนับสนุนให�

ถอืป บิตัจินเป�นหลกัประจาํใจในการทาํงานและตดิตาม

อย�างสมํ่าเสมอ โดยบริษัทฯ ได�แจกให�กับกรรมการ

บรษิทัผู�บรหิารและพนักงาน พร�อมท้ังเปดเผยในเวบไซต�

ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

การพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างต�อ

เนื่องส�งผลให�  ในป�  2556 บริษัทฯ ได�รับคะแนน ดังนี้ 

• ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียนประจําป�  2556  บริษัทฯได�คะแนนเฉลี่ย 

91%  อยู�ในระดับ “ดีเลิ  ”  ซึ่งมากกว�า ป� 2555  

ซึ่งอยู�ในระดับดีมาก

การ ั การ ะการกากับ กิ การ

3. การกากบั กิ การ 
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• ผลประเมินคุณภาพการประชุมผู�ถือหุ�นสามัญ

ประจาํป�  2556    บริษทัฯ ได�คะแนน 100 คะแนน

เตมเป�นป�ที่ 5  ติดต�อกันผลประเมินอยู�ในระดับ 

“ดีเลิ ”

3.1 บา การกากบั กิ การ 

บริษัทฯ ได�พัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีให�

เป�นไปตามแนวทาง “ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สาํหรบับรษิทัจดทะเบียนป�  2555 ” ของตลาดหลักทรพัย�

แห�งประเทศไทย  เพือ่ให�กรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร  และ

พนักงานทุกคน  ยึดถือเป�นแนวทางในการป ิบัติงาน  

ดังนี้

1. กรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร และพนกังานทกุคน มุ�ง

มั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ

ดาํเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผู�บรหิาร  

และพนักงาน ไปป ิบัติในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

2. กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานทุกคน 

ต�องป ิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  

ซือ่สตัย� สจุรติ โดยป บิตัติามก หมาย ข�อบงัคบับรษิทั 

และประกาศที่เกี่ยวข�อง

3. ดําเนินการให�โครงสร�างการจัดการของบริษัทฯ   

มีการกําหนด อํานาจ หน�าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแต�ละคณะ  และผู�บริหารอย�างชัดเจน     

4. ดําเนินการให�มีระบบการควบคุมภายในและการ

บรหิารความเส่ียงให�อยู�ในระดับทีเ่หมาะสม  รวมถึงการ

มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต�อง

เชื่อถือได�

5. ดําเนินการให�มีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญ

อย�างเพียงพอ  เชื่อถือได� และทันเวลา ตราบเท�าที่ไม�

กระทบต�อประโยชน�อันชอบธรรมของบริษัทฯ

6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห�งความเป�นเจ�าของ

ของผู�ถือหุ�น ป ิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน

7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต�อ ผู�ถือ

หุ�น ผู�มีส�วนได�เสีย ชุมชน สังคม  และสิ่งแวดล�อม

8. มุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึด

มัน่ในการสร�างความพงึพอใจให�แก�ลกูค�าด�วยการรบัฟง

และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและ

สร�างสรรค�สิ่งที่ดีที่สุดอยู�เสมอ

9. ปลูก งคุณธรรม จริยธรรม  สร�างจิตสํานึกอันดี

งาม ป ิบัติต�อพนักงานด�วยความเป�นธรรม   ตลอดจน

มุ�งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของ

บุคลากรอย�างต�อเนื่อง

10. ต�อต�านการทจุรติ การคอร�รปัชัน่ ไม�ล�วงละเมดิ

ทรัพย�สินทางปญญา เคารพต�อก หมายและสิทธิ

มนุษยชน

11. ดําเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�

ด�วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน�

ของบริษัทฯ เป�นที่ตั้ง 

นอกจากนี ้ บรษิทัฯ ได�มกีารปรบัปรงุหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการ  5  หมวด  ดังนี้

1. สิ ิ อง � อ �   

1.1 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัและเคารพในสทิธิ

แห�งความเป�นเจ�าของของผู�ถือหุ�นไม�มีการกระทําใด   

อันเป�นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู�ถือหุ�น โดยทํา

หน�าที่ดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ �นอย�างเป�นธรรม        

ตลอดจนสนับสนุนและส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มไม�ว�า

เป�นผู�ถือหุ�นในประเทศหรือต�างประเทศ   ทั้งที่เป�นผู�ถือ

หุ�นรายใหญ� ผู�ถือหุ�นรายย�อย หรือผู�ถือหุ�นประเภท

สถาบันได�ใช�สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้น านของผู�ถือหุ�น    

สิทธิในการเข�าถึงสารสนเทศอย�างเพียงพอและทันเวลา    

และสิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น  เพ่ือกําหนด

การ ั การ ะการกากับ กิ การ



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

73

ทศิทางการดาํเนนิงานและตดัสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ

ที่มีนัยสําคัญต�อบริษัทฯ

1.2 คณะกรรมการบริษทัเปดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นเสนอ

วาระการประชุมและส�งคําถามล�วงหน�าก�อนวันประชุม

ผู�ถือหุ�น โดยเผยแพร�หลักเกณ �การเสนอวาระการ

ประชุมและการส�งคําถามล�วงหน�าบนเวบไซต�ของ

บริษัทฯ

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให�มีการให�ข�อมูล วัน 

เวลา สถานที่  และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและ

เหตุผลประกอบในแต�ละวาระในหนังสือนัดประชุม     

รวมทัง้สถานทีจ่ดัประชมุผู�ถอืหุ�นสะดวกต�อการเดนิทาง

1.4 คณะกรรมการบรษิทัให�สทิธิผู�ถอืหุ�นเป�นผู�อนมุตัิ

ค�าตอบแทนกรรมการบริษัทเป�นประจําทุกป� มีการ

กาํหนดหลกัเกณ �การให�ค�าตอบแทนกรรมการในแต�ละ

คณะ

1.5 คณะกรรมการบริษัทส�งเสริมการนําเทคโนโลยี

มาใช�ในการประชุมผู�ถือหุ�น เพื่อให�เกิดความถูกต�อง  

รวดเรว มีการลงมติเป�นแต�ละรายการ ให�สิทธิผู�ถือหุ�น

เลอืกตัง้กรรมการบริษทัเป�นรายบุคคล และมกีารใช�บตัร

ลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป�นอิสระเป�นผู�ตรวจสอบ

การนับคะแนน 

1.6  คณะกรรมการบริษทัเปดเผยให�สาธารณชนทราบ

ถงึมติทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น พร�อมผลการลงคะแนนในแต�ละ

วาระในวันทําการถัดไปบนเวบไซต�ของบริษัทฯ

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุม

ผู�ถอืหุ�น โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน  ราย

ชื่อกรรมการบริษัท  กรรมการชุดย�อยและผู�บริหารที่มา

ประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต�ละวาระ

พร�อมคําถามคําตอบ ไม�มีการเพ่ิมวาระท่ีไม�ได�ระบุใน

หนังสือนัดประชุม และเปดเผยต�อสาธารณชนบน

เวบไซต�ของบริษัทฯ

จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการ

กํากับดูแลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู� ือหุ�น บริษัทฯ 

ตระหนักถึงความสําคญัของผู�ถอืหุ�นและเคารพสิทธแิห�ง

ความเป�นเจ�าของ นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

ในที่ประชุมบริษัทฯ ได�ส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�นทุกกลุ�มไม�ว�า

เป�นผู�ถอืหุ�นในประเทศหรือต�างประเทศ ทั้งที่เป�นผู�ถือ

หุ�นรายใหญ�  ผู�ถือหุ�นรายย�อย หรือผู�ถือหุ�นประเภท

สถาบันได�ใช�สิทธิของตน และตระหนักถึงหน�าที่ในการ

ดแูลและคุ�มครองให�ผู�ถอืหุ�นทุกรายได�รบัสทิธขิัน้พืน้ าน

โดยเท�าเทยีมกนัเป�นธรรม  ตามทีก่าํหนดไว�ในข�อบงัคบั

และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  สิทธิขั้น

พื้น านของผู�ถือหุ�น  ได�แก�  

• สิทธิในความเป�นเจ�าของหุ�น  การซื้อขาย  

และการโอนหุ�น

• สิทธิการมีส�วนแบ�งในกําไร

• สิทธิในการรับข�าวสารข�อมูลของบริษัทฯ 

อย�างเพียงพอ

• สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น  เพื่อใช�สิทธิ

ในการแสดงความคิดเหนและร�วมตัดสินใจโดย

การออกเสียงในท่ีประชมุผู�ถอืหุ�น เช�น การเลือก

ตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท  การกําหนด

ค�าตอบแทนกรรมการบริษทั   การแต�งตัง้ผู�สอบ

บัญชี  การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต�อบริษัทฯ  

เช�น  การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการ

แก�ไขข�อบงัคบั และหนังสอืบรคิณห�สนธิ การลด

ทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ 

รวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเหน และซัก

ถามในการประชุมผู�ถือหุ�น     

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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นอกจากสิทธิขั้นพื้น าน คณะกรรมการบริษัทยัง

คํานึงถึงสิทธิของผู�ถือหุ�นทั้งตามก หมาย  และดําเนิน

การในเรื่องต�าง  ที่เป�นการส�งเสริมและอํานวยความ

สะดวกในการใช�สทิธขิองผู�ถอืหุ�น โดยไม�ละเมิดสทิธหิรอื

ลิดรอนสิทธิของผู�ถือหุ �น ส�งเสริมและอํานวยความ

สะดวกในการใช�สิทธิของผู�ถือหุ�น  ดังนี้

 (1.1) สิทธิในการรับทราบข�อมูล ผู�ถือหุ�นมีสิทธิรับ

ทราบข�อมูลอย�างเท�าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได�เผยแพร�

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูล

ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเวบไซต�ของ 

บริษัทฯ (www.spi.co.th) เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมีช�องทางที่จะ

ได�รับข�าวสารข�อมูลของบริษัทฯ ได�มากขึ้น เช�น ผลการ

ดําเนินงาน  ข�อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อ

ขายสินทรัพย�ทีส่าํคญั รายช่ือผู�ถอืหุ�น 10 อนัดบัแรกของ 

บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น เพ่ือประชุม

สามัญประจําป�ปจจุบันก�อนวันประชุม รายงานการ

ประชมุผู�ถอืหุ�นภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ จาํนวน

การถือหุ�นของผู�ถือหุ�นส�วนน�อย และข�อมูลที่จําเป�นต�อ

การตัดสินใจของผู�ถือหุ�น โดยเปดเผยข�อมูลข�าวสารท่ี

ถูกต�อง ครบถ�วน  ทันเวลา  และโปร�งใส

(1.2) สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น  บริษัทฯ 

จดัให�มกีารประชุมสามัญผู�ถอืหุ�นเป�นประจําทกุป�ภายใน 

4 เดือน นับแต�วันสิ้นสุดรอบป�บัญชีของบริษัทฯ โดยวัน 

เวลา สถานท่ี และวิธกีาร ไม�เป�นอุปสรรคในการเข�าร�วม

ประชุมของผู�ถือหุ�น เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมีส�วนร�วมในการ

ติดตามดูแลผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และหากมี

ความจําเป�นต�องเสนอวาระเป�นกรณีพิเศษ ซึ่งเป�นเรื่อง

ทีอ่าจกระทบกับผลประโยชน�ของผู�ถอืหุ�น ก เกณ �หรอื

ก หมายที่ใช�บังคับ และต�องได�รับอนุมัติจากผู�ถือหุ�น   

บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นเป�นกรณีไป ใน

การประชุมผู�ถือหุ�นบริษัทฯ ได�ป ิบัติตามแนวทางการ

จัดประชุมผู�ถือหุ�น ตาม AGM Checklist

ในป�  2556 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่  

42  เมื่อวันที่  22  เมษายน 2556  ณ โรงแรมมณเ ียร 

ริเวอร�ไซด� เลขที่  372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล� 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป�นโรงแรมที่

บริษัทฯ ได�จัดการประชุมผู�ถือหุ�นประจําทุกป�   เพื่อไม�

ให�ผู�ถอืหุ�นสบัสน พร�อมแนบแผนท่ีสถานท่ีประชุมไปกับ

หนังสือบอกกล�าวนัดประชุมผู�ถือหุ�น  และหนังสือบอก

กล�าวนดัประชมุผู�ถอืหุ�นได�กาํหนดวาระการประชมุผู�ถอื

หุ�นไว�เป�นเรื่อง  อย�างชัดเจน  เช�น ในวาระเกี่ยวกับ

กรรมการบรษิทั ได�แยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทั

และค�าตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป�นแต�ละวาระ  

ก�อนวันประชุมผู� ือหุ�น    

 1.  บริษัทฯ  เปดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีส�วนร�วมในการ

ประชมุ โดยให�สทิธผิู�ถอืหุ�นส�วนน�อยเสนอเรือ่ง เพือ่บรรจุ

เป�นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัทพร�อมทั้งเปด

โอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�งคําถามล�วงหน�า

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ป� 2556  บริษัทฯ เปด

โอกาสให�ผู �ถือหุ �นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป�นวาระการ

ประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลอืกตัง้เป�นกรรมการบรษิทัในการประชมุสามญัผู�ถอืหุ�น

ประจําป�  2556  ตั้งแต�วันที่  1-30  ธันวาคม  2555   

โดยเผยแพร�ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ  ผ�านระบบ

ข�อมลูของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเวบไซต�

ของบริษัทฯ   (www.spi.co.th)    พร�อมทั้งเปดโอกาส

ให�ผู�ถือหุ�นส�งคําถามล�วงหน�า ปราก ว�าไม�มีผู�ถือหุ�น

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป�นวาระการประชุมและ/หรือเสนอ

ชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการ

บริษัท  และไม�มีการส�งคําถามล�วงหน�า

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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2. บรษิทัฯ แจ�งมตกิาํหนดการประชมุสามญัผู�ถอืหุ�น  

พร�อมวาระและรายละเอยีดการประชมุทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังก ษ ผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูลของตลาด 

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ตั้งแต�วันที่ 14 มีนาคม  

2556 ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น 39 วัน เพื่อให�ผู�ถือหุ�น

สามารถจัดเวลาเข�าร�วมประชุม พร�อมเผยแพร�ใน

เวบไซต�ของบริษัทฯ  (www.spi.co.th)    

3. บริษัทฯ เปดเผยหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม 

พร�อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข�อมูล

เหมอืนกบัข�อมลูทีบ่รษิทัฯ ส�งให�ผู�ถอืหุ�นในรปูเอกสารทัง้

ภาษาไทย และภาษาอังก ษ ในเวบไซต�ของบริษัทฯ 

(www.spi.co.th) ล�วงหน�ามากกว�า 30 วัน ก�อนวัน

ประชุม ตั้งแต�วันที่  21 มีนาคม 2556 เพื่อให�ผู�ถือหุ�น

ทั้งชาวไทยและต�างชาติสามารถเข�าถึงข�อมูลได�โดย

สะดวก รวดเรว และมีเวลาพิจารณาข�อมูลมากยิ่งขึ้น   

4. บริษัทฯ ส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม ซึ่งมีการ

กําหนดวัน เวลา  สถานที่ และวาระการประชุมไว�เป�น

เรื่อง  อย�างชัดเจน  โดยระบุว�าเป�นเรื่องเพื่อทราบหรือ

เพื่ออนุมัติ  พร�อมข�อเทจจริงและเหตุผล รวมทั้งความ

เหนของคณะกรรมการบริษัทในแต�ละวาระ พร�อม

เอกสารข�อมูลประกอบการประชุม ประกอบด�วย     

รายงานประจําป� งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได�รับ

การเสนอช่ือให�เลือกต้ังเป�นกรรมการบริษัท นิยาม

กรรมการอิสระ ข�อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ 

เสนอช่ือให�เป�นผู�รับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานท่ีจัด

ประชมุ คาํอธบิายเอกสารและหลกั านทีผู่�ถอืหุ�นต�องนาํ

มาแสดงในการเข�าร�วมประชมุ ข�อบงัคบับรษิทัในส�วนที่

เกี่ยวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น และหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ให�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าก�อนวันประชุม 17 วัน  โดย

ส�งวันที่ 5 เมษายน  2556 เพื่อให�ผู�ถือหุ�นพิจารณาล�วง

หน�า อีกทั้งได�ลงประกาศโ ษณาในหนังสือพิมพ� เป�น

เวลาติดต�อกัน  3  วัน  ก�อนวันประชุม  13  วัน ตั้งแต�

วันที่  9-11 เมษายน  2556

กรณีผู�ถือหุ�นต�างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทฯ 

ได�จัดส�งหนังสือบอกกล�าวนัดประชุมพร�อมเอกสาร

ประกอบการประชุมซ่ึงมีการแปลเป�นภาษาอังก ษไป

พร�อมกับชุดภาษาไทย เพ่ือส�งเสริมให�ผู � ือหุ �นทุก

ประเภทรวมนักลงทุนส าบันเข�าร�วมประชุม  นอกจาก

นีผู้�ถอืหุ�นยงัสามารถดรูายละเอยีดทัง้หมดทีเ่ก่ียวกบัการ

ประชุมได�จากเวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)  

และสามารถ  Download หนังสือมอบฉันทะทั้งภาษา

ไทยและภาษาองัก ษทีไ่ด�จดัทาํและป บิตัติามประกาศ

ของกระทรวงพาณิชย� ซึ่งมี  3  แบบ คือ แบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบ

ฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ในป� 2556 มีผู�ถือหุ�นต�างชาติที่มอบฉันทะให�คนของ

ตนเข�าร�วมประชุม  6  ราย   ส�วนนักลงทุนสถาบันมอบ

ฉันทะให�ประธานกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประชุม

แทน  1  ราย และกรรมการอิสระประชุมแทน  3  ราย

5. บริษัทฯ เปดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นส�งคําถามล�วงหน�า     

โดยได�ระบไุว�ในจดหมายบอกกล�าวนดัประชมุ ซึง่ได�เปด

เผยไว �ในเวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)  

ล�วงหน�ามากกว�า  30  วัน  ก�อนวันประชุม

วันประชุมผู� ือหุ�น

1. คณะกรรมการบรษิทัให�ความสาํคญัต�อการประชมุ

ผู�ถือหุ�น และมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นโดยถือเป�น

หน�าที่ที่ต�องเข�าร�วมประชุม  เพื่อเปดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น

ซักถามข�อมูลของบริษัทฯ  

ในการประชุมสามญัผู�ถอืหุ�นครัง้ที ่ 42  เมื่อวันที่  22  

เมษายน  2556  กรรมการบริษัทเข�าร�วมประชุม  17  

คน  คิดเป�นร�อยละ  94.44   และมีกรรมการบริษัทลา 

การ ั การ ะการกากับ กิ การ



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

76

1  คน เนือ่งจากตดิธรุะจาํเป�น คณะกรรมการตรวจสอบเข�าร�วมประชมุครบทกุคน  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค�าตอบแทนเข�าร�วมประชุมครบทุกคน คณะกรรมการบริหารเข�าร�วมประชุมครบทุกคน  กรรมการผู�จัดการใหญ�   ผู�

จัดการ ายบัญชี และผู�จัดการ ายการเงิน เข�าร�วมประชุม นอกจากนี้ มีผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ  และตัวแทนจาก

บริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป�นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนเข�าร�วมประชุมด�วย มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย�อย  และผู�บริหาร  รวมทั้งผู�สอบบัญชี  และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี  ที่เข�าร�วมประชุมผู�ถือ

หุ�น ไว�ในรายงานการประชุม ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู� ือหุ�นครังที่ 42 ที่เผยแพร�ในเวบไ ต�

ของบริษัท  (www.spi.co.th)

2. บริษัทฯ ป ิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันทุกราย เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการผู�จัดการใหญ�ได�แจ�งจํานวน/

สัดส�วนผู�ถือหุ�นที่เข�าประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทกล�าวเปดประชุมและแนะนํากรรมกรรมการบริษัท 

กรรมการชุดย�อย ผู�บริหาร ผู�สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ที่เข�าร�วมประชุม  และมอบให�เลขานุการบริษัท

ชีแ้จงกติกาทัง้หมด รวมถงึวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีงของผู�ถอืหุ�นท่ีลงมตใินแต�ละวาระตามข�อบงัคับบรษิทัฯ 

เปดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นท่ีเข�าร�วมประชมุทุกรายซกัถาม แสดงความคดิเหน ข�อเสนอแนะ ได�อย�างเตมทีใ่นทกุวาระ ตอบ

ข�อซักถามอย�างชัดเจนตรงประเดน และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระด�วยระบบ  Barcode 

ทั้งเหนด�วย ไม�เหนด�วย และงดออกเสียง พร�อมทังมีการบันทกในรายงานการประชุมสามัญผู� ือหุ�นครังที่ 42 อย�าง

ชัดเจน  ูกต�องครบ �วน 

ในป�ที่ผ�านมามีผู�ถือหุ�นซกัถามดังนี้
วาระที ่5.2 พจิารณากาํหนดค�าตอบแทนกรรมการบรษิทั ซึง่ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการผู�จดัการใหญ�   และ

เลขานุการบริษัท  ได�ตอบข�อซักถามและชี้แจงต�อผู�ถือหุ�นอย�างละเอียด

วาระที่  6  พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชี  ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบและผู�

สอบบบัญชี ได�ตอบข�อซักถามและชี้แจงต�อผู�ถือหุ�นอย�างละเอียด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห�สนธิข�อ  3วัตถุประสงค�ของบริษัท  โดยให�แก�ไข  ข�อ 6  และ

เพิ่มเติมอีก  1  ข�อ  จากวัตถุประสงค�เดิม  41  ข�อ  รวมเป�นว�ตถุประสงค�ทั้งสิ้น 42  ข�อ  ซึ่งประธานกรรมการบริษัท  

และเลขานุการบริษัท  ได�ตอบข�อซักถามและชี้แจงต�อผู�ถือหุ�นอย�างละเอียด 

วาระที่  8 พิจารณาเรื่องอื่น   มีผู�ถือหุ�นซักถามเพิ่มเติม  ซึ่งประธานกรรมการบริษัท  กรรมการผู�จัดการใหญ�   

ได�ตอบคําถามและชี้แจงต�อผู�ถือหุ�น

ตามรายงานการประชุมสามัญผู� ือหุ�นครังที่ 42 ที่บริษัท  เผยแพร�ในเวบไ ต�ของบริษัท  (www.spi.co.th)

3. ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่  42 เมื่อวันที่  22  เมษายน  2556บริษัทฯ ได�ใช�ระบบ  Barcode  ในการ

ลงทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง   เพือ่อํานวยความสะดวกแก�ผู�ถอืหุ�นทีเ่ข�าร�วมประชมุ  การตรวจนบัคะแนนในแต�ละ

วาระใช�ระบบ Barcode มีผู�สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีร�วมเป�นสักขีพยานตรวจนับคะแนนทุกวาระ

เพื่อความโปร�งใส ถูกต�องตามก หมายและข�อบังคับของบริษัทฯ  นอกจากนี้ ผู�ถือหุ�น/ผู�รับมอบฉันทะทุกคน ยัง

สามารถเหนผลคะแนนบนหน�าจอในห�องประชุมในแต�ละวาระว�ามผีู�เหนด�วย  ไม�เหนด�วย  และงดออกเสยีงไปพร�อม

กันทันที

 การลงคะแนนเสยีงในแต�ละวาระจะกระทาํโดยเปดเผย มบีัตรลงคะแนนให�ผู�ถือหุ�น/ผู�รับมอบฉนัทะทกุวาระ

และจะเกบบัตรลงคะแนนเฉพาะผู�ไม�เหนด�วย และ/หรืองดออกเสียงเท�านั้น ยกเว�นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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  2556 การลง แ ส ง อง � อ � แ ล วาร   ดงั

วาระ จํานวนผู�เข�าประชุม
(ราย)

เหนด�วย ไม�เหนด�วย งดออกเสียง

หุ�น % หุ�น % หุ�น %

1 164 426,458,562 100.00 - - - -

3 171 416,854,652 96.46 15,291,950 3.54 - -

4 172 417,970,372 96.47 15,291,950 3.53 - -

5.1.1 173 433,263,322 100.00 - - - -

5.1.2 173 433,263,322 100.00 - - - -

5.1.3 173 433,263,322 100.00 - - - -

5.1.4 173 429,621,422 99.16 3,641,900 0.84 - -

5.1.5 173 433,263,322 100.00 - - - -

5.1.6 173 433,263,322 100.00 - - - -

5.2 173 433,263,322 100.00 - - - -

6 176 433,271,527 100.00 - - - -

7 178 433,275,767 100.00 - - - -

ตามรายงานการประชุมสามัญผู� ือหุ�นครังที่ 42  ที่เผยแพร�ในเวบไ ต�ของบริษัท  (www.spi.co.th)

นอกจากนี้ ก�อนเข�าแต�ละวาระหากมีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมเพิ่มจะมีการแจ�งจํานวนผู�ถือหุ�นและจํานวนหุ�นที่เพิ่ม

ขึ้นในแต�ละวาระ

เลือกตั้งเป�นรายบุคคล และเกบบัตรลงคะแนนจากผู�ถือหุ�น/ผู�รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ

ผู�ที่ไม�เหนด�วย  และ/หรือ งดออกเสียงเท�านั้น และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข�าร�วมประชุมส�วนที่

เหลือจะถือว�าเป�นคะแนนเสียงที่เหนด�วยในวาระนั้น  

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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4. บริษัทฯ ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระ

การประชมุ ไม�มกีารสลบัวาระและไม�มกีารเพิม่วาระอืน่

นอกเหนือจากท่ีได�กําหนดไว�ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือ

หุ�น หรือเปลี่ยนแปลงข�อมูลสําคัญโดยไม�ได�แจ�งให�ผู�ถือ

หุ�นทราบล�วงหน�า

5. บริษัทฯ มีการบันทึกวีดีทัศน�การประชุมผู�ถือหุ�น

ตลอดระยะเวลาการประชมุ   ซึ่งผู�ถอืหุ�นสามารถตดิต�อ

ได�ที่เลขานุการบริษัท และได�เผยแพร�ภาพการประชุม

ผ�านเวบไซต�ของบริษัทฯ   

6. วาระการประชุมผู�ถือหุ�นที่สําคัญ  ได�แก�

(1)  การจ�ายเงินปนผล  : บริษัทฯ เสนอรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดสรรกําไร อัตราเงินปนผลที่เสนอ

จ�าย   พร�อมเหตุผลและข�อมูลประกอบ ซึ่งเป�น

ไปตามนโยบายการจ�ายเงินปนผลของบริษัทฯ มี

การเปรียบเทียบระหว�างเงินปนผลที่จ �ายกับ

นโยบาย  (เสนอจ�ายหุ�นละ 0.23 บาท   นโยบาย

หุ�นละ 0.10 บาท)  และระหว�างเงินปนผลที่จ�าย

ในป�ปจจุบันกับป�ที่ผ�านมา พร�อมระบุวันกําหนด

รายชื่อผู�ถือหุ�นที่มีสิทธิรับเงินปนผล  วันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ�น  และวันจ�ายเงินปนผล

(2) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท : บริษัท   ให�สิทธิผู�

ื อหุ �นเลือกตังกรรมการบริษัทเป �นรายคน           

และเปดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ

การพิจารณาเลือกตั้ ง เป �นกรรมการบริษัท       

กรรมการบริษัทที่ได�รับการเสนอชื่อได�ผ�านการ

พจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค�าตอบแทน และหากเป�นกรรมการอิสระ

ต�องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กําหนดและตาม

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  โดย

ในหนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นมีการระบุชื่อพร�อม

แนบประวัติย�อของกรรมการบริษัทแต�ละคนที่จะ

เสนอให�เลือกตั้ง ซึ่งประกอบด�วย ชื่อ-นามสกุล 

อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน     

จํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท/ผู�

บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป   

และการดํารงตําแหน�งในกิจการที่แข�งขัน/เกี่ยว

เน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ การถือหุ�นในบริษัทฯ    

หลักเกณ �และวิธีการสรรหาประเภทของ

กรรมการที่เสนอ กรณีเป�นการเสนอชื่อกรรมการ

เดิมกลบัเข�าดํารงตําแหน�งใหม� มีข�อมูลการเข�า

ร�วมประชุมในป�ที่ผ�านมา และวันที่ / ป�ที่ได�รับ

การแต�งตัง้เป�นกรรมการบรษิทั  ตามหนงัสอืบอก

กล�าวนัดประชุมสามัญผู� ือหุ�นครังที่  42  และ

ในเวบไ ต�ของบริษัท   (www.spi.co.th)

(3)  ค�าตอบแทนกรรมการบรษิทั : บรษิทัฯ มกีารเสนอ

วงเงินค�าตอบแทนและรูปแบบค�าตอบแทนให�ที่

ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติเป�นประจําทุกป�   โดยผ�าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค�าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการ

ดาํเนนิงาน ผลการป บิตังิาน วงเงนิค�าตอบแทน

ที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น   จํานวนเงิน

ค�าตอบแทนทีจ่�ายในป�ทีผ่�านมา และเปรยีบเทยีบ

กับระดับที่ป ิบัติอยู�ในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน   รวม

ถงึอาํนาจ  หน�าที ่ และความรับผดิชอบ มกีารนํา

เสนอถงึนโยบาย ในการกาํหนดค�าตอบแทน  รวม

ทัง้หลกัเกณ �การให�ค�าตอบแทนกรรมการบรษิทั

แต �ละตําแหน �งโดยแยกเป �นการทําหน �าที่

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน มีการ

สรุปวงเงินที่ได�รับอนุมัติ จํานวนเงินที่จ�ายจริง  

และรูปแบบในการจ�าย รวมทัง จํานวนเงินที่จ�าย

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ให�แก�ค ะกรรมการบริษัท ค ะกรรมการตรวจ

สอบ และค ะกรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทน เป�นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการ

ข�อมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป  

(แบบ 56-2) ในหวัข�อค�าตอบแทนกรรมการบรษิทั

(4) การแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค�า

สอบบัญชี  : บรษิทัฯ เสนอชือ่ผู�สอบบญัชี    บรษิทั

สอบบัญชี ความเป�นอิสระ ผลการป ิบัติงาน   

จํานวนป�ที่ทําหน�าที่ เหตุผลที่เปลี่ยนผู�สอบบัญชี   

มีการเปรียบเทียบค�าสอบบัญชีระหว�างป�ปจจุบัน

กับป�ที่ผ�านมาและค�าบริการอ่ืนที่มีการรับบริการ

จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผู �สอบบัญชีสังกัด  

นอกจากนี ้ยงัได�พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ

งานและอัตราค�าสอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน

อื่นในระดับเดียวกัน โดยผ�านการพิจารณาคัด

เลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหนังสือ

บอกกล�าวนัดประชุมสามัญผู� ือหุ �นครังที่ 42  

และในเวบไ ต�ของบริษัท  (www.spi.co.th)

หลังประชุมผู� ือหุ�น

บริษัทฯ  แจ�งมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นและผลการลง

คะแนนในแต�ละวาระทั้งภาษาไทย และภาษาอังก ษ  

ผ�านระบบข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ตามเวลาที่กําหนด และเผยแพร�ในเวบไซต�ของบริษัทฯ 

(www.spi.co.th) ในวันทําการถัดไป จดัทาํรายงานการ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นทั้งภาษาไทย และภาษาอังก ษ

อย�างละเอียด  ชัดเจน  ครบถ�วน  ตรงตามข�อเทจจริง

ในแต�ละวาระ  มกีารบันทกึรายช่ือกรรมการบริษทั   ราย

ชื่อกรรมการชุดย�อย  กรรมการบริหาร  ผู�บริหารสูงสุด

ทางด�านบัญชีและการเงิน  ผู�สอบบัญชีและตัวแทนจาก

บริษัทสอบบัญชี ซึ่งเป�นสักขีพยานตรวจสอบการนับ

คะแนน  ทีเ่ข�าร�วมประชมุ บนัทกึวธิกีารลงคะแนน  และ

นับคะแนน บันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ได�รับในแต�ละ

วาระทัง้เหนด�วย ไม�เหนด�วย  และงดออกเสยีง   บันทกึ

คาํถามคาํตอบ ซึง่รายงานการประชมุดงักล�าวได�รบัการ

สอบทานจาก ายก หมายและประธานกรรมการบริษทั

ก�อนลงนามใน านะประธานที่ประชุม และบริษัทฯ ได�

ส�งให�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  

พร�อมทั้งเผยแพร�ในเวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.

co.th)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ ภายใน 14 วัน 

นับจากวันประชุมผู�ถือหุ�น   เพื่อเป�นช�องทางให�ผู�ถือหุ�น

สามารถตรวจสอบข�อมูลได�  โดยไม�จําเป�นต�องรอให�ถึง

การประชุมครั้งต�อไป   พร�อมทั้งนําส�งกรมพัฒนาธุรกิจ

การค�า กระทรวงพาณิชย� ภายในเวลาท่ีก หมาย

กําหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู� ือหุ�นครังที่ 

42 ที่บริษัท  เผยแพร � ในเวบไ ต �ของบริษัท  

(www.spi.co.th)

2. การ ิ ั ิ อ � อ � อ าง า มกั  

2.1 คณะกรรมการบริษัทป ิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกราย

อย�างเป�นธรรมและเท�าเทยีมกนั โดยหุ�นประเภทเดยีวกนั

มสีทิธอิอกเสยีงเท�าเทยีมกัน เท�ากับหนึง่หุ�นต�อหนึง่เสยีง

2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นที่ไม�

สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเองสามารถมอบฉันทะ

ให�ผู�อื่นเข�าร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดย

ใช�หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู�ถือหุ�นสามารถกําหนด

ทิศทางการลงคะแนนเสียงได�และเสนอช่ือกรรมการ

อิสระอย�างน�อย 1 คน เป�นทางเลือกในการมอบฉันทะ

ของผู�ถือหุ�น

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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2.3 คณะกรรมการบรษิทัเปดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นส�วน

น�อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป�นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป�

2.4 คณะกรรมการบริษัทได�เผยแพร�หนังสือนัด

ประชุมผู�ถอืหุ�นบนเวบไซต�ของบริษทัฯล�วงหน�าอย�างน�อย  

30  วัน  ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นทั้งภาษาไทยและภาษา

อังก ษ

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นทุก

รายใช�สิทธิของตนใน านะผู�ถือหุ�น   โดยส�งหนังสือนัด

ประชุมผู�ถอืหุ�น และเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือการ

พิจารณาล�วงหน�า โดยได�จัดทําฉบับภาษาอังก ษให�กับ

ผู�ถือหุ�นต�างชาติ

2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการ

ป�องกันการใช�ข�อมูลภายในและมีมาตรการป�องกัน

การนําข�อมูลภายในไปใช�เพื่อหาผลประโยชน�ให�แก�

ตนเองและผู�อืน่โดยมชิอบ  โดยห�ามมใิห�กรรมการบรษิทั

ผู�บริหาร  และ  พนักงานซึ่งอยู�ในหน�วยงานที่รับทราบ

ข�อมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทในช�วง  

1  เดือน  ก�อนการเปดเผยงบการเงินแก�สาธารณชน  

2.7 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให�กรรมการบริษทั   

ผู�บริหาร  รายงานการมีส�วนได�เสียของตนและบุคคลที่

มีความเก่ียวข�อง ดําเนินการกับความขัดแย�งของผล

ประโยชน�ด�วยความรอบคอบ ป ิบัติตามก เกณ �ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาด 

หลักทรัพย�  

จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการ

กํากับดูแลกิจการ ในหมวด การปฏิบัติต�อผู� ือหุ�นอย�าง

เท�าเทียมกัน    บริษัทฯ  ป ิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�าง

เท�าเทียมกันและเป�นธรรม ผู�ถือหุ�นทุกรายมีสิทธิและ

ความเท�าเทียมกัน  ดังนี้

(2.1) การ �สิ ิ การ �ารวม ร ม � อ �  

1. การกําหนดสิทธอิอกเสียงในท่ีประชุม เป�นไปตาม

จาํนวนหุ�นท่ีผู�ถอืหุ�นถืออยู� โดยหนึง่หุ�นมสีทิธเิท�ากับหนึง่

เสียง  และบริษัทฯ มีหุ�นประเภทเดียว คือหุ�นสามัญ

2. การประชุมผู�ถือหุ�น  บริษัทฯ เปดโอกาสให�ผู�ถือ

หุ�นส�วนน�อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป�นวาระการประชุม

และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป�นกรรมการบริษัทล�วงหน�าก�อนการประชุมตามหลัก

เกณ �ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  รวมถึงช�องทาง

และช�วงเวลารับเรื่อง  โดยเผยแพร�ทังภาษาไทยและ

ภาษาอังก ษผ�านช�องทางของตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเท ไทย และเวบไ ต�ของบริษัท

3. การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่  42  เมื่อวันที่  

22  เมษายน  2556 บริษัทฯ  ส�งหนังสือบอกกล�าวนัด

ประชุมพร�อมเอกสารประกอบการประชุมล�วงหน�าก�อน

การประชุม   17   วัน โดยส�งวันที่  5  เมษายน   2556   

ประกอบด�วยรายละเอียด วาระการประชุม  รายงาน

ประจําป�  งบการเงิน  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ขั้น

ตอนการมอบฉันทะ ข�อมูลของบุคคลที่ได�รับการเสนอ

ชื่อเลือกต้ังเป�นกรรมการบริษัท และแผนท่ีสถานที่จัด

ประชุม เพื่อให�ผู �ถือหุ �นมีเวลาศึกษาข�อมูลก�อนการ

ประชุม

บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให�กับผู�ถือหุ�น  กร ี

เป�นผู� ือหุ�นต�างชาติหรือนักลงทุนส าบัน บริษัท  ได�

จัดส�งชุดแปลเป�นภาษาอังก ษครบชุดทังหนังสือบอก

กล�าวนัดประชุม    และเอกสารประกอบการประชุมไป

พร�อมชุดภาษาไทย เพื่อส�งเสริมให�ผู� ือหุ�นทุกประเภท

รวมนกัลงทนุส าบนัเข�าร�วมประชมุ นอกจากนี ้  บรษิทัฯ 

ได�เผยแพร�หนังสือบอกกล�าวนัดประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมผู�ถือหุ�นครบชุดทั้งภาษาไทยและ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ภาษาอังก ษในเวบไซต�ของบริษัทฯ  มากกว�า 30 วัน 

ก�อนวันประชุม  ตั้งแต�วันที่  21 มีนาคม 2556 ซึ่งเป�น

ข�อมลูเดยีวกับทีบ่รษิทัฯ ส�งให�ผู�ถอืหุ�นในรูปเอกสาร  เพ่ือ

ให�ผู�ถือหุ�นทั้งชาวไทยและชาวต�างชาติ สามารถเข�าถึง

ข�อมลูได�โดยสะดวกและรวดเรว   มเีวลาพจิารณาข�อมลู

มากยิ่งขึ้น

4. บริษัทฯ สนับสนุนให�ผู�ถือหุ�นทุกคนมีส�วนร�วมใน

การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองสําคัญ  

ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู�ถือหุ�น

ที่ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง สามารถมอบ

ฉนัทะให�บคุคลใดบุคคลหน่ึงหรือกรรมการตรวจสอบ ซึง่

เป�นกรรมการอสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหนึง่เข�าประชมุ

แทน  เพื่อเป�นตัวแทนรักษาสิทธิของตน  ซึ่งบริษัทฯ ได�

ให�ชือ่ ที่อยู�และการมสี�วนได�เสียในวาระการประชุมของ

กรรมการตรวจสอบทั้ง   3   คน ไว�ในหนังสือบอกกล�าว

นดัประชุม หรอืสามารถดูข�อมลูเก่ียวกับกรรมการตรวจ

สอบทั้ง  3  คน  ได�จากรายงานประจําป� ที่ส�งไปพร�อม

หนังสือบอกกล�าวนัดประชุมหรือในเวบไซต�ของบริษัทฯ  

บรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกให�ผู�ถอืหุ�นทีไ่ม�สามารถ

เข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง โดยได�ส�งหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ไปพร�อมหนังสือบอกกล�าวนัดประชุม เพ่ือ

สนับสนุนให�ผู �ถือหุ �นใช�หนังสือมอบฉันทะที่สามารถ

กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได� ระบุถึงเอกสาร/

หลัก าน    รวมทั้งคําแนะนําขั้นตอนในการมอบฉันทะ

และไม�ได�กาํหนดก เกณ �ทีท่าํให�ยากต�อการมอบฉนัทะ

หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะซึ่งมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังก ษ   ทีไ่ด�จดัทาํและป บิตัติาม

ประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค�ากระทรวงพาณชิย�  จาก

เวบไซต�ของบริษัทฯ  (www.spi.co.th)  ซึ่งมี 3 แบบ 

คือ แบบ  ก. แบบ ข. และแบบ  ค. (ใช�เฉพาะกรณีผู�

ถอืหุ�นเป�นผู�ลงทนุต�างประเทศ  และแต�งตัง้ให�คสัโตเดีย

นในประเทศไทยเป�นผู�รับ ากและดูแลหุ�น)

ในป  2556 บริษัท  จัดให�มีการประชุมสามัญผู� ือหุ�น 

ครังที่  42 วันที่  22  เมษายน  2556

ราย หุ�น %

ผู� ือหุ�นตามทะเบียนรวม 1,036 494,034,300 100.00

ผู�ถือหุ�นเข�าประชุม 178 433,275,767 87.70

เข�าประชุมด�วยตนเอง 57 34,930,799 7.07

มอบฉันทะ 121 398,344,968 80.63

- มอบให�กรรมการตรวจสอบ 4 15,291,950 3.10

- มอบให�ผู�อื่น 117 383,053,018 77.53

5. บริษัทฯ จัดให�มีอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือ

มอบฉันทะไว�บริการผู�ถือหุ�น โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย

6. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธิ

ในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น  และออกเสียงอย�างเตม

ที่ การลงทะเบียนเข�าประชุมสามารถลงทะเบียนล�วง

หน�าก�อนการประชุมไม�น�อยกว�า  2  ชั่วโมง และให�สิทธิ

ผู�ถอืหุ�นทีเ่ข�าร�วมประชุมภายหลังท่ีได�เริม่ประชุมไปแล�ว

มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีย่งัไม�มกีารพจิารณา  

และนับเป�นองค�ประชุมตั้งแต�วาระที่ใช�สิทธิในการออก

เสียงเป�นต�นไป

นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได�จัดให�มีบุคลากรและ

เทคโนโลยีอย�างเพียงพอในการลงทะเบียนเข�าประชุม

และการนับคะแนนเสียงในแต�ละวาระ โดยใช�ระบบ 

Barcode  เพ่ือให�เกดิความสะดวก  รวดเรวและโปร�งใส

(2.2) การดแลการ � �อมล า  

กรรมการบริษทั ผู�บรหิาร และพนกังาน  ของบรษิทัฯ   

ส�วนใหญ�อยู�กับบริษัทฯ เป�นเวลานาน  ได�รับการปลูก

งปรัชญาของ  ดร.เทียม  โชควัฒนา มาเป�นเวลานาน  

ทาํให�มคีวามซ่ือสตัย� รกัองค�กรดูแลทรัพย�สนิของบริษทัฯ 

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ไม�ให�มีการนําทรัพย�สินของบริษัทฯ ไปใช�โดยมิชอบ   

และปจจุบันมีการกําหนดอํานาจ  หน�าที่  ไว�เป�นลาย

ลกัษณ�อกัษร  บรหิารงานโดยคณะบคุคล   มกีารประชมุ

หารือร�วมกัน 

บริษัทฯ มีการป ิบัติตามหลักการการกํากับดูแล

กิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช�ข�อมูลภายใน   

โดยกําหนดไว�เป�นลายลักษณ�อกัษรใน  จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ  ในหัวข�อ  ความขัดแย�งของผลประโยชน�   

และจรรยาบรร กรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร  และพนกังาน    

ในหัวข�อ ความรับผิดชอบในหน�าที่ โดยให�กรรมการ

บริษัท   ผู�บริหาร  และพนักงานป ิบัติหน�าที่ด�วยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสตัย� สุจริต  มีวินัยและมี

จิตสํานึกที่ดีต�อส�วนรวมและต�อตนเอง โดยคํานึงถึงผล

ประโยชน�ของบริษัทฯ เป�นสําคัญ  ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่

แสวงหาประโยชน�เพื่อตนเอง และ/หรือผู�อื่นโดยมิชอบ    

รักษาผลประโยชน�และทรัพย�สินของบริษัทฯ โดยไม�นํา

ข�อมลูและทรพัย�สนิของบริษทัฯ ไปใช�เพือ่ประโยชน�ของ

ตนเองและ/หรือผู�อื่น และห�ามกระทําการอันเป�นการ

สนับสนุนบุคคลอื่นใดให�ทําธุรกิจแข�งขันกับบริษัทฯ  ซึ่ง

บริษัทฯ ได�แจกนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ    

จรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และจรรยาบรรณกรรมการ

บริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน  ให�แก�กรรมการบริษัท  

ผู�บริหารและพนกังานทกุคน พร�อมทัง้เปดเผยในเวบไซต�

ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)   เพื่อเป�นแนวทางในการ

ป ิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเป�นหลักยึดในการ

ทํางานและยังได�ยึดหลักป ิบัติตาม ISO 9001 : 2008  

ซึ่งเป�นระบบบริหารงานคุณภาพ 

นอกจากน้ี ระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับการทํางาน

ของบริษัทฯ มีการกําหนดเรื่องดังกล�าวโดยกําหนดบท

ลงโทษทางวินัยไว�สูงสุด คือ การเลิกจ�าง  ซึ่งกรรมการ

บริษัทผู�บริหารและพนักงานได�ป ิบัติตามที่กําหนด

(2.3) การดแลการ อ า ลัก รั อง
ริ ั  แล การรา งา การมสว ด� ส  

การดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัย�ของบรษิทัฯ   บรษิทัฯ 

มมีาตรการดูแลการซือ้ขายหลกัทรพัย�ของบรษิทัฯ   โดย

กําหนดไว�ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  ในหัวข�อ 

ความขัดแย�งของผลประโยชน� และจรรยาบรร

กรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร และพนกังาน ใน หวัข�อ ความ

รับผิดชอบในหน�าที่  ห�ามมิให�กรรมการบริษัท   ผู�

บริหาร   และพนักงาน  ซึ่งอยู�ในหน�วยงานที่รับทราบ

ข�อมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ใน

ช�วง  1 เดอืน  ก�อนการเปดเผยงบการเงนิแก�สาธารณชน      

ทุกไตรมาสเลขานุการบริษัทได�ออกจดหมายแจ�งเตือน

ให� กรรมการบริษัท ผู�บริหาร  และผู�ที่เกี่ยวข�อง รับ

ทราบช�วงระยะเวลาการห�ามซ้ือขาย หลักทรัพย�ของบ

ริษัทฯ จนกว�าจะพ�นระยะเวลา  24  ชั่วโมง นับแต�ได�มี

การเปดเผยข�อมูลสู�สาธารณะแลัว  และกําหนดให�

กรรมการบริษัท   ผู�บริหาร  (รวมทั้งคู�สมรส และบุตร

ที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ)  ทีม่ีหน�าท่ีรายงานการถือหลัก

ทรพัย� หากมกีารซือ้ขายหลกัทรพัย�ของบรษิทัฯ ต�องแจ�ง

ต�อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย�และส�งสําเนาให�เลขานุการบริษัท       

เพื่อรายงานต�อคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งต�อไป ซึ่งในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัททุกคร้ังจะมีวาระรายงานการถือหลัก

ทรัพย�บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู �บริหาร        

และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล�าว  

เลขานุการบริษัทจะส�งจดหมายแจ�งให�กรรมการบริษัท

และผู �บริหารทราบ พร�อมแนบสําเนาจดหมายและ

ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย�ในเรื่องดังกล�าว

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ในป� 2556 กรรมการบริษัทและผู�บริหาร ได�ป ิบัติ

ตามนโยบายอย�างเคร�งครดั ไม�ปราก การซือ้ขายในช�วง

เวลาที่ห�าม    และได�มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการ ือ

หลักทรัพย�บริษัท  ของกรรมการบริษัทและผู�บริหาร    

ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป  (แบบ 56-1)  

รายงานประจําป (แบบ 56-2)  ในหัวข�อ การเปล่ียนแปลง

การ ือหลักทรัพย�บริษัท  ของกรรมการบริษัทและผู�

บริหาร   

การรายงานการมีส�วนได�เสีย   บริษัทฯ  มีมาตรการ

ดูแลการมีส�วนได�เสียของกรรมการบริษัท ผู�บริหาร    

โดยกําหนดให�กรรมการบริษัท  และผู�บริหาร   ต�อง

รายงานการมีส�วนได�เสียของ  กรรมการบริษัทผู�บริหาร  

และบุคคลที่มีความเก่ียวข�อง ซึ่งเป�นส�วนได�เสียที่

เกี่ยวข�องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. รายงานเมือ่เข�าดาํรงตาํแหน�งกรรมการบรษิทัหรอื

ผู�บริหารครั้งแรก

2. รายงานเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข�อมลูการมสี�วนได�

เสีย

3. กรรมการบริษัทและผู�บริหารส�งแบบรายงานการ

มีส�วนได�เสียแก�เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะส�งสําเนารายงานการมีส �วนได�เสียให�ประธาน

กรรมการบรษิทั  และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันทําการนับแต�วันที่ได�รับรายงาน

ในป�  2556  กรรมการบรษิทั  และผู�บริหาร ได�ป บิตัิ

ตามหลักเกณ �ที่กําหนด

(2.4) การดา ิ การกั วาม ดัแ �ง าง
ล ร

จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมใน

การดาํเนนิธรุกจิ ในหวัข�อ ความขดัแย�งของผลประโยชน�  

บริษัทฯ ได�กําหนดแนวทางป ิบัติ ดังนี้ 

1. ดําเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�   

หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน อย�างรอบคอบ เป�นธรรม    

สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร�งใสในการอนุมัติเข�า

ทํารายการ  โดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของบริษัทฯ เป�น

สําคัญ  กรรมการบริษัท  ผู�มีส�วนได�เสีย  ไม�มีสิทธิออก

เสยีง  และเปดเผยข�อมลูอย�างครบถ�วน ตามหลกัเกณ �

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรพัย�   และตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย

2.  ยดึถอืประโยชน�ของบรษิทัฯ ภายใต�ความถกูต�อง

ตามก หมาย โดยไม�กระทําการใด  อันเป�นการขัด

ผลประโยชน�กับบริษัทฯ รวมทั้ง ไม�มีการเอื้อประโยชน�  

หรือให�สิทธิพิเศษแก�บุคคลใด

3.  กรรมการบริษัท  และผู�บริหาร   ต�องรายงาน

การมีส�วนได�เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง 

ตามหลักเกณ �ที่กําหนด

4.  กรรมการบริษัท  ผู�บริหาร  และพนักงาน ซึ่ง

อยู�ในหน�วยงานที่รับทราบข�อมูลภายใน ห�ามทําการซื้อ

ขายหลักทรัพย�ของบริษัท ในช�วง 1 เดือน ก�อนการเปด

เผยงบการเงินแก�สาธารณชน

5.  กําหนดให�กรรมการบริษัท   ผู�บริหาร   รวมทั้ง

คู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ  มีหน�ารายงาน

การถือครองหลักทรัพย�แและการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพย�ของบริษัทฯ  ต�อคณะกรรมการบริษัท  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต�อไป

6.  ไม�เปดเผยหรือส�งผ�านข�อมูลหรือความลับของ

บริษัทฯ ที่ตนเองทราบ หรือได�รับทราบต�อบุคคล

ภายนอกหรือผู�ที่ไม�เกี่ยวข�อง 

7.  การเปดเผยข�อมูลต�องเป�นไปโดยพนักงานของ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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บริษัทฯ ที่มีอํานาจหน�าที่  อาจมีการกําหนดชั้นความ

ลับของข�อมูลตามความสําคัญของข�อมูล และการให�

ข�อมูลต�องอยู�ในกรอบของหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได�รับมอบหมาย

จากแนวทางการป บิตัดิงักล�าว บรษิทัฯ  ดาํเนนิการ

กบัความขดัแย�งของผลประโยชน�และรายการทีเ่กีย่วโยง

กนั  ด�วยความรอบคอบ  มเีหตมุผีล  คาํนงึถงึประโยชน�

สงูสดุของบริษทัฯ   การกําหนดราคาเป�นไปตามเง่ือนไข

การค�าที่เป�นธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลทั่วไป   

จัดวางระบบการป ิบัติด�วยความโปร�งใส  ป ิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกําหนดเป�น

นโยบายหนึง่ในการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและกาํหนดไว�

ในจรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ มกีารเปดเผยข�อมลู เพ่ือ

ให�เกิดความเท�าเทียมกันในการรับทราบข�อมูล

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทํารายการที่อาจมี

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�  หรือรายการที่เกี่ยวโยง

กัน  ให�เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน  และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย   ในกรณีที่

มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่เข�าข�ายจะต�องเปดเผย

ข �อมูลตามข �อกําหนดของตลาดหลักทรัพย �แห �ง

ประเทศไทย บริษัทฯ จะนําเสนอขออนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทก�อนการทํารายการ โดยกําหนดให�

กรรมการบริษัทที่มีส�วนได�เสียในวาระใดต�องออกจาก

ห�องประชุม และไม�ออกเสยีงในวาระน้ัน   การพจิารณา

การทํารายการดังกล�าว  ได�พิจารณาถึงเหตุผล  ความ

จําเป�นของการทํารายการเพื่อประโยชน�ของบริษัทฯ   

เมื่อเสรจสิ้นการประชุม ได�เปดเผยการทํารายการดัง

กล�าวทั้งภาษาไทย ภาษาอังก ษ  ต�อตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทยและเผยแพร�ในเวบไซต�ของบริษัทฯ  

(www.spi.co.th) โดยได�เปดเผยถึง  ชือ่   ความสัมพนัธ�

ของ บุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลค�าของ

รายการ คู�สัญญา เหตุผลความจําเป�นของรายการดัง

กล�าว ความเหนของคณะกรรมการบริษทัและความเหน

ที่แตกต�าง  (ถ�ามี)  รวมทั้งมีการบันทึกในรายงานการ

ประชุม  สามารถตรวจสอบได�และยังได�ทําการสรุปไว�

ในแบบแสดงรายงานข�อมลูประจาํป�   (แบบ 56-1)   และ

รายงานประจําป� (แบบ 56-2)  ซึ่งในป� 2556 มีการแจ�ง

ทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ประเภททรัพย�สินหรือบริการ 

4 รายการ และประเภทรายการให�ความช�วยเหลือ

ทางการเงิน  1 รายการ  สามารถดูรายละเอียดในหัวข�อ

รายการระหว�างกัน ส�วนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข�าข�าย

ต�องขออนุมัติจากผู� ือหุ�น  -ไม�มี- และไม�มีการทํา

รายการทีเ่ก่ียวโยงกนั หรอืการซือ้ขายสนิทรพัย� ที่ า �น

หรือไม�ป ิบัติตามก เกณ �ของตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก

ทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�    

กรณรีายการระหว�างกนัทีเ่ป�นธุรกจิปกต ิบรษิทัฯ ได�

กาํหนดให�มกีารอนุมตัหิลกัการเกีย่วกับข�อตกลงทางการ

ค�าที่มีเงื่อนไขการค�าทั่วไป ในการทําธุรกรรมระหว�าง

บริษัทฯ กับ  กรรมการบริษัท  ผู�บริหาร หรือบุคคลที่

มีความเกี่ยวข�องเป�นประจําทุกป�  ในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งที่ 1 หลังจากการประชุมสามัญผู�ถือ

หุ�นประจาํป� เพือ่ให�กรรมการบริษทัชดุใหม�ได�ทราบเก่ียว

กบัเรือ่งดงักล�าว และให�สรปุรายการดงักล�าวทกุไตรมาส   

เพื่อรายงานให�คณะกรรมการบริษัททราบ และได�เปด

เผยไว�ในในแบบแสดงรายงานข�อมูลประจําป�  (แบบ 

56-1)  และรายงานประจําป�  (แบบ 56-2)   ว�ารายการ

ระหว�างกันได�กระทําอย�างยุติธรรม  เป�นไปตามปกติ

ธุรกิจการค�า 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทํา

รายการเกี่ยวโยงกัน และจํากัดการให�ความช�วยเหลือ

ทางการเงินกับบริษัทที่ไม�ใช�บริษัทย�อย โดยการให�กู�ยืม

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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เงินหรือคํ้าประกันเงินกู�ตามสัดส�วนการถือหุ�นที่เป�นไป

ตามสัญญาร�วมทุน ซึ่งในป� 2556 บริษัทฯ ได�มีการคํ้า

ประกันวงเงินสนิเช่ือตามสัดส�วนการถือหุ�น ให�แก� บรษิทั 

ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 17,750,000 บาท

3. การ า ง ง า อง �มสว ด� ส  

3.1  คณะกรรมการบริษทัตระหนักและเคารพในสิทธิ

ของผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�าง  โดยคํานึงถึงสิทธิตาม

ก หมายหรือข�อตกลงที่มีกับบริษัทฯ  เพื่อให�มั่นใจได�

ว�าสิทธิดังกล�าวได�รับการคุ�มครองและการป ิบัติอย�าง

เป�นธรรมและเท�าเทยีมกนั จงึได�กาํหนดนโยบายเพือ่เป�น

แนวทางในการป ิบัติต�อผู �มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ �ม   

ตลอดจนคํานงึถงึ ชมุชน  สงัคม  และส่ิงแวดล�อม  เพ่ือ

การพฒันาอย�างยัง่ยนื  ต�อต�านการทจุรติ  การคอร�รปัชัน่ 

ไม�ล�วงละเมดิทรพัย�สนิทางปญญา รวมถงึการเคารพต�อ

สิทธิมนุษยชน

3.2  คณะกรรมการบริษทัสนบัสนนุให�จดัทาํรายงาน

ความรับผิดชอบทางสังคม  โดยเป�นส�วนหนึ่งของ

รายงานประจําป�

3.3 คณะกรรมการบรษิทัดาํเนนิการให�มชี�องทางและ

ขั้นตอนที่ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม  สามารถรายงานหรือ

ร�องเรียนในเรือ่งท่ีอาจทาํให�เกดิความเสยีหายต�อบรษิทัฯ    

ความถูกต�องของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองท่ีไม�ได�รบั

ความเป�นธรรม

3.4 คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดนโยบายหรือ

แนวทางในการปกป�องคุ�มครองพนักงาน หรือผู�แจ�ง

เบาะแส  ในเร่ืองทีอ่าจทาํให�เกดิความเสยีหายต�อบรษิทัฯ 

หรือเรื่องที่ไม�ได�รับความเป�นธรรม

จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการ

กํากับดูแลกิจการ  ในหัวข�อ การคํานง งผู�มีส�วนได�เสีย  

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบและเคารพต�อสทิธขิอง

ผู�มสี�วนได�เสยีกลุ�มต�าง  ทัง้ภายในและภายนอกองค�กร  

ภาครั  และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนความรับผิด

ชอบต�อชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดล�อม  คํานึงถึงการ

เจริญเติบโตทางธุรกิจร�วมกัน เอ้ือประโยชน�ซึ่งกันและ

กันอันจะนําไปสู�การทําธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได�กําหนดเป�น

แนวป บิตัไิว�ในจริยธรรมในการดําเนนิธรุกิจ เพือ่ให�เกิด

ความมั่นใจว�าสิทธิตามก หมายที่เกี่ยวข�องของผู�มีส�วน

ได�เสยีจะได�รบัการดูแลอย�างเป�นธรรมทุก าย และกรณี

ที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผู�มีส�วนได�เสียกลุ�ม

ต�าง  จะมีการปรึกษาหารือและร�วมกันกําหนด

มาตรการที่เหมาะสมเป�นประโยชน�กับทุก าย

จริ รรม การดา ิ รกจิ 

บริษัทฯ ได�จัดทําจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเป�น

ลายลกัษณ�อกัษร โดยได�แจกให�กรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร  

และพนกังาน ทกุคน  และเปดเผยในเวบไซต�ของบรษิทัฯ 

(www.spi.co.th) เพือ่ให�กรรมการบริษทั  ผู�บรหิาร  และ

พนักงาน  ยึดถือเป�นแนวทางในการป ิบัติต�อ   ผู�ถือ

หุ�น   ลูกค�า   คู�ค�า   คู�แข�ง  เจ�าหนี้  พนักงาน  ชุมชน

และสังคม  สิ่งแวดล�อม  และภาครั     คณะกรรมการ

บริษัทให�ความสําคัญต�อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

อย�างมาก  เพราะธุรกิจจะอยู �ได�ต�องมี จริยธรรม  

คุณธรรมที่ดี  เป�นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป   ซึ่ง

จะส�งผลให�บริษทัฯ  มีความเจรญิก�าวหน�า  มั่นคงอย�าง

ยั่งยืน  ดังนี้

(1) � อ �  

คณะกรรมการบริษัทป ิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิด

ชอบ  ระมัดระวัง  ซือ่สตัย�สจุรติ  เพ่ือสร�างผลตอบแทน

ที่ดีให�กับผู�ถือหุ�นอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนด

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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เป�นนโยบายและแนวทางป ิบัติ ดังนี้

1.  เคารพในสิทธิแห�งความเป�นเจ�าของและป ิบัติ

ต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันและเป�นธรรม

2.  ดาํเนินงานตามหลักการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี ซึง่

จะช�วยสร�างความเชือ่มัน่และความมัน่ใจต�อผู�ถอืหุ�น  อนั

จะนําไปสู�ความเจริญเติบโตอย�างยั่งยืน

3.  มีการพัฒนากิจการของบริษัทฯให�เจริญก�าวหน�า

อย�างต�อเนื่อง  ให�ผลตอบแทนแก�ผู�ถือหุ�นอย�างเหมาะ

สม                                                             

4. รายงานสารสนเทศสาํคญัทีม่หีรอือาจมผีลกระทบ

ต�อสิทธิประโยชน�ของผู�ถือหุ�น  ทั้งสารสนเทศที่รายงาน

ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตาม

เหตุการณ�  ตามก หมายและประกาศท่ีเกี่ยวข�อง      

โดยไม�กระทําการใด  ที่มีลักษณะเป�นการจํากัดสิทธิ

ของผู�ถือหุ�นในการเข�าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ

5. จดัให�มรีายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

บริษัทต�อรายงานทางการเงินในรายงานประจําป�

6.  เปดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นส�วนน�อยเสนอเรือ่งเพือ่บรรจุ

เป�นวาระการประชุม และ/หรือเสนอ

ชือ่บคุคล  เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการ

บริษัทในการประชุมสามัญผู�ถอืหุ�นประจําป�

7.  เปดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นส�งคาํถามทีเ่กีย่วข�องกบัการ

ประชุมเป�นการล�วงหน�า ก�อนการประชมุผู�ถือหุ�น

8.  เผยแพร�หนงัสอืนดัประชมุผู�ถอืหุ�นบนเวบไซต�ของ 

บริษัทฯ  ล�วงหน�าอย�างน�อย  30 วันก�อนวันประชุมผู�ถือ

หุ�นทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นรับ

ทราบและศึกษาข�อมูลก�อนการประชุม

9.  อํานวยความสะดวกในการประชุมผู�ถือหุ�น  โดย  

วัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการ  ไม�เป�นอุปสรรคใน

การเข�าร�วมประชุมของผู�ถือหุ�น รวมท้ังเปดโอกาสให�ผู�

ถือหุ�นที่ไม�สามารถมาร�วมประชุมด�วยตนเองสามารถ

มอบฉันทะให�ผู �อื่นมาร�วมประชุมและออกเสียงลง

คะแนนแทน

10. ดําเนินการกับความขัดแย�งของผลประโยชน�

อย�างรอบคอบ ด�วยความมเีหตมุผีล   และเปดเผยข�อมูล

อย�างครบถ�วน

11. ปกป�องผลประโยชน�และดูแลทรัพย�สินของ

บริษัทฯ เสมือนวิญ ูชนพึงรักษาทรัพย�สินของตนเอง   

ขจัดการแสวงหาผลประโยชน�อันมิควรได�โดยชอบไม�ว�า

โดยทางตรงหรือทางอ�อม

จากนโยบายและแนวทางป บิตัดิงักล�าว  บรษิทัฯ มี

กลไกที่ทําให�ผู�ถือหุ�นมีความเชื่อมั่นว�าจะได�รับข�อมูลที่

ถูกต�องและผลตอบแทนที่เหมาะสมเป�นธรรม ตาม

นโยบายการจ�ายเงนิปนผลของบรษิทัฯ มกีารควบคมุการ

ทํารายการระหว�างกัน มีมาตรการป�องกันการขัดแย�ง

ทางผลประโยชน�  ป�องกันการใช�ข�อมูลภายในเกี่ยวกับ

ข�าวสารทีเ่ป�นความลบั   และกาํหนดให�กรรมการบรษิทั   

ผู�บริหาร  และผู�ป ิบัติงาน  ที่รับทราบข�อมูลภายใน  

นาํข�อมูลภายในของบริษทัฯ ไปใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตน

หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ  เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย�

ของบริษัทฯ ในช�วง  1  เดือน ก�อนเผยแพร�งบการเงิน

แก�สาธารณชน

ในป�  2556 บริษัทฯ ได�มีการจ�ายเงินปนผลจากผล

ประกอบการป� 2555 ในอัตรา 0.23 บาทต�อหุ�น  คิดเป�น

อัตราการจ�ายเงินปนผลร�อยละ 8.71 ของกําไรสุทธิ   

(ร�อยละ 19.66 ของกาํไรสุทธเิฉพาะกจิการ) โดยกาํหนด

จ�ายใน วันที่  20  พ ษภาคม  2556  ซึ่งเป�นอัตราที่

สูงกว�านโยบายการจ�ายเงินปนผลที่กําหนดไว� คือขั้นตํ่า 

0.10 บาทต�อหุ�น   เป�นการจ�ายเงินปนผลให�กับผู�ถือหุ�น

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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อย�างต�อเนื่อง ถือเป�นการสร�างความมั่งคั่งในระยะยาว

ให�แก�ผู�ถือหุ�นอย�างแท�จริง ทั้งนี้   ผู�ถือหุ�นทุกรายได�รับ

เชิญเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2556 และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยได�รับข�อมูล

ข�าวสารทีส่ําคญั ในหลากหลายรปูแบบ    อาท ิเอกสาร

สิง่พมิพ� และข�อมลูอิเลกทรอนกิส� นอกจากนี ้   บรษิทัฯ 

ยังได�รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป�นประจํา

ทกุไตรมาส  และเปดเผยการทาํรายการทีส่าํคญั     เช�น   

การลงทุน  รายการที่เกี่ยวโยงกัน    ผ�านระบบเผยแพร�

ข�อมลูของตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย และเปดเผย

ในเวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)  

(2)  ลก �า 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว�าความพึงพอใจและ

ความเช่ือมั่นของลูกค�าเป�นกุญแจสําคัญ อันนําไปสู�

ความสําเรจของบริษัทอย�างยั่งยืน โดยกําหนดเป�น

นโยบายและแนวทางป ิบัติ ดังนี้

1. ดาํเนินธุรกจิด�านผลิตจาํหน�ายสินค�าและบริการท่ี

ปลอดภัยต�อผู�บริโภค  และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

2. ดําเนินธุรกิจด�วยความมุ�งมั่นพัฒนาสินค�าและ

บริการ คิดค�นนวัตกรรมใหม�  เพิ่มคุณค�าให�แก�สินค�า

และบรกิาร เพือ่ตอบสนองความต�องการของลกูค�าอย�าง

ต�อเน่ือง พร�อมกบัการให�ข�อมลูทีจ่าํเป�นต�อการตดัสนิใจ

โดยไม�ปดบัง หรือบิดเบือนข�อเทจจริง

3. ดาํเนนิธุรกจิโดยยดึถอืความ ซือ่สตัย� สจุรติ   เป�น

ธรรม  และไม�กระทําการใด    ที่เป�นการละเมิดสิทธิ

ของลูกค�า รักษาความลับทางการค�าของลูกค�า   ไม�นํา

ไปใช�เพื่อประโยชน�ตนเองหรือผู�ที่เกี่ยวข�องโดยมิชอบ

4. ไม�เรียก   รับ   หรือยินยอมที่จะรับ   ทรัพย�สิน 

หรือประโยชน�อื่นใด  ที่ไม�สุจริตจากลูกค�า ทั้งทางตรง

และทางอ�อม

5. ป ิบัติตามข�อตกลงทางการค�า ในกรณีที่ไม�

สามารถป บิตัไิด�ให�รบีแจ�งลกูค�าเป�นการล�วงหน�า   เพ่ือ

ร�วมกันหาแนวทางแก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความ

เสียหาย

6. จดัให�มชี�องทางการสือ่สาร  เพือ่ให�ลูกค�าสามารถ

ร�องเรียนต�อบรษิทัฯ   และคําร�องเรียนพงึได�รับการเอาใจ

ใส�และดําเนินการอย�างเป�นธรรม  

จากนโยบายและแนวทางป ิบัติดังกล�าว บริษัทฯ 

ดาํเนนิธรุกิจโดยยดึถอืความซือ่สตัย�  ยตุธิรรม  ให�ข�อมลู

ทีถ่กูต�องแก�ลกูค�า  ให�บรกิาร  ป บิตัติ�อลูกค�าด�วยความ

มนีํา้ใจ สนองตอบความต�องการของลูกค�าอย�างรวดเรว  

บริษัทฯ ได�พัฒนาและปรับปรุงระบบที่ได�รับการ

รบัรองของสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน� ประกอบด�วย

• ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  ด�าน

การพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคขั้น

พื้น าน

• ระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 14001 : 2004 

ของระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง

• มาตร านความรับผิดชอบของผู�ประกอบการ

อุตสาหกรรมต�อสังคม   (Standard  for Social 

Responsibility (CSR-DIW)) โดยได�รับเกียรติ

บัตร จากกระทรวงอุตสาหกรรม

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชา  ได�รับ

ประกาศนียบัตรในส�วนของระบบบําบัดนํ้าเสีย

ส�วนกลาง ให�เป�นระบบบาํบดันํา้เสยีรวมทีไ่ด�รบั

มาตร านโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม 

“ระดับเหรียญทอง”   

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ลําพูน ได�รับ

เกยีรตบิตัรให�เป�นสถานประกอบการอตุสาหกรรม 

ที่ป ิบัติตามมาตร านความรับผิดชอบของผู�

ประกอบการอุตสาหกรรมต�อสังคมพ.ศ. 2554 

(Standard for Social Responsibi l ity 

(CSR-DIW)  B.E. 2554 )

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  กบินทร�บุรี ได�

รับเกียรติบัตรจากศูนย�ป ิบัติการต�อสู � เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดจงัหวดัปราจีนบรุ ีให�เป�นนคิม

อุตสาหกรรมสีขาวป�องกันยาเสพติด ป� พ.ศ. 

2554 

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา ได�รับ

มอบประกาศเกียรติคุณการตรวจประเมินตาม

โครงการระบบการจดัการพลงังาน  (EnMs-DIW)  

ในส �วนของระบบบําบัดนํ้ า เสียส �วนกลาง  

(Central Wastewater Treatment) ภายใต�

โครงการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการ

จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น ต า มม า ต ร า น ส า ก ล 

(ISO 50001 : 2011)

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชา และ

กบินทร�บุรีได�ร�วมดําเนินการเข�าสู�โครงการการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นท่ี (Eco 

Industrial Complex) เพื่อส�งเสริมให�การพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศไทย เป�นการพัฒนา

แบบมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนโดยกําหนด

ยุทธศาสตร�การพัฒนาในส�วนที่เกี่ยวข�องรวม  5  

มิติ คือ ด�านเศรษ กิจ  ด�านสิ่งแวดล�อม  ด�าน

สังคม  ด�านกายภาพ  ด�านการบริหารจัดการ

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ลําพูน ได�จัดทํา

พืน้ทีไ่ร�นา สวนผสม ภายใต� “โครงการเศรษ กจิ

พอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดลําพูน” 

เพื่อให�เป�นศูนย�การเรียนรู� ความสมดุลระหว�าง

การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน� 

ตลอดจนถ�ายทอดองค�ความรู�ให�ชุมชนโดยรอบ

พื้นที่สวน     

การได�รบัการรบัรองและเกยีรตบิตัรต�าง  ย�อมทาํให�

ลกูค�าเกิดความเชือ่มัน่ในการทีจ่ะเข�ามาประกอบกจิการ

ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�มากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี 

สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�ได�ทาํการสาํรวจความพงึ

พอใจของลูกค�าภายในเดือนมิถุนายนของทุกป�ซึ่งในป� 

2556  ผลการสํารวจความพึงพอใจในส�วนของการให�

บริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืน านผลสํารวจได�ผ�าน

ตามข�อกําหนดที่คณะทํางานบริหารคุณภาพกําหนดไว�

ทกุประการ และมีข�อเสนอแนะให�ปรบัปรุงการให�บรกิาร

งานรักษาความปลอดภยั ในเร่ืองการจัดการระบบการ

จราจรบรเิวณประตเูข�า-ออกของสวนอตุสาหกรรมเครือ

สหพัฒน�ศรีราชา ให�มีความเป�นระเบียบเรียบร�อย 

เน่ืองจากปริมาณรถยนต�เข�า-ออกมีจํานวนมากในช�วง

ชั่วโมงเร�งด�วน กอรปกับในป�นี้ปริมาณรถยนต�มีจํานวน

มาก เพราะส�วนหนึ่งมาจากนโยบายรถคันแรก ส�งผล

ให�การให�บริการของท้ังเจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัย

และเจ�าหน�าทีต่าํรวจจราจรไม�สามารถทีจ่ะระบายรถได�

ทัน เนื่องจากถนนของเทศบาลท้ังบริเวณด�านหน�า

และด�านหลังที่อยู �นอกเหนือการควบคุมของสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� มีการติดขัดเป�นวงกว�าง 

กอรปกับรถยนต�ขนส�งผู�โดยสารท่ีเป�นรถบัสขนาดใหญ� 

ทีข่นส�งพนักงานระหว�างนิคมอตุสาหกรรมใกล�เคยีงกเข�า

มารับส�งพนักงานจํานวนมาก และเป�นรถบัสขนาดใหญ�

ทําให�เกิดการเคลื่อนตัวช�า  และหนาแน�นของทุกวันใน

ชั่วโมงเร�งด�วน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�จะ

ประสานงานเจ�าหน�าที่ตํารวจจราจรและหน�วยงาน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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เทศบาลท�องถิน่ให�หาวธิปีรบัการจราจรให�มคีวามเหมาะ

สมต�อไป ทั้งนี้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ได�มี

การนําข�อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานให�ตรงตามความต�องการของ

ลูกค�าตลอดจนเอาใจใส�และให�การดําเนินการอย�างเป�น

ธรรมต�อคําร�องเรียนของลูกค�า บริษัทฯ จึงได�จัดให�มี

แผนกลูกค�าสัมพันธ�เพื่อให�ข�อมูลแก�ลูกค�า ซึ่งลูกค�า

สามารถสอบถามข�อมูล แสดงความคิดเหนและแจ�ง

ข�อร�องเรียนได�ตลอดเวลาที่  นายอําพล  วัฒนวรพงศ�  

ผู�ช�วยจัดการ ายสํานักงานลูกค�าสัมพันธ� โทรศัพท� 

(038) 480-444 E-Mail address : amphol@spi.co.th 

หรือ เวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ภายหลัง

จากได�รับข�อร�องเรียนหรือข�อเสนอแนะ ผู�รับผิดชอบจะ

นําข�อเสนอแนะต�าง  นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 

Steering Committee เพื่อหาข�อสรุปและร�วมกันหา

แนวทางแก�ไข พร�อมกบัมอบหมายหน�วยงานทีเ่กีย่วข�อง

เข�าชี้แจงผลการดําเนินงานต�าง  ที่เกิดขึ้นเพื่อชี้แจงให�

ผู�ร�องเรยีนทราบ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัใส�ใจและตดิตาม

ถงึข�อเสนอแนะท้ังในส�วนภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข�อง

ต�อการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับพนักงานของ

บริษัทฯ สามารถให�คําแนะนําและเสนอแนะการดําเนิน

การของบริษัทฯ ได�หลากหลายช�องทาง เช�น ที่ประชุม

โครงการ ส�งข�อมลูผ�านเวบไซต�และกล�องรบัข�อร�องเรยีน

ผ�านทางงานบุคคลที่สํานักงานโครงการ

ในป� 2556 มีบุคลลภายนอกทําการติดต�อผ�านช�อง

ทาง Contact us ที่เวบไซต�ของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมด

เป�นการสอบถามข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณ �ของบริษัทใน

กลุ�มสหพัฒน�เท�านั้น และไม�พบว�ามีการร�องเรียนเรื่อง

อื่น  ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินการประกอบกิจการ

สวนอุตสาหกรรมแต�อย�างใด

(3) �า

คณะกรรมการบริษัทป ิบัติต�อคู�ค�าด�วยความเสมอ

ภาคและคํานึงถึงผลประโยชน�ร�วมกัน โดยกําหนดเป�น

นโยบายและแนวทางป ิบัติดังนี้

1. มรีะบบการคัดเลอืกคู�ค�าในห�วงโซ�อปุทาน (Value 

Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตามก หมายป ิบัติตาม

มาตร านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป�นมิตรต�อ

สิง่แวดล�อม  โดยมีการป บิตัติ�อคู�ค�าบนพืน้ านของการ

แข�งขันที่เป�นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข�อมูลทางสารสนเทศของคู�ค�า

ไม�นําไปใช�เพื่อประโยชน�ตนเอง   หรือผู�เกี่ยวข�องโดยมิ

ชอบ

3. สร�างสมัพนัธภาพและความเข�าใจทีด่ตี�อกนั  แลก

เปลีย่นความรู�  ร�วมกนัพฒันาและเพิม่คณุค�าให�แก�สนิค�า

และบริการเพื่อการเจริญเติบโตร�วมกัน

4. ป ิบัติตามข�อตกลงทางการค�าและให�ข�อมูลที่ถูก

ต�องในกรณีที่ไม�สามารถป ิบัติได�ให�รีบเจรจากับคู�ค�า

เป�นการล�วงหน�า เพื่อร�วมกันหาแนวทางแก�ไขและ

ป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย

5. ไม�เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย�สินหรือผล

ประโยชน�อื่นใด ซึ่งอยู�นอกเหนือข�อตกลงทางการค�า

จากนโยบายและแนวทางป ิบัติดังกล�าว บริษัทฯ มี

การคดัเลอืกคู�ค�าอย�างเป�นธรรม  และป บิตัติ�อคู�ค�าตาม

ข�อตกลง  เงื่อนไขทางการค�า  และให�ข�อมูลที่ถูกต�อง  

มีการสร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจที่ดีต�อกันเป�น

ห�วงโซ�อุปทาน   รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู�  ร�วมกัน

พฒันาสนิค�าและบรกิาร  เพือ่เพิม่คณุค�าให�แก�สนิค�าและ

บริการโดยพัฒนาให�เกิดกระบวนการผลิตที่ไม�เป�น

อันตรายต�อพนักงาน  ชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดล�อม 

ไม�เรียก รบั หรอืยนิยอมท่ีจะรับทรัพย�สนิ หรอืประโยชน�

อื่นใดซึ่งอยู�นอกเหนือข�อตกลงทางการค�า บริษัทฯ ให�

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ความสาํคญัต�อการพฒันาศกัยภาพของคู�ค�า  ควบคู�กบั

การเจริญเติบโตร�วมกับบริษัทฯ   ในป�  2556  ไม�มีกรณี

ที่ไม�ป ิบัติตามสัญญาที่มีต�อคู�ค�า

(4) แ ง 

คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใต�บทบัญญัติ

ของก หมาย โดยกําหนดเป�นนโยบายและแนวทาง

ป ิบัติ ดังนี้

1. ประพ ตปิ บิตัภิายใต�กรอบกตกิาของการแข�งขนั

ทีเ่ป�นธรรมโดยคาํนงึถงึจรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิและ

ก หมายแข�งขันทางการค�าในประเทศต�าง  ที่บริษัทฯ 

เข�าไปดําเนินธุรกิจ

2. ไม�ทําลายชื่อเสียงของคู�แข�งทางการค�า

จากนโยบายและแนวทางป ิบัติดังกล�าวบริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจโดยป ิบัติตามกรอบกติกาของการแข�งขัน

ที่เป�นธรรม โดยสุจริตภายใต�กรอบของก หมายอย�าง

เคร�งครัด  ทั้งนี้  บริษัทฯ ถือว�าคู�แข�งเป�นส�วนหนึ่งใน

การเสรมิสร�างศกัยภาพขององค�กรให�มคีวามมัน่คงและ

แขงแรงย่ิงข้ึน ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา บรษิทัฯ ไม�เคย

มีข�อพิพาทใด  กับคู�แข�งทางการค�า

(5)  จ�า  

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย�างมีหลักการ

และมีวินัย เพื่อสร�างความเช่ือถือให�กับเจ�าหน้ี โดย

กําหนดเป�นนโยบายและแนวทางป ิบัติ ดังนี้

1.  ป ิบัติต�อเจ�าหนี้ทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคและเป�น

ธรรม

2. ป ิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต�าง  ที่ตกลงกัน

อย�างเคร�งครัด

3. บริหารงานเพ่ือให�เจ�าหน้ีมัน่ใจใน านะทางการเงิน

และความสามารถในการชําระหนี้ที่ดี

4. เปดเผย านะทางการเงินอย�างถูกต�อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม�สามารถป ิบัติตามเงื่อนไขข�อใดข�อ

หนึ่งให�รีบแจ�งให�เจ�าหนี้ทราบเป�นการล�วงหน�าเพื่อร�วม

กันหาแนวทางแก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย

จ�า อง ริ ั  แบ�งออกเป�น 

เจ�าหนีการค�า

บริษัทฯ ป ิบัติตามเงื่อนไขที่มีต�อเจ�าหนี้การค�าโดย

จ�ายเงินให�กับเจ�าหนี้ตรงตามข�อตกลงทางการค�า ไม�ว�า

สถานการณ�ทางเศรษ กจิเป�นอย�างไร  โดยใช�วธิกีารโอน

เงินผ�านธนาคารในระบบ  Smart กําหนดให�มีการวาง

บิลทุกวันที่ 1-7 ของทุกเดือน  และโอนเงินให�เจ�าหนี้

การค�าทุกวันที่ 26  ของเดือนนั้น  หากตรงกับวันหยุด

จะเลื่อนเป�นวันทําการถัดไป

เจ�าหนีเงินกู�

บริษัทฯ ป ิบัติตามเงื่อนไขที่มีต�อเจ�าหนี้เงินกู�โดย

เคร�งครัด  โดยจ�ายคืนเงินกู� และดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่

กําหนด ไม�มีการผิดนัดชําระแต�อย�างใด และเงินกู�ที่

บริษัทฯ ได�รับเป�น  Clean Loan  

(6) กังา

คณะกรรมการบริษัทถือว�าพนักงานเป�นทรัพยากรท่ี

มีค�าและเป�นปจจัยแห�งความสําเรจของบริษัทฯ โดย

กําหนดเป�นนโยบายและแนวทางป ิบัติ ดังนี้

1. ป บิตัติ�อพนกังานโดยเคารพต�อศกัดิศรคีวามเป�น

มนุษย� และสิทธิขั้นพื้น านในการทํางาน ตลอดจนไม�

เปดเผยหรือส�งผ�านข�อมูลหรือความลับของพนักงานต�อ

บุคคลภายนอกหรือผู�ไม�เกี่ยวข�อง

2. ป บิตัติ�อพนกังานภายใต�กรอบก หมาย  ระเบยีบ

ข�อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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3. ส�งเสริมความเท�าเทียมกัน ในการจ�างแรงงาน   

ไม�เลือกป ิบัติ ไม�กีดกันด�วยเหตุทางเพศสีผิว เชื้อชาติ 

ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม�ได�

เกี่ยวข�องโดยตรงกับการป ิบัติงาน

4. สนับสนุนและส�งเสริมให�มีการ กอบรม แลก

เปลี่ยนความรู� เพื่อพัฒนาความรู�ความสามารถของ

บุคลากรอย�างทั่วถึง   สร�างความมั่นคงในอาชีพ  และ

ให�โอกาสในการเจริญก�าวหน�าตามศักยภาพของแต�ละ

คน

5. ส�งเสริมให�พนักงานมีส�วนร�วมในการกําหนด

ทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ

6. ให�ผลตอบแทนด�วยความเป�นธรรมเหมาะสมตาม

ความรู� ความสามารถหน�าที่ ความรับผิดชอบและผล

การป ิบัติงาน

7. จัดให�มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน�ที่เหมาะสม

แก�พนักงาน อาท ิการรกัษาพยาบาลกองทนุสาํรองเลีย้ง

ชีพ  สหกรณ�ออมทรัพย�  เป�นต�น

8. เปดโอกาสให�พนกังานมีช�องทางสือ่สารเสนอแนะ

และร�องทุกข�เกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งข�อเสนอต�าง  จะ

ได�รับการพิจารณาและกําหนดวิธีการแก�ไข เพื่อให�เกิด

ประโยชน�แก�ทุก ายและสร�างความสัมพันธ�อันดีในการ

ทํางานร�วมกัน

9. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป�นในการ

ป บิตัหิน�าที ่ รวมทัง้จดัสภาพแวดล�อมการทาํงาน โดย

คํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป�นการ

ส�งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของพนักงานทุกระดับ   

ในการดําเนินกิจกรรมด�านความรับผิดชอบต�อสังคม

จากนโยบายและแนวทางป บิตัดิงักล�าว บรษิทัฯ ได�

จัดสวัสดิการต�าง  ให�กับพนักงานด�วยความยุติธรรม 

เช�น 

• ห�องพยาบาล  บรษิทัฯ จดัให�มหี�องพยาบาลเพือ่

ดแูลให�คาํปรกึษา แนะนําด�านสขุภาพและให�การ

รักษาพยาบาลเบื้องต�นแก�พนักงานเมื่อเจบปวย  

ซึ่งพนักงานจะได�รับการบริการด�านการรักษา

พยาบาลที่ได�มาตร าน และถูกต�องตามหลัก

การแพทย�โดยแพทย�และพยาบาลวิชาชีพและ

บริษัทฯ ได�จัดให�มีมาตรการป�องกันและแก�ไข

โดยการฉีดวคัซีนป�องกันไข�หวดัใหญ�แก�พนกังาน

ทุกคนเป�นประจําทุกป� จัดให�มีเจลล�างมือตาม

จุดต�าง  ในบริษัทฯ อย�างทั่วถึงและเพียงพอ   

ตลอดจนจดัเตรยีมหน�ากากอนามยั สาํหรบัแจก

ให�พนักงานเมื่อเจบปวย

• กองทนุสํารองเลีย้งชพี เพ่ือการออมเงนิและเป�น

หลกัประกนัของพนักงานในอนาคต โดยสมาชกิ

ต�องส�งเงินเข�ากองทุนในอัตราร�อยละ 8  ของค�า

จ�าง  และจะได�รบัเงินสมทบกองทุนจากบรษิทัฯ

ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน

• สหกรณ�ออมทรัพย� เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน�   

เพ่ือส�งเสริมให�พนักงานรู�จักการออมทรัพย�และ

การช�วยเหลือตนเองและช�วยเหลือซึง่กนัและกัน

ตามหลักสหกรณ�ออมทรัพย� 

• เงินบําเหนจเกษียณ ให�กับพนักงานทุกคนเม่ือ

เกษียณอายุการทํางาน บริษัทฯจัดให�มีเงิน

ตอบแทนการเกษยีณอายสุาํหรบัพนกังานทกุคน

ทีท่าํงานกบับรษิทัฯ จนเกษยีณอาย ุเพือ่พนกังาน

จะได�นําเงินดังกล�าวไปใช�ในการดําเนินชีวิต

อย�างมีความสุขหลังเกษียณ   

• การประกนัภยักลุ�ม บรษิทัฯ ได�จดัสวสัดิการด�าน

การประกันภัยกลุ�มกรณีเสียชีวิตให�กับพนักงาน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ทุกคน   เพ่ือเป�นหลักประกันความเส่ียงภัยท่ี

อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน

• การประกันสุขภาพกลุ�ม เพื่อเป�นการแบ�งเบา

ภาระและคุ�มครองค�าใช�จ�ายต�าง  ในการรักษา

พยาบาล การเจบปวย หรอืบาดเจบทีเ่กิดขึน้ของ

พนักงานทั้งในและนอกโรงพยาบาล

• การ กอบรมและสัมมนาภายในองค�กร ตลอด

จนการส�งพนักงานไปร�วมอบรมสัมมนากับ

ภายนอก ซึ่งจัดโดยหน�วยงานต�าง  เพื่อ

เป�นการพัฒนาและเพ่ิมความรู� ความสามารถ

และทักษะในการทํางานให�แก�พนักงานอย�างต�อ

เนื่องและให�เหนถึงศักยภาพที่จะมาใช�ในการ

ป ิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ

• เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป�นระเบียบและ

แสดงถึงความเป�นเอกภาพของกลุ�มสหพัฒน�

• การตรวจสุขภาพประจําป� เพื่อส�งเสริมให�

พนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ป�องกัน 

และป ิบัติตนได�อย�างถูกต�อง

• สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�จัดให�มี สวน

พักผ�อน สนามกี า ลานแอโรบคิ สนาม กซ�อม

กอล�ฟและสนามกอล�ฟ

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ  เพื่อเปด

โอกาสให�พนักงานมีส�วนร�วมในการบริหารงาน ด�าน

สวัสดิการ และเป�นสื่อกลางให�ความช�วยเหลือในเรื่อง

สวัสดิการต�าง    ให�แก�พนักงานได�อย�างทั่วถึง

ในป�  2552  สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน� ศรรีาชา  

ได�รบัการรบัรองระบบการจดัการมาตร านแรงงานไทย 

(มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ�ขั้นริเริ่มจากกรม

สวสัดกิารและคุ�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่ถอื

ว�าบริษัทฯ ได�ป ิบัติเป�นไปตามมาตร านความรับผิด

ชอบทางสังคมของธุรกิจไทย

ด�านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

บรษิทัฯ ให�ความสาํคญัด�านความปลอดภยัและอาชวี

อนามยั ได�กาํหนดไว�ใน จรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ และ

กาํหนดแนวทางป บิตั ิ ดงันี้

1.  ดาํเนินธรุกจิให�สอดคล�องตามก หมายก ระเบียบ 

และนโยบายด�านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพ

แวดล�อมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต�อ

ชวีติและทรพัย�สนิและผลกระทบต�อสขุภาพของพนกังาน

คู�ค�าและผู�มีส�วนได�เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและ

ประเมินผลด�านความปลอดภัยอย�างสมํ่าเสมอ

2. สนับสนุนให�เกิดความปลอดภัยในการทํางาน  

โดยกําหนดระเบียบ  วธิปี บิตัแิละมาตร านการทํางาน

ที่ปลอดภัยในการทํางานท่ีสอดคล�องตามความเส่ียง

ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางานสภาพแวดล�อม

วิธีการทํางานที่ปลอดภัยรวมถึงการจัดเครื่องมือและ

อุปกรณ�คุ�มครองความปลอดภัยให�กับพนักงาน

3. มีการเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับสถานการณ�

ฉุกเฉนิโดยจดัทํา กซ�อมและปรบัปรงุแผนฉกุเฉนิอย�าง

ต�อเนือ่งท้ังนีเ้พือ่ป�องกันและลดความสูญเสยีต�อชวีติและ

ทรัพย�สินของบริษัทพนักงาน คู�ค�าและผู�เกี่ยวข�อง

4. สร�างวฒันธรรมการทํางานท่ีปลอดภยัทัว่ทัง้องค�กร 

ซึ่งจะช�วยให�เกิดความปลอดภัยในการทํางานได�อย�าง

ยั่งยืน

(7)  ม แล สงั ม

บรษิทัฯ ดาํเนินธุรกจิโดยคํานงึถึงหน�าทีแ่ละความรับ

ผิดชอบที่พึงมีต�อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอด

จนขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ิน เพ่ือธาํรงรักษาไว�ซึง่

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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สังคมและส�วนรวมที่ดี โดยกําหนดเป�นนโยบายและ

แนวทางป ิบัติ  ดังนี้

1. ไม�ดําเนินธุรกิจที่ทําให�สังคมเสื่อมลง และไม�

ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู�ร�วมในชุมชนและสังคม

2. ปลูก งจิตสํานึกความรับผิดชอบต�อชุมชนและ

สังคมโดยส�วนรวมให�เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุก

ระดับอย�างต�อเนื่อง

3. กําหนดให�มีมาตรการป�องกันและแก�ไขผล

กระทบทีเ่กดิขึน้ต�อชมุชนและสงัคม อนัเนือ่งมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ

4. ส�งเสริมการอนุรักษ�วัฒนธรรม และขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีท�องถิ่น

5. ร�วมมอืกบัหน�วยงานต�าง  ในการพัฒนาชมุชน 

6. ให �การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก �อให �เกิด

สาธารณประโยชน� 

7. สร�างรายได�และส�งเสริมเศรษ กิจชุมชน โดย

สนับสนุนการจ�างงานและผลิตภัณ �ชุมชน

8. สร�างความสัมพันธ�อันดีให�เกิดขึ้นระหว�าง 

บริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพ้ืน านของความถูก

ต�อง  โปร�งใส  เป�นธรรม

ส�งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข �าไปมีส �วนร �วม

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาชุมชน

จากนโยบายและแนวทางป บิตัดิงักล�าว บรษิทัฯ ได�

มีการปลูก งจิตสํานึกความรับผิดชอบต�อชุมชนและ

สงัคมโดยส�วนรวมให�เกดิขึน้ในบริษทัฯ  โดยกระทําอย�าง

ต�อเน่ือง กาํกบัดแูลไม�ให�สร�างปญหาแก�ชมุชน สนบัสนุน

ช�วยเหลือและเก้ือกูลแก�ชุมชนเพ่ือประโยชน�สุขร�วมกัน

และสนับสนุนกิจกรรมอันเป�นประโยชน�ต�อชุมชนและ

สังคมโดยส�วนรวม เช�น  การศึกษา การส�งเสริมอาชีพ

โดยร�วมกับหน�วยงานราชการในการเปดให�พื้นท่ีภายใน

สวนอุตสาหกรรมเป�นพื้นที่อบรมด�านความปลอดภัยใน

การจราจร สอบใบขับขี ่การตรวจมะเรงปากมดลูก การ

บริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย การแข�งขันกี า

ระหว�างผู�บริหารของโรงงานต�าง  ร�วมกับชุมชน จัด

อบรมสัมมนาประจําป� มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิง

ป ิบัติการ การจัดการขยะชุมชนและการประยุกต�ใช�

ประโยชน�จากวัสดุเหลือใช� จากผลการดําเนินการต�าง  

ทีผ่�านมาทางสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน�ได�รบัความ

ร�วมมอื ในการดําเนินงานกิจกรรมต�าง  จากชุมชนโดย

รอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�เป�นอย�างดีซึ่ง

สามารถดูได�จาก หัวข�อ ความรับผิดชอบต�อสังคมและ

เวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�แต�งตั้ง นายกําธร  โรจน�รุ�งสิงขร  

ผู�ช�วยผู�จัดการ ายสํานักงานงานชุมชนสัมพันธ� ให�ดูแล

งานในด�านงานชุมชนสัมพันธ� สามารถติดต�อได�ที่ 

โทรศัพท�  (038) 480-444  หรือ E-Mail address : 

kumthorn@spi.co.th 

(8) สิง่แวดล�อม

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่

มีต�อสิ่งแวดล�อมโดยมีการกําหนดเป�นนโยบายและ

แนวทางป ิบัติ ดังนี้

1. ดําเ นินธุรกิจให �สอดคล �องตามก หมาย 

ก ระเบียบ  และนโยบายด�านสิ่งแวดล�อม   โดยคํานึง

ถึงผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม   

มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอย�าง

สมํ่าเสมอ

2. สร�างวัฒนธรรมองค�กรและสร�างจิตสํานึกให�

พนกังานทุกระดับ เกดิความร�วมมือและความรับผดิชอบ

ในการจัดการส่ิงแวดล�อม การใช�ทรัพยากรอย�างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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3. ส�งเสริมให�ความรู� และ กอบรมแก�พนักงานทุก

คนในเรื่องสิ่งแวดล�อม

4. ส�งเสริมระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมตั้งแต�

การใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด  มีมาตรการบําบัดและ

ฟ��นฟู  การทดแทน  การเ �าระวังดูแลและป�องกันผล

กระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย�าง

ยั่งยืน

5. มีระบบคัดเลือกคู�ค�าในห�วงโซ�อุปทาน (Value 

Chain)  ที่ดําเนินธุรกิจเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

6. ส�งเสริมการพัฒนาและเผยแพร�เทคโนโลยีที่เป�น

มิตรต�อสิ่งแวดล�อม

จากนโยบายและแนวทางป ิบัติดังกล�าว บริษัทฯ

ได�ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต�อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม บริษัทฯ เชื่อว�างานคุณภาพ

และการทํางานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มี

ความสุข จึงได�สร�างสรรค� “สวนอุตสาหกรรม” ให�เป�น

บ�านหลังใหญ� สําหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิต

ทีพ่รัง่พร�อมด�วยส่ิงอาํนวยความสะดวก เพือ่ให�ทกุคนได�

ทํางานอย�างมีความสุขพร�อมไปกับการใช�ชีวิตที่อบอุ�น 

ภายใต�ปรชัญา “สร�างสิง่ทีม่ากกว�าคําว�าเขตอุตสาหกรรม” 

ซึ่งได�มีการพัฒนาสภาพแวดล�อมให�ร�มรื่น บรรยากาศ

อบอุ�น ดูแลต�นไม�ทุกต�นด�วยความใส�ใจ เพื่อให�สมกับ

ความเป�น “สวนอุตสาหกรรม” สําหรับทุกชีวิตภายใต�

ชายคาสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน� และได�ว�าจ�างให� 

บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด ทําการวิจัย

พัฒนาและควบคุมสิ่งแวดล�อมอย�างต�อเน่ืองท้ังเร่ืองน้ํา  

เสียง อากาศและขยะ ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ทั้ง 3 แห�ง เป�นไปตามเกณ �

ที่กําหนด

ส�งเสริมให�มีการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาํเนนิงานด�านส่ิงแวดล�อมทีไ่ด�ดาํเนินการมา

แล�วส�งเสริมให�มีการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 

ดังนี้

1. การจัดการนํานํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่

ผ�านการบําบัดแล�วจากระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางใช�

รดนํา้ต�นไม�ในพืน้ทีส่เีขยีวของสวนอตุสาหกรรม ศรรีาชา  

กบินทร�บุรีและลําพูน โดยกําหนดเป�าหมายการใช�เป�น

สัดส�วน >30%, 100% และ >80% ของปริมาณนํ้าทิ้ง

ทั้งหมด จะเหนได�ว�าพื้นที่ในส�วนของสวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน� กบินทร�บุรี และลําพูน มีปริมาณการนํา

นํ้าที่ผ�านการบําบัดแล�วกลับมาใช�ประโยชน�ได�สูงสุด 

เน่ืองจากมกีารปรบัปรงุพ้ืนทีใ่ช�นํา้ให�มปีระสทิธภิาพมาก

ขึ้นมีการปลูกพืชและการจัดทําโครงการต�าง  อย�าง

ต�อเนือ่ง ส�งผลให�คณุภาพด�านสิง่แวดล�อมดขีึน้ลดค�าใช�

จ�ายในการจัดสรรหาแหล�งนํ้ามาใช�ในพื้นที่สีเขียวเป�น

อย�างดี

2. การนําตะกอนจากระบบบัดนํ้าเสียมาแปรรูปเป�น

อิ ประสาน ในป� 2556 มีปริมาณตะกอนที่ใช�นําไปทํา

อิ ประสาน 90,900 กิโลกรัม แปรรูปเป�นอิ ประสานได�

จํานวน 40,600 ก�อน ซึ่งได�นําไปใช�ในพื้นที่ภายในและ

พื้นที่รกร�าง เพื่อลดค�าใช�จ�ายในการส�งตะกอนไปบําบัด

มากถึง 272,700 บาทต�อป� และช�วยลดปญหาการจัดการ

ด�านสิ่งแวดล�อมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด�วย

3.  เพือ่ให�เกิดความเชือ่มัน่และความใส�ใจในคณุภาพ

ชีวิตของชุมชน พนักงานและส่ิงแวดล�อมท่ีดี สวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา กบินทร�บุรีและ

ลําพูน ได�มีการดําเนินงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

ตรวจวัดคุณภาพนํ้าเสียที่ผ�านการบําบัด  ติดตาม

คุณภาพนํ้าดิบจากคลองต�าง  ทั้งก�อนและหลังผ�าน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน� เสยีงรบกวนต�าง  ตาม

ข�อกําหนด ระบบการจดัการขยะมลู อย ฯลฯ อย�างน�อย

ป�ละ 1-2  ครั้งหรือเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานต�อ

ราชการส�วนท�องถิน่  กรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ

4. โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม ลําพูน เป�น

โครงการท่ีใช�พื้นท่ีของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�

ลําพูน ปลูกข�าว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว�  ยึดหลักการ

ประหยัดพลังงาน และผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ไม�มี

การใช�สารเคมีสังเคราะห� ป ิบัติตามแนวทางในการ

อนรุกัษ� ฟ��นฟูสภาพนิเวศน�การเกษตรและเป�นแหล�งเรียน

รู�ของชุมชน (ดูรายละเอียดจาก ความรับผิดชอบต�อ

สังคม หัวข�อ ส�งเสริมคุ ภาพชีวิตเ รษ กิจพอเพียง)

 การให�ความรู�และ กอบรมพนักงานในเรื่อง

สิ่งแวดล�อม      

 บริษัท ฯ ได�เลงเหนถึงความสําคัญด�านสิ่ง

แวดล�อม ซึ่งปญหาท่ีเกิดขึ้นด�านส่ิงแวดล�อมส�วนใหญ�

เกิดจากพนักงานเกิดความไม�เข�าใจที่แท�จริง จึงมี

แนวทางการจดัการปลกู งจติสาํนกึให�พนกังานทกุท�าน

ที่เกี่ยงข�องท้ังทางตรงและทางอ�อม ให�ได�รับการ ก

อบรมการจัดการส่ิงแวดล�อม โดยมีหลักสูตรท่ีได�ส�งให�

พนักงานผ�านการอบรมไปแล�ว ดังนี้

 1. ศกีษาดงูานโครงการพระราชดาํรเิขาหนิซ�อน

 2. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�ในการ

ไกล�เกลี่ยข�อพิพาทคดีสิ่งแวดล�อม (นอกศาล) และวิธี

การดําเนินคดี

 3. ระบบการจัดการด�านความปลอดภัยในการ

ทํางาน ILO-OSH 2001

 4. หลกัสตูรโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม

 5. ความรู �เบื้องต�นการป ิบัติกรณีเกิดเหตุ

ภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย 

 6.  ขัน้ตอนการพิจารณาและแสดงความคิดเหน

เกี่ยวกับการขออนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ.2535

 7. เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ

 8. โครงการสานสามัคคีการอยู�ร�วมกันระหว�าง

ชุมชนและอุตสาหกรรม

 9. ความปลอดภัยในการทํางานของระบบไฟฟ�า

ในโรงงานอุตสาหกรรม

(9) า รั

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยป ิบัติตามก ระเบียบของ

ภาครั  โดยกําหนดเป�นนโยบายและแนวทางป ิบัติ  

ดังนี้

1. ศึกษาและทําความเข�าใจในก หมายท่ีเกี่ยวข�อง

กับการป ิบัติงานและไม�ดําเนินการใด  อันเป�นการ

ขัดต�อก หมาย

2. ดําเนินการอย�างถูกต�อง เมื่อมีการติดต�อทํา

ธุรกรรมกับเจ�าหน�าที่หรือหน�วยงานของรั

3. สร�างสัมพันธ�อันดีระหว�างบริษัทฯ และภาครั ใน

ขอบเขตที่เหมาะสม 

4. ป ิบัติตามก หมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่

เก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจ ในแต�ละประเทศ หรือ

ท�องถิ่น 

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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จากนโยบายและแนวทางป ิบัติดังกล�าว  บริษัทฯ 

ได�จ�ายภาษีถูกต�อง ครบถัวน ทันเวลา ตามข�อกําหนด

ของก หมาย  ทั้งภาษีมูลค�าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

ภาษีเงินได�หัก ณ ที่จ�าย  ภาษีป�าย ภาษีโรงเรือน  ภาษี

ศุลกากร  อากรแสตมป  และภาษีนิติบุคคล 

การ มล มิด รั สิ าง า 

บริษทัฯ มนีโยบายไม�ละเมดิทรพัย�สนิทางปญญา โดย

กาํหนดไว�ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ และมีแนวทาง

ป ิบัติ  ดังนี้

1. ดําเนินธุรกิจให�สอดคล�องกับก หมาย ข�อบังคับ 

และข�อผกูพนัตามสญัญาทีเ่กีย่วกบัสทิธิในทรพัย�สนิทาง

ปญญา 

2. ดูแลรักษางานอันเป�นทรัพย�สินทางปญญาของ 

บรษิทัฯ และไม�นาํทรพัย�สนิทางปญญาดงักล�าวไปใช�หรอื

ให�บุคคลอื่นใช�โดยมิได�รับอนุญาต

3. เคารพสิทธิในทรัพย�สินทางปญญาของผู�อื่น ไม�

ละเมิดหรือนําผลงานของผู�อื่นไปใช�เพื่อประโยชน�ส�วน

ตน เว�นแต�ได�รับอนุญาตหรือให�ค�าตอบแทนแก�เจ�าของ

ผลงาน

4. ผลงานท่ีพนักงานได�สร�างสรรค�หรือที่เกิดขึ้นจาก

การป ิบัติหน�าท่ีให�ถือเป�นทรัพย�สินทางปญญาของ 

บริษัทฯ และเมื่อพ�นสภาพจากการเป�นพนักงานแล�วจะ

ต�องส�งมอบทรัพย�สินทางปญญาดังกล�าวคืนให�บริษัทฯ 

ไม�ว�าจะเป�นข�อมูลที่เกบไว�ในรูปแบบใด

จากนโยบายและแนวทางป ิบัติดังกล�าว บริษัทฯ 

ไม�มีการลอกเลียนแบบหรือนําทรัพย�สินทางปญญาของ

ผู�อื่นมาใช�ในธุรกิจโดยไม�ได�รับอนุญาต 

1. การบริการด�านเครื่องหมายการค�าของบริษัท  

แบ�งเป�น  2  ประเภทคือ

1.1 เครื่องหมายการค�าต�างประเทศ บริษัทฯ เป�นผู�

ได�รับสิทธิเคร่ืองหมายการค�าของผลิตภัณ �ที่มีชื่อเสียง

ในต�างประเทศอย�างถูกต�อง   และได�ทําสัญญายินยอม

ให�บริษัทในกลุ�มใช�เครื่องหมายการค�าอย�างถูกต�อง 

เช�นกัน  เช�น  Guy Laroche,  Elle โดยได�รบัค�าตอบแทน

ในรูปค�าลิขสิทธิ

1.2 เครื่องหมายการค�าในประเทศ บริษัทฯ เป�น

เจ�าของและจดทะเบียนเครื่องหมายการค�าต�อกรม

ทรพัย�สนิทางปญญา กระทรวงพาณชิย� และได�ทาํสญัญา

ยนิยอมให�บรษิทัในกลุ�มใช�เคร่ืองหมายการค�านัน้  เช�น 

กุลสตรี Rain Flower โดยได�รับค�าตอบแทนในรูป

เครื่องหมายการค�ารับ 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัร�วมกบับรษิทัในกลุ�มสนับสนุน

ให�พนักงานส�งนวัตกรรมเข�าประกวดในโครงการ

ประกวดนวตักรรมเครอืสหพฒัน�  (Chairman Awards)   

ซึ่งสร�างความภูมิใจให�แก�พนักงานที่ได�รับรางวัล  และ

เป�นแรงบันดาลใจให�พนักงานมุ �งที่จะสร �างสรรค�

นวัตกรรมอยู�ตลอดเวลา

2. การใช�  Software  บริษัทฯ  มีการใช� Software  

ทีม่ลีขิสทิธอิย�างถูกต�อง และดําเนินการอย�างมุ�งมัน่จาก

ผู�บริหารระดับสูงให�พนักงานทุกคนใส�ใจและไม�ละเมิด

ลขิสทิธทิางปญญา โดยได�ดาํเนนิการออกระเบยีบป บิตัิ

ของพนักงานในการใช�เครือข�ายคอมพิวเตอร� ดังนี้

2.1 พนักงานจะต�องไม�ใช�เครือข�ายคอมพิวเตอร�โดย

มีวัตถุประสงค� ดังต�อไปนี้

• เพ่ือการกระทําผิดก หมาย หรือเพื่อก�อให�เกิด

ความเสียหายแก�บุคคลอื่น

• เพื่อการกระทําที่ขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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• เพื่อกระทําการ อันมีลักษณะเป�นการละเมิด

ทรัพย�สินทางปญญาขององค�กร  หรือของ

บุคคลอื่น

• เพือ่ให�ทราบข�อมลูข�าวสารของบุคคลอืน่ โดยไม�

ได�รบัอนุญาตจากผู�เป�นเจ�าของ หรอืผู�ทีม่สีทิธใิน

ข�อมูลดังกล�าว

• เพือ่การรับหรือส�งข�อมลูซึง่ก�อหรืออาจก�อให�เกิด

ความเสียหายให�แก�องค�กร เช�น การรับ หรือส�ง

ข�อมูลที่มีลักษณะเป�นจดหมายลูกโซ�หรือการรับ

หรือส�งข�อมูลที่ได�รับจากบุคคลภายนอก   อันมี

ลกัษณะเป�นการละเมิดต�อก หมายหรอืสทิธขิอง

บุคคลอื่น ไปยังพนักงานหรือบุคคลอื่น เป�นต�น

2.2 เพื่อความปลอดภัยในการใช � เครือข �าย

คอมพิวเตอร�โดยส�วนรวม พนักงานจะต�อง

• ไม�ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร� ที่มีลักษณะ

เป�นการละเมิดสิทธิในทรัพย�สินทางปญญาของ

บุคคลอื่น

• ไม�ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่สามารถใช�ใน

การตรวจสอบข�อมูลบนเครือข�ายคอมพิวเตอร� 

เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากผู�บังคับบัญชาก�อน

• ไม�ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร�หรืออุปกรณ�

คอมพวิเตอร�อืน่ใดเพิม่เติมในเคร่ืองคอมพวิเตอร� 

ส�วนบุคคลขององค�กร เพื่อให�บุคคลอื่นสามารถ

ใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคลนั้นหรือ

เครือข�ายคอมพิวเตอร�ขององค�กรได�

• ปดเครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคลที่ตนเองครอบ

ครองใช�งานอยู �เมื่อใช�งานประจําวันเสรจสิ้น    

หรือเมื่อมีการยุติการใช�งานเกินกว�า 1 ชั่วโมง  

เว�นแต�เครื่องคอมพิวเตอร�นั้นเป�นเครื่องบริการ 

(server) ที่ต�องใช�งานตลอด 24 ชั่วโมง

• ตรวจสอบข�อมูลที่ได�รับจากภายนอกองค�กรทุก

ครั้ง ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําหรับตรวจ

สอบและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร�ที่องค�กรจัดให� 

และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร� งตัวอยู�ใน

ข�อมูลส�วนใด จะต�องรีบจัดการทําลายไวรัส

คอมพิวเตอร�หรือข�อมูลนั้นโดยเรวที่สุด

• ลบข�อมูลท่ีไม�จําเป�นต�อการใช�งานออกจาก

เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคลของตน เพื่อ

เป�นการประหยัดปริมาณหน�วยความจําบนสื่อ

บันทึกข�อมูล

• ให�ความร�วมมือและอํานวยความสะดวกแก�ผู�

บังคบับัญชา  ผู�ดูแลเครือข�ายคอมพิวเตอร� ใน

การตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่อง

คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคลของพนักงานและเครือ

ข�ายคอมพิวเตอร� รวมท้ังป ิบัติตามคําแนะนํา

ของผู�บังคับบัญชา ผู�ดูแลเครือข�ายคอมพิวเตอร� 

ด�วย

• ระมัดระวังการใช�งาน และสงวนรักษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร �ส �วนบุคคล และเครือข �าย

คอมพวิเตอร�เหมือนเช�นบคุคลท่ัวไปจะพึงป บิตัิ 

ในการใช�งานเคร่ืองคอมพวิเตอร�ส�วนบคุคลและ

เครือข�ายคอมพิวเตอร� แล�วแต�กรณี

• ไม�เข �าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข�าย

คอมพิวเตอร�ก�อนได�รับอนุญาต

• คนืทรพัย�สนิอนัเกีย่วข�องกับการใช�งานเครอืข�าย

คอมพิวเตอร�ที่เป�นขององค�กร เช�น ข�อมูลและ

สําเนาของข�อมูล  กุญแจ  บัตรประจําตัว  บัตร

ผ�านเข�าหรือออก  ฯลฯ   ให�แก�องค�กร รวมทั้ง

ขอรับข �อมูลส �วนบุคคลที่อยู �บนเครือข �าย

คอมพิวเตอร�คืนจากองค�กร ภายในกําหนด  7  

วัน  นับแต�วันพ�นสภาพการเป�นพนักงาน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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2.3  บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใด  กรณีพนักงาน

กระทาํการ า �นหรอืกระทาํผดิพระราชบญัญตั ิ ว�าด�วย

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร�  พ.ศ. 2550   

ก�อหรืออาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�องค�กร  หรือ

บุคคลหนึ่งบุคคลใด  และบริษัทฯ พิจารณาดําเนินการ  

ลงโทษทางวินัยแก�พนักงานที่กระทําการ า �นตาม

สมควรต�อไป

ในป�ทีผ่�านมา บรษิทัฯ ไม�มกีรณลีะเมดิทรพัย�สนิทาง

ปญญาแต�อย�างใด

การ มล มิดสิ มิ

บรษิทัฯ เคารพต�อสทิธิมนษุยชน โดยกาํหนดนโยบาย

ไว�ในจรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ และมแีนวทางป บิตัิ 

ดังนี้

1. ไม�กระทําการใด  หรือไม�สนับสนุนกิจการท่ี

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. ให�ความรู�ความเข�าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก�

พนักงานเพื่อนําไปเป�นส�วนหนึ่งในการป ิบัติงาน

3. ไม�จํากัดความเป�นอิสระหรือความแตกต�างทาง

ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่น

ใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเหนที่อาจก�อให�

เกิดความขัดแย�งหรือแตกแยก

4. จัดให�มีช�องทางการสื่อสาร เพื่อให�พนักงานหรือผู�

ทีเ่ชือ่ว�าสทิธขิองตนถกูละเมดิหรือได�รบัการป บิตัอิย�าง

ไม�เป�นธรรมสามารถร�องเรียนต�อบริษทั และคําร�องเรียน

พึงได�รับการเอาใจใส�และดําเนินการอย�างเป�นธรรม

จากนโยบายและแนวทางป ิบัติดังกล�าว บริษัทฯ มี

ความมุ�งมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต�อ

สังคม  รวมทั้งเคารพต�อสิทธิมนุษยชนของผู�มีส�วนได�

เสียกับองค�กร ดังนี้

• บริษัทฯ จะไม�เก่ียวข�องหรือสนับสนุนการใช�

แรงงานบังคับ / แรงงานเดก ไม�มีการเรียกเกบ

เงนิคํา้ประกนัจากผู�ใช�แรงงาน เว�นแต�เป�นงานที่

มีลักษณะที่ต �องรับผิดชอบทางการเงินหรือ

ทรพัย�สนิ ตามท่ีก หมายกําหนดให�เรยีกรับหลกั

ประกันได�เท�านั้น

•  บริษัทฯ จ�ายค�าจ�าง/ค�าตอบแทนในการทํางาน 

ตามอัตราค�าจ�างข้ันต่ําที่ก หมายกําหนด โดย

จะพิจารณาถึงความเพียงพอขั้นพื้น านของ

บุคคล และไม�มีการหักค�าจ�างใด  โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อการลงโทษทางวินัย

• บริษัทฯ มีการกําหนดชั่งโมงในการทํางานตาม

ที่ก หมายกําหนด ท้ังนี้ไม�เกิน 48 ชั่วโมง ต�อ

สัปดาห�และมีวันหยุด  1  วันต�อสัปดาห�

• บริษัทฯ จะไม�เกี่ยวข�องหรือสนับสนุนการเลือก

ป ิบัติในการจ�างงาน การจ�ายค�าจ�างและค�า

ตอบแทน   การเลื่อนตําแหน�ง การเลิกจ�างหรือ

การเกษียณ  บนพื้น านของความแตกต�างใน

เรื่องอายุ  เชื้อชาติ   ชาติกําเนิด  ศาสนา  

ภาษา  ความพิการ  เพศ  ความเบี่ยงเบนทาง

เพศ  ความเป�นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ

ความเกี่ยวข�องกับการเมือง  และแนวคิดส�วน

บุคคล

• บริษัทฯ จะไม�ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู�มีส�วน

ได�เสียทุกกลุ�ม ที่เกี่ยวข�องกับบริษัทฯ 

• บริษัทฯ มีการป�องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม เกี่ยวกับกิจกรรมการ

รักษาความปลอดภัยของพ้ืนที่และทรัพย�สิน

ของบริษัทฯ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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• บริษัทฯ จะไม�จัดหาผลิตภัณ �หรือบริการให�กับ

องค�กรอ่ืน ที่จะนําไปใช�ในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

• บริษัทฯ จะไม�ร�วมเป�นหุ�นส�วนกับองค�กรที่มีการ

ดําเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตลอดเวลายาวนานในการดาํเนนิธรุกจิ  บรษิทัฯ ไม�มี

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การ อ �า การ จริ  การ อรรั ั่

บริษัทฯ มีนโยบายป ิบัติตามก หมายต�อต�านการ

ทุจริต การคอร�รัปชั่น โดยกําหนดแนวทางป ิบัติ ดังนี้

1. สร�างจิตสํานึกค�านิยม ทัศนคติให�แก�พนักงานใน

การป ิบัติงานตามก หมาย ก ระเบียบ ด�วยความ

ซื่อสัตย�  สุจริต

2. จัดให�มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมีการตรวจสอบและถ�วงดุลการใช�

อํานาจให�เหมาะสมเพ่ือป�องกันมิให�พนักงานทุจริตหรือ

มีส�วนเกี่ยวข�องกับการทุจริตการคอร�รัปชั่นต�าง

3. ห�ามกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน

กระทําการใด  อันเป�นการเรียกร�อง หรือยอมรับซึ่ง

ทรัพย�สิน หรือผลประโยชน�อื่นใด สําหรับตนเองหรือ

ผู�อืน่ทีส่�อไปในทางจูงใจให�ป บิตั ิหรอืละเว�นการป บิตัิ

หน�าท่ีในทางทีม่ชิอบ หรอือาจทําให�บรษิทัเสยีประโยชน�

อันชอบธรรม

4. ห�ามกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานให�

หรือเสนอที่จะให�ทรัพย�สิน หรือผลประโยชน�อื่นใดแก�

บคุคลภายนอก เพือ่จงูใจให�บคุคลนัน้กระทาํหรอืละเว�น

การกระทําใดที่ผิดต�อก หมายหรือโดยมิชอบต�อ

ตําแหน�งหน�าที่ของตน

5. จัดให�มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่

โปร�งใสและถูกต�อง

6. จดัให�มชี�องทางในการสือ่สารเพือ่ให�พนักงานและ

ผู�ทีม่สี�วนเกีย่วข�องสามารถทีจ่ะแจ�งเบาะแสอนัควรสงสยั 

โดยม่ันใจได�ว�าจะได�รบัการคุ�มครอง และต�องมีการแต�ง

ตั้งเจ�าหน�าที่ที่มีหน�าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีมีการแจ�ง

เข�ามา

 นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกับการต�อต�านการ

ทุจริต และห�ามการจ�ายสินบนเพื่อประโยชน�ทางธุรกิจ

 จากนโยบายและแนวป ิบัติ ดังกล�าว  บริษัทฯ 

ดําเนินธุรกิจบนพื้น านความถูกต�อง   โปร�งใส  ป ิบัติ

ตามก หมาย ป ิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย�  สุจริต     

มคีวามรับผดิชอบ มวีนิยั และมีจติสาํนกึทีด่ตี�อส�วนรวม

และต�อตนเอง   ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่แสวงหาประโยชน�

เพือ่ตนเอง/หรอืผู�อืน่โดยมชิอบ  ห�ามรบัเงนิ ผลประโยชน�

อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทํางานให�บริษัทฯ ซึ่งถือเป�น

นโยบายให�พนักงานทุกคนยึดถือป ิบัติว�าจะไม�สร�าง

ความสําเรจของงานในหน�าที่ด�วยวิธีการทุจริต หรือให�

สินบนโดยเดดขาด หากพบว�ามีการละเมิดนโยบายถือ

เป�นความผิดร�ายแรงต�อหน�าที่การทํางาน โดยกําหนด

บทลงโทษทางวินัยไว�สูงสุด คือ  การเลิกจ�าง นอกจาก

นี้ บริษัทฯ มีสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน�าที่ในการ

ตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ และยงั

มีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน�าที่พิจารณาสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบ

ภายใน หากมีการทุจริต หน�วยงานตรวจสอบภายในจะ

รายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ

กรรมการตรวจสอบจะรายงานต�อคณะกรรมการบริษัท 

 ในป�ที่ผ�านมา ไม�มีกรณีการให�สินบนเพ่ือผล

ประโยชน�ต�อธุรกิจของบริษัทฯ แต�อย�างใด

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ในป� 2556 สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยร�วมกบัหอการค�าไทย  หอการค�านานาชาต ิ สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยและ

สภาอตุสาหกรรมท�องเทีย่วแห�งประเทศไทย ได�แสดงให�

เหนว�าการทุจริตในทุกรูปแบบเป�นอุปสรรคสําคัญของ

การพัฒนาประเทศ ภาคเอกชนจึงได�ร�วมกันจัดตั้ง

โครงการแนวร�วมป ิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อ

ต�านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective  

Action  Coalition Against Corruption - CAC ) ขึ้น 

บริษัท  ใน านะบริษัทจดทะเบียนได�เข�าร�วมโครงการ

ดังกล�าว  โดยที่ประชุมค ะกรรมการบริษัท ครังที่ 9 

(ชุดที่  20) เมื่อวันที่  14  มกราคม  2557  ได�อนุมัติ

การเข�าร�วมลงนาม คําประกา เจตนารม �แนวร�วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจริต

นอกจากนี้ ในด�านจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยัง

ได�กําหนดเรื่อง 

1. การ ล งรั รอง การรั  รอการ �
อง วั  

บรษิทัฯ มุ�งหวงัให�การดําเนินธุรกจิของ บรษิทัฯ เป�น

ไปในทางท่ีมีการแข�งขันอย�างเป�นธรรม อย�างไรกตาม

การเลี้ยงรับรองการรับหรือการให�ของขวัญหรือการรับ

การเล้ียงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีป ิบัติ เพ่ือ

รักษาไว�ซึ่งความสัมพันธ�อันดีระหว�างกัน   เป�นสิ่งอัน

ควรป ิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนดแนวทาง

ป ิบัติ ดังนี้

1. ไม�รับ  หรือให�ของขวัญ  ของกํานัล การเลี้ยง

รบัรอง ทีอ่าจทาํให�เกดิอทิธพิลในการตดัสนิใจอย�างหนึง่

อย�างใดหากจําเป�นต�องรับหรือให�ของขวัญ ของกํานัล 

การเลีย้งรบัรองตามประเพณทีีม่มีลูค�าเกนิกว�าปกตวิสิยั

ให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับ

2. กรณีได�รับมอบหมาย หรือได�รับอนุญาตจากผู�

บังคับบัญชาให�ไปช�วยเหลือหน�วยงานภายนอกอาจรับ

เงิน สิ่งของหรือของขวัญได�ตามหลักเกณ �หรือ

มาตร านภายนอกนัน้กําหนดและใช�เป�นการทัว่ไป เช�น 

การได�รับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล 

เป�นต�น

3. กรณีที่ตัวแทน คู�สัญญาหุ�นส�วนหรือผู�อื่นใดที่

ต�องการให�ของขวัญของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรองใน

นามของบริษัทฯ ต�องได�รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก�อน 

4. ค�าใช�จ�ายต�าง  ทีเ่ก่ียวข�องในเรือ่งเหล�านี ้ควรจะ

อยู�ภายใต�งบประมาณที่เหมาะสม

ในป�ที่ผ�านมา บริษัทฯ ไม�มีการทุจริต การคอรัปชั่น 

หรือการให�สินบนเพื่อผลประโยชน�ต�อธุรกิจของบริษัทฯ

นโยบายด�านการดําเนินงานอย�างเป�นธรรม

บริษัทฯ   มีนโยบายในการบริหารจัดการ   เพื่อส�ง

เสรมิให�มกีารดาํเนนิงานอย�างเป�นธรรมท้ังในด�านการต�อ

ต�านการคอร�รัปชั่น การมีส�วนร�วมทางการเมืองอย�าง

รับผิดชอบ การแข�งขันอย�างเป�นธรรม  การส�งเสริม

ความรับผิดชอบต�อสังคมให�กับหน�วยงานที่อยู �ใน

ขอบเขตอิทธพิลขององค�กร รวมทัง้การเคารพต�อสทิธใิน

ทรัพย�สิน 

ในป�ทีผ่�านมา บรษิทัฯ ได�ดาํเนนิธุรกิจอย�างเป�นธรรม

บา า ร า   

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการด�านแรงงาน       

เพื่อให�เกิดการจ�างงานและป ิบัติต�อแรงงานอย�างเป�น

ธรรม โดยมีนโยบาย และแนวป ิบัติดังนี้

1. กรณีบริษัทฯ  มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ

ใด   ที่มีผลกระทบต�อพนักงาน เช�น การเปลี่ยนเวลา

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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การทาํการ การปดกจิการทีม่ผีลต�อการจ�างงาน  บรษิทัฯ 

จะจัดให�มีการแจ�งการให�ข�อมูลภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม และพิจารณาร�วมกับตัวแทนลูกจ�าง เพื่อหา

แนวทางในการลดผลกระทบที่มีต�อพนักงาน รวมทั้งมี

การแจ�งไปยังตัวแทนภาครั  เพื่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�องมีการ

ตรวจสอบร�วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด�านลบเท�าที่

เป�นได�มากที่สุด

2. บรษิทัฯ จะปกป�องข�อมลูส�วนบคุคลและความเป�น

ส�วนตัวของลูกจ�าง โดยเจ�าหน�าที่บุคคลมีหน�าที่ดูแล

ข�อมูลส�วนบุคคลของพนักงาน

3. เมือ่มกีารดําเนินงานในต�างประเทศ   บริษทัฯ จะ

พยายามเพ่ิมการจ�างงานการพัฒนาอาชีพ การเล่ือน

ตําแหน�งและความก�าวหน�าของบุคคลในประเทศนั้น   

รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยัง

กิจการในท�องถิ่นที่ดําเนินการอยู�

4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระตุ�นให�ภาครั เข�ามา

ดําเนินการใด ที่เป�นการจํากัดสิทธิเสรีภาพสากลใน

การสมาคมและการเจรจาต�อรอง หรือการเข�าไปมีส�วน

ร�วมในการโน�มน�าว   เพื่อให�เกิดการจํากัดสิทธิดังกล�าว

5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธขิองพนักงานใน

การป ิเสธงานท่ีได�พิจารณาอย�างมีเหตุผลว�าอาจจะมี

อนัตรายหรอืเกดิอันตรายร�ายแรงต�อชวีติ   หรอืสขุภาพ

ของตนเอง  หรือชีวิต และสุขภาพของผู�อื่นโดยแจ�งให�

ผู�บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ 

 ในป�ที่ผ�านมา บริษัทฯ ไม�มีกรณีการป ิบัติต�อ

แรงงานอย�างไม�เป�นธรรม

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได�กําหนด

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน

ดังนี้

1. วามรั ดิ อ �า ่ 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคัญของการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ได�มีการดําเนินการมาอย�างต�อ

เนือ่ง เพือ่ให�กรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร และพนกังาน รบั

ทราบและถอืป บิตัใิห�เป�นไปในแนวทางเดยีวกนัภายใต�

กรอบจรรยาบรรณ และดาํรงตนอยู�ได�ด�วยความซือ่สตัย�

สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชน�สูงสุดของ

บริษัทฯ และผู �ที่ เกี่ยวข�องทุก าย จึงได�กําหนด

จรรยาบรรณ ดังนี้

กรรมการ ริ ั  แล � ริ าร

1. ป ิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 

ซือ่สตัย� สจุรติ  โดยป บิตัติามก หมาย ข�อบงัคบับรษิทั 

และประกาศที่เกี่ยวข�อง

2. ป ิบัติหน�าท่ีอย�างเตมความสามารถเพ่ือให�เกิด

ประโยชน�สงูสดุต�อบรษิทัฯ รวมถงึการเข�าประชมุทกุครัง้ 

ยกเว�นกรณีที่มีเหตุจําเป�น

3. ป ิบัติหน�าที่ด�วยความเป�นกลาง โดยในการ

ประชุมกรรมการบริษัทและผู�บริหารไม�มีสิทธิออกเสียง

ในเรื่องที่ตนมีส�วนได�เสีย

4. ป ิบัติหน�าที่โดยดําเนินการกับความขัดแย�งของ

ผลประโยชน�ด�วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถอื

ประโยชน�ของบริษทัฯ เพือ่ให�การบริหารงานเป�นไปอย�าง

โปร�งใส

5. ในการได�มาหรือจําหน�ายไปซึ่งหลักทรัพย�ของ

บริษัทฯ กรรมการบริษัท  และผู�บริหาร รวมทั้งคู�สมรส

และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะให�ป ิบัติตามหลักเกณ �

ทีเ่กีย่วข�องและรายงานให�คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ

ในการประชุมคราวถัดไป

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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6. ห�ามกรรมการบริษัทและผู�บริหารทําการซ้ือหรือ

ขายหลักทรัพย�ของบริษัทในช�วง 1 เดือน ก�อนการเปด

เผยงบการเงินแก�สาธารณชน

7. กรรมการบริษัทและผู�บริหารต�องรายงานการมี

ส�วนได�เสียของตนและผู�ที่มีความเกี่ยวข�อง ตามหลัก

เกณ �ที่กําหนด

8. มกีารประเมนิผลการป บิตังิานของคณะกรรมการ

บริษัทเป�นประจําทุกป�

กังา

1. สนบัสนนุและให�ความร�วมมือในการดําเนินกจิการ

ของบริษัทอย�างสม่ําเสมอและป ิบัติงานในหน�าที่ที่ได�

รับมอบหมายอย�างเตมความสามารถเพื่อให�เกิดผลดี

และความเจริญก�าวหน�าแก�บริษัทฯ และพนักงาน

2. ป ิบัติตามก หมาย นโยบาย ข�อบังคับเกี่ยวกับ

การทํางาน ระเบียบ และประกาศต�าง ที่เกี่ยวข�อง

3. ป ิบัติต�อผู�มาติดต�อด�วยกิริยามารยาทอัธยาศัย

อนัดงีามและการบริการทีเ่ป�นเลศิ รกัษาภาพลักษณ�และ

ชื่อเสียงของบริษัทฯ

4. รักษาความลับทางการค�าและไม�นําข�อมูลภายใน

ของบริษัทฯ เปดเผยต�อบุคคลภายนอก

5. ห�ามกู�ยืมเงินจากลูกค�า ผู�เกี่ยวข�องกับลูกค�าหรือ

ผู�ทําธุรกิจกับบริษัทฯ  เว�นแต�เป�นการกู�ยืมเงินจาก

ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

6. ป บิตัติามคาํสัง่อันชอบด�วยก หมายของผู�บงัคบั

บัญชา  

7. ยึดมั่นในการทํางานเป�นทีม ช�วยเหลือ สามัคคี 

และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน�ของ

บริษัทฯ และพนักงาน  

8. ป ิบัติต �อผู �ร �วมงานด�วยความมีนํ้าใจและ

มนุษยสัมพันธ�อันดี ไม�กล�าวร�ายต�อผู�อื่นโดยปราศจาก

ความจริง รวมทั้งไม�นําผลงานของบุคคลอื่นมาอ�างเป�น

ผลงานตนเอง

9.  ป ิบัติหน�าที่ด�วยความตั้งใจ ซื่อสัตย�สุจริต ไม�

แสวงหาประโยชน�ทีม่คิวรได�สาํหรบัตนเองหรอืผู�อืน่ โดย

อาศัยหน�าที่การงานที่ทํากับบริษัทฯ

10.  ป ิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง

ไม�ประมาทเลินเล�อจนเป�นเหตุให�เกิดความเสียหายต�อ

งาน หรือทรัพย�สินของบริษัทฯ

11. ป ิบัติตนใน านะพลเมืองดี ตามก หมาย

รั ธรรมนญูและก หมายทีเ่กีย่วข�อง โดยใช�สทิธทิางการ

เมืองอย�างเหมาะสม หลีกเล่ียงการมีส�วนเก่ียวข�องกับ

กิจกรรมที่ไม�ชอบด�วยก หมายหรือขัดต�อความสงบ

เรียบร�อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดแลรัก า รั สิ อง ริ ั  

กรรมการบริษัท ผู�บริหารและพนักงาน มีหน�าที่และ

ความรับผิดชอบในการดูแลการใช�ทรัพย�สินของบริษัทฯ

และทรัพย�สินภายใต�การดูแลของบริษัทฯ อย�างมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางป ิบัติ ดังนี้

1. ใช�ทรพัย�สนิในการดําเนนิธรุกจิ โดยไม�นาํทรพัย�สนิ

ดังกล�าวไปใช�เพื่อประโยชน�ส�วนตนหรือบุคคลภายนอก

2. ปกป�องผลประโยชน�และดูแลทรัพย�สิน มิให�สูญ

หายชํารุดหรือนําไปใช�ในทางที่ผิดเสมือนวิญ ูชนพึง

รกัษาทรพัย�สนิของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน�อนั

มิควรได�โดยชอบ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม

3. ดําเนินการให�มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ต�อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย�สิน

4. ไม�ใช�คอมพิวเตอร�ทําร�าย ละเมิด สอดแนม แก�ไข

แฟ�มข�อมูลของผู�อื่นหรือสร�างหลัก านที่เป�นเทจอันอาจ

ก�อให�เกิดการโจรกรรมข�อมูลข�าวสารและจัดให�มีการ

รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สอดคล�องตามมาตร านสากล

5. ใช�อีเมล�และอินเทอร�เนตที่จัดให� เพ่ือธุรกิจของบ

ริษัทฯ อย�างระมัดระวัง และไม�นํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงของบริษัทฯ

6. เกบรักษาและไม�ยนิยอมให�ผู�อืน่ใช�รหสัผ�านสาํหรบั

เข�าใช�งานระบบสารสนเทศต�าง  ของบริษัทฯ

7. ไม�นําทรัพย�สินทางปญญาของบริษัทฯ ไปทําซํ้า 

ดัดแปลงหรือกระทําการใด  เพื่อประโยชน�ส�วนตัวหรือ

ประโยชน�ของผู�อื่น โดยไม�ได�รับอนุญาตจากบริษัทฯ

8. รายงานต�อผู�บังคับบัญชา เมื่อพบเหนการกระทํา

ที่เป�นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนําไปสู�การละเมิดสิทธิ 

หรือการกระทําที่อาจก�อให�เกิดข�อพิพาทเกี่ยวกับ

ทรัพย�สินทางปญญาของบริษัทฯ

9. ดูแลให�มีการจัดเกบเอกสารที่สําคัญของบริษัทฯ

ให�ครบถ�วนตามเวลาทีก่ หมาย หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข�อง

กําหนด และเมื่อพ�นช�วงระยะเวลาที่ต�องเกบรักษา

เอกสารแล�ว พนักงานท่ีเก่ียวข�องต�องดูแลให�มีการ

ทําลายด�วยวิธีที่เหมาะสม

3.  การแจ�ง า แส รอ �อร�อง ร

คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสให�พนักงานและผู�มี

ส�วนได�เสียในการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียน เมื่อพบ

เร่ืองท่ีอาจเป�นการกระทําผิดก หมาย การทุจริตหรือ

ประพ ติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจน

พ ติกรรมที่อาจเป�นปญหาและก�อให�เกิดความเสียหาย

ต�อบรษิทัฯ รวมทัง้การรบัข�อร�องเรยีนในกรณทีีพ่นักงาน

และผู�มสี�วนได�เสียถูกละเมดิสิทธิหรอืไม�ได�รบัความเป�น

ธรรมโดยผ�านช�องทางและกระบวนการท่ีบรษิทัฯ กาํหนด

บริษัทฯ จะรับฟงและดําเนินการกับทุกข�อร�องเรียน

อย�างเสมอภาคโปร�งใสและเป�นธรรมโดยมีมาตรการ

คุ�มครองผู�ร�องเรียนที่เป�นระบบและยุติธรรม ข�อมลูของ

ผู�ร�องเรียนจะถูกเกบรักษาไว�เป�นความลับของบริษัทฯ

มา รการ �ม รอง �ร�อง ร

1. ผู�ร�องเรียนสามารถเลือกที่จะไม�เปดเผยตนเองได�

หากเหนว�าการเปดเผยนัน้จะทาํให�เกดิความไม�ปลอดภยั 

หรือความเสียหาย

2. บริษัทฯ จะเกบข�อมูลที่เกี่ยวข�องไว�เป�นความลับ 

และคํานึงถึงความปลอดภัยของผู�ร�องเรียน โดยกําหนด

มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรยีนทีเ่ป�นพนกังาน รวมถงึผู�ให�

ความร�วมมอืในการตรวจสอบข�อเทจจรงิ จะได�รบัความ

คุ�มครองจากการป ิบัติที่ไม�เป�นธรรม อันเนื่องมาจาก

สาเหตุแห�งการแจ�งข�อร�องเรียน เช�น รบกวนการป ิบัติ

งาน เปลี่ยนตําแหน�งงาน เลิกจ�าง เป�นต�น

4. การวิ จิ ั �อสงสั  

ผู�บงัคบับญัชามีหน�าทีร่บัผดิชอบและให�คาํแนะนําแก�

ผู�ใต�บังคับบัญชาเพื่อให�รับทราบเข�าใจและป ิบัติงาน

ตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนดไว� หากจรรยาบรรณท่ีกาํหนด

ไว�ไม�ครอบคลุมในกรณีใด  หรือหากยังมีข�อสงสัย ไม�

สามารถป ิบัติหรือตัดสินใจได� ให�ปรึกษากับผู�บังคับ

บัญชาตามลําดับขั้น ในกรณีที่มีข�อขัดแย�งให�ถือคํา

วินิจฉัยของกรรมการผู�จัดการ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เป�นที่สิ้นสุด

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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อง างการมสว รวม อง �มสว ด� ส   

ในกรณีที่ผู �ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย มีประเดนที่

เกีย่วข�องกับความถูกต�องของรายงานทางการเงิน  ระบบ

ควบคุมภายในที่บกพร�องหรือการกระทําผิดก หมาย

และผิดจรรยาบรรณ ผู�ถือหุ�น  ผู�มีส�วนได�เสีย สามารถ

ติดต�อสื่อสารผ�าน นางสาวเสาวนีย� นําเบญจพล ซึ่งรับ

ผิดชอบด�านนักลงทุนสัมพันธ�

โทรศัพท� 0-2293-0030  ต�อ 400 

โทรสาร 0-2293-0040 

E-Mail address :sauwanee@spi.co.th 

หรือ นางดรุณี สุนทรธํารง เลขานุการบริษัท 

โทรศัพท�  0-2293-0030  ต�อ 300 

โทรสาร 0-2293-0040  

E-Mail address  :  darunee@spi.co.th  

หรือ นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรักษ� ผู�จัดการ าย

บัญชี  

โทรศัพท�  0-2293-0030  ต�อ  509 

โทรสาร  0-2293-0040 

E-Mail address  :  account@spi.co.th

หรือ นายภิรมย� ตองจริง ผู�จัดการสํานักงานตรวจ

สอบภายใน 

โทรศัพท� 0-2293-0030 ต�อ 510 

โทรสาร 0-2293-0040 

E-Mail address : pirom@spi.co.th  

ซึง่จะรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบและผล

การสอบสวนจะรายงานต�อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้  

ผู�แจ�งเบาะแสและข�อร�องเรียนดงักล�าวจะถกูรกัษาไว�เป�น

ความลับ ซึ่งในป� 2556บริษัทฯ ไม�ได�รับข�อร�องเรียนจาก

ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย

4. การ ม ะค าม ร  

4.1 คณะกรรมการบริษทักาํกบัดแูลให�มกีารเปดเผย

สารสนเทศที่สําคัญอย�างถูกต�อง โปร�งใส ทันเวลาตาม

ก หมายและข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�องทั้งสารสนเทศท่ี

รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่

รายงานตามเหตุการณ�ซึ่งมีผลกระทบต�อสิทธิประโยชน�

ของผู�ถือหุ�น รวมทั้งการเปดเผยข�อมูลอื่นตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย �แห � ง

ประเทศไทย ตราบเท�าที่ไม�กระทบต�อประโยชน�อันชอบ

ธรรมของบริษัทฯ โดยเปดเผยสารสนเทศผ�านเวบไซต�

ของบริษทัช�องทางการเผยแพร�ของตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษและช�อง

ทางอื่น  ที่สามารถเข�าถึงข�อมูลได�อย�างทั่วถึง เท�า

เทียมกัน 

4.2 คณะกรรมการบรษิทัจดัให�มหีน�วยงานหรอืผู�รบั

ผดิชอบในการทาํหน�าทีน่กัลงทนุสมัพนัธ� เพ่ือสือ่สารกบั

บุคคลภายนอกอย�างเท�าเทียมและเป�นธรรม

จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการ

กาํกบัดแูลกิจการ  ในหัวข�อ การเปดเผยข�อมลูและความ

โปร�งใส  บริษัทฯ ให�ความสําคัญของการมีระบบการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ป ิบัติตามก หมาย ข�อบังคับ

ของบริษัทฯ  หลักเกณ �ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํ ากับหลั กทรัพย � และตลาดหลักทรัพย � และ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย มีการเปดเผย

สารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต�อการ

เปล่ียนแปลงในราคาหลักทรัพย�ของบริษทัฯ หรอืต�อการ

ตัดสินใจลงทุน หรือต�อสิทธิประโยชน�ของผู�ถือหุ�น เพื่อ

ให�ผู�ถือหุ�นและผู�สนใจลงทุน ได�ทราบข�าวสารที่สําคัญ

อย�างถกูต�อง รวดเรว ทนัเวลา โปร�งใส เท�าเทยีมกนัและ

คุณภาพเดียวกัน 

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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(1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี 

ได�แก� งบการเงนิ แบบแสดงรายการข�อมูลประจาํ

ป� (แบบ 56-1) และรายงานประจําป� (แบบ 56-2)

(2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ� ได�แก� การ

ได�มา/จาํหน�ายไปซ่ึงสนิทรพัย� รายการทีเ่ก่ียวโยงกนั 

การเข�าร�วมลงทนุ การจ�าย/ไม�จ�ายปนผล การให�

ความช�วยเหลือทางการเงิน  ฯลฯ

โดยจัดส�งสารสนเทศดังกล�าว    ผ�านระบบเผยแพร�

ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย พร�อมทั้ง

เผยแพร�ในเวบไซต�ของบริษัทฯ  (www.spi.co.th)   ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังก ษ มกีารปรับปรงุข�อมลูให�เป�น

ปจจุบันอย�างสม่ําเสมอ ปที่ผ�านมา บริษัท  ไม�มี

ประวัติการกระทําผิดก ระเบียบของสํานักงานค ะ

กรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  และ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเท ไทย

สารสนเท ที่เปดเผยใน  แบบแสดงรายการข�อมูล

ประจําป  (แบบ 56-1)   และรายงานประจําป  (แบบ 

56-2) ได�จดัทาํและเปดเผยตามหลกัเกณ �ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  และตามหลักการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีป� 2555 เพือ่แสดงถงึความโปร�งใส

ในการดําเนินธุรกิจ  ดังนี้

 (1) โครงสร�างผู� ือหุ�น มีการเปดเผยรายชื่อผู�

ถอืหุ�น 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ ณ วนัปดสมดุทะเบยีน

ผู�ถือหุ�น เพื่อประชุมสามัญประจําป�ป�ปจจุบัน และเผย

แพร�ในเวบไซต�  (www.spi.co.th) 

 (2) การ อืหุ�นของกรรมการบริษทัและผู�บรหิาร  

มีการเปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ�นบริษัทฯ ของ

กรรมการบริษัทและผู�บริหาร / คู�สมรส / บุตรที่ยังไม�

บรรลุนิติภาวะ ใน ค ะกรรมการชุดย�อย  หัวข�อ  การ

เปลี่ยนแปลงการ ือหลักทรัพย�บริษัท  ของกรรมการ

บริษัทและผู�บริหาร  

 (3) ลกัษ ะการประกอบธรุกจิ  มกีารเปดเผย

ให �ทราบถึงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะ

อตุสาหกรรมและการแข�งขนั  

 (4) โครงสร�างกลุ�มธุรกิจ มกีารเปดเผยโครงสร�าง

กลุ�มธุรกิจ โดยระบุสัดส�วนการถือหุ�นอย�างชัดเจน ใน

หวัข�อ โครงสร�างรายได�

 (5) ความเสีย่งในการดาํเนนิธรุกจิ  มกีารเปด

เผยถึงปจจัยความเสี่ยงต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยกล�าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ

รวมทัง้แนวทางในการป�องกันหรอืลดความเสีย่งในหวัข�อ  

ปจจยัความเสีย่ง

 (6) านะการเงนิและผลการดําเนนิงาน  มกีาร

วิเคราะห� านะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  การ

เปลีย่นแปลงทีส่าํคญั รวมทัง้ปจจยัทีเ่ป�นสาเหตหุรอืผล

ต�อ านะการเงนิ และผลการดาํเนนิงาน ในหวัข�อ คาํ

อธบิายและการวเิคราะห� านะการเงนิและผลการดาํเนนิ

งาน

 (7) ประวตัขิองค ะกรรมการบริษทัและผู�บรหิาร  

มกีารเปดเผยประวตัขิองกรรมการบรษิทั  ผู�บรหิารพร�อม

ทั้งระบุว�ากรรมการบริษัทรายใดเป�นกรรมการอิสระ มี

การเปดเผยถึงบทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการ

บรษิทั และคณะกรรมการชุดย�อย  จาํนวนครัง้ของการ

ประชมุ  จาํนวนครัง้ทีก่รรมการบริษทัแต�ละคนเข�าร�วม

ประชุมในแต�ละคณะ การถือครองหลักทรัพย� จํานวน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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บริษัทที่ดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท และประวัติการ

อบรมของกรรมการบรษิทั  ในหัวข�อ ค ะกรรมการชุด

ย�อย  และรายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผู�บรหิารผู�มี

อาํนาจควบคุม และเลขานกุารบรษิทั

 (8) ค�าตอบแทนกรรมการบรษิทัและผู�บรหิาร  มี

การเปดเผยหลกัเกณ � และรปูแบบการจ�ายค�าตอบแทน

แก�กรรมการบรษิทัและผู�บรหิาร โดยในส�วนของกรรมการ

บริษัทมีการเปดเผยค�าตอบแทนเป�นรายบุคคล มีการ

แจกแจงประเภทของค�าตอบแทนและจาํนวนเงนิทีไ่ด�รบั 

ในหวัข�อ ค�าตอบแทนกรรมการบริษทั ส�วนค�าตอบแทน

ของผู�บริหาร มีการเปดเผยนโยบายและรูปแบบของค�า

ตอบแทน ในหัวข�อ ค�าตอบแทนกรรมการบริหารและ

ผู�บรหิาร

 (9) จํานวนครังของการประชุมค ะกรรมการ

บรษิทั ค ะกรรมการชดุย�อย  และการเข�าร�วมประชมุ

ของกรรมการบรษิทัแต�ละคน มกีารเปดเผยจาํนวนครัง้

ของการประชมุ คณะกรรมการบรษิทั   คณะกรรมการ

ชดุย�อย และการเข�าร�วมประชมุของกรรมการบริษทัแต�ละ

คน ในค ะกรรมการชดุย�อย หวัข�อ การเข�าร�วมประชมุ

ของกรรมการบรษิทั

 (10) การเข�ารับการพัฒนาและ กอบรมของ

กรรมการ มีการเปดเผยการเข�าอบรมการทําหน�าที่

กรรมการบรษิทั  ใน ค ะกรรมการชดุย�อย  หวัข�อ การ

เข�าอบรม

 (11) การประเมินการปฏิบัติงานของค ะ

กรรมการบรษิทั มกีารเปดเผยการประเมนิผลการป บิตัิ

งานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป�นความเหนของ

กรรมการบริษัทแต�ละคนต�อผลการป ิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม  ในป�ที่ผ�านมาคะแนน

เฉลี่ยอยู�ในเกณ �ดี (80.99 %)

 (12) การประเมินผลงานของกรรมการผู�จดัการ

ใหญ� มกีารเปดเผยว�ามกีารประเมินผลงานประจาํป�ของ

กรรมการผู�จัดการใหญ� ซึ่งเป�นความเหนของกรรมการ

บริษัทแต�ละคนต�อผลการป ิบัติงานของกรรมการ

ผู�จัดการใหญ�

 (13) นโยบายการจ�ายเงินปนผล  มกีารเปดเผย

นโยบายการจ�ายเงินปนผล คือ ขั้นตํ่า 0.10 บาทต�อหุ�น 

โดยพิจารณาจากผลประกอบการและกระแสเงินสด ซึ่ง

ที่ผ�านมาบริษัทฯ ได�จ�ายมากกว�านโยบายอย�างต�อเนื่อง

 (14) การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ     

มีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด  

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน ที่

เป�นลายลกัษณ�อกัษร และเผยแพร�ในเวบไซต�ของบรษิทัฯ 

(www.spi.co.th) 

 ในป�  2556 บริษัทฯ มีรายงานผลการป ิบัติ

ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ ซึง่สอดคล�องกบัหลกั

การกํากับดูแลกิจการที่ดี ป� 2555 ของตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย และเผยแพร�ในแบบแสดงรายการ

ข�อมูลประจําป�  (แบบ 56-1) รายงานประจําป� (แบบ 

56-2) และเวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.co.th)

 (15) ความรับผิดชอบต�อสังคมมีการเปดเผย

นโยบายความรบัผดิชอบต�อสงัคม   และการป บิตัติาม

นโยบาย โดยได�จดัทาํรายงานความรับผดิชอบต�อสงัคม

เปดเผยไว�ในแบบ  56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข�อ  

“ความรับผิดชอบต�อสังคม” 

 (16) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ

ความเสีย่ง  มกีารเปดเผยทัง้รายงานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในด�านบัญชี

การ ั การ ะการกากับ กิ การ



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

107

 (19) การทํารายการระหว�างกันทีส่าํคญัต�องได�

รับการพิจาร าและอนุมัติจากค ะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายในการป ิบัติการทํา

รายการระหว�างกัน ต�องเป�นไปตามประกาศคณะ

กรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย ถ�ารายการใดมขีนาดของรายการทีต่�องแจ�ง

ต�อตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย ไม�ว�าจาํนวนเงินจะ

อยู�ในอาํนาจของคณะกรรมการบรหิารกตาม  รายการ

นัน้ต�องเสนอให�คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนมุตัิ

อีกครั้ง และเพื่อให�กรรมการตรวจสอบแสดงความเหน

หากมีความเหนทีต่�าง ซึง่ทาํให�กรรมการบริษทัฯ ทกุคน

ได�รับทราบรายละเอียดก�อนจะดําเนินการแจ�งต�อ

ตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย  

 (20) การรายงานการ อื-ขาย / อืครองหลกั

ทรพัย�ของบรษิทั    บรษิทัฯ มกีารกาํหนดเรือ่งการซือ้-

ขายหลกัทรพัย�ของบรษิทัฯ ไว�ในจรรยาบรรณ ห�ามมิให�

กรรมการบรษิทั  ผู�บรหิาร  และพนักงานซึง่อยู�ในหน�วย

งานท่ีรบัทราบข�อมลูภายใน ทาํการซ้ือ-ขายหลกัทรพัย�

ของบรษิทัฯในช�วง 1 เดอืน ก�อนการเปดเผยงบการเงิน

แก�สาธารณชน  นอกจากนี ้กรรมการบริษทั  ผู�บรหิาร  

บุคคลทีเ่กีย่วข�อง  รวมท้ังคู�สมรส   และบตุรทีย่งัไม�

บรรลุนติภิาวะ  มหีน�าทีต่�องรายงานการเปล่ียนแปลงการ

ถอืครองหลักทรพัย�บรษิทัฯ  ต�อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย� และต�องรายงาน

ต�อคณะกรรมการบรษิทัในการประชมุครัง้ต�อไป  และมี

การเปดเผยการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ�นบรษิทัฯ ของ

กรรมการบรษิทัและผู�บรหิาร โดยแสดงจาํนวนหุ�นทีถ่อื  

ณ  ต�นป� สิน้ป� และการซ้ือขายระหว�างป� ไว�ในแบบแสดง

รายการข�อมูลประจําป� (แบบ 56-1) รายงานประจําป� 

(แบบ 56-2) ใน ค ะกรรมการชุดย�อย หัวข�อ การ

เปลี่ยนแปลงการ ือหลักทรัพย�บริษัท ของกรรมการ

บริษัทและผู�บริหาร

จากผู�สอบบัญชี และเปดเผยให�ทราบถึงผลการประเมิน

ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง ของบริษทัฯ ใน

ด�านต�าง  5 ส�วน

 (17) รายงานความรบัผดิชอบของค ะกรรมการ

บริษัทต�อรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการบริษัท

ตระหนักถงึความรับผิดชอบต�อความเช่ือถอืได�และความ

ถูกต�องของข�อมูลทางการเงิน เพื่อให�ผู�ถือหุ�นหรือนัก

ลงทุนใช�ประกอบในการตัดสินใจ จึงได�จัดทํารายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต�อรายงาน

ทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการผู�จดัการใหญ� แสดงไว�ในแบบแสดงรายการ

ข�อมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 

(แบบ 56-2)     

 (18) การทํารายการระหว�างกันหรือรายการที่

เก่ียวโยงกัน บรษิทัฯ ป บิตัติามก เกณ �ของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

และตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย มแีนวทางป บิตัิ

ที่ชัดเจน เพื่อขจัดปญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�

อย�างรอบคอบ ด�วยความมีเหตุผล  และเพื่อประโยชน�

สงูสดุของบรษิทัฯ และผู�ถอืหุ�น มกีารเปดเผยรายละเอยีด 

โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทํารายการระหว�างกัน ความ

สมัพนัธ� ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข/นโยบายราคาและ

มลูค�าของรายการ  ต�อตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย 

และเผยแพร�ในเวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) 

และมีการสรุปไว�ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 

(แบบ 56-1) รายงานประจําป� (แบบ 56-2) ในหัวข�อ

รายการระหว�างกัน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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 (21)  การรายงานการมีส�วนได�เสยีของกรรมการ

บริษัท บริษัทฯ กําหนดหลักเกณ � ให�กรรมการบริษัท

และผู�บรหิารต�องรายงานการมสี�วนได�เสยีของกรรมการ

บริษัท ผู�บริหารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง เมื่อเข�า

ดาํรงตาํแหน�งกรรมการบรษิทัหรอืผู�บรหิารครัง้แรก และ

รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลการมีส�วนได�เสีย 

โดยส�งแบบรายงานการมีส�วนได�เสยีแก�เลขานุการบริษทั

และเลขานกุารบรษิทัจะส�งสาํเนารายรายงานการมสี�วน

ได�เสยีให�ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต�วันที่ได�รับ

รายงาน

 (22) ผู�สอบบัญชี   มีความเป�นอิสระ น�าเชื่อ

ถือ  และเป�นผู�สอบบัญชีที่ได�รับความเหนชอบจาก

สํ า นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย �และ

ตลาดหลักทรัพย�  ในป�  2556 ที่ประชุมผู�ถือหุ�นมีมติ

แต�งตั้งนางสุวิมล  ก ตยาเกียรณ�  และ/หรือ นางวิไล

รัตน� โรจน�นครินทร� แห�งบริษัท สอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  

อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ    

โดยผ�านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

กําหนดจํานวนเงินค �าสอบบัญชี เป �นเ งินทั้ งสิ้น 

1,320,000.- บาท สําหรบัค�าบรกิารอืน่ คอืการสอบทาน

ค�าลิขสิทธิ  เป�นเงิน  40,000.- บาท

 ในป� 2556 งบการเงินของบริษัทฯ ได�รับการ

รับรอง จากผู �สอบบัญชี และนําส�งงบการเงินต�อ

สํ า นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย �และ

ตลาดหลกัทรพัย� และตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทย 

ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายป� และไม� ูกสั่งแก�ไขงบ

การเงินโดยสํานักงานค ะกรรมการกํากับหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย�   

 (23) การสื่อสารข�อมูลของบริษัท  บริษัทฯ ให�

ความสาํคญัต�อการเปดเผยข�อมลูทีม่คีวามโปร�งใส  เพือ่

ให�ผู�ถือหุ�น/ผู�ลงทุน  สามารถเข�าถึงข�อมูลของบริษัทฯ 

ได�อย�างสะดวก ทั่วถึง และเท�าเทียมกัน  โดยจัดให�มี

ช�องทางในการเข�าถึงข�อมูลไว�หลาย  ช�องทาง เช�น  

ผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูลของตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการ

ดําเนินงานรายไตรมาส เวบไซต�ของบริษัทฯ (www.spi.

co.th) การพบปะนกัวเิคราะห�/นกัลงทุน/ผู�สือ่ข�าว พร�อม

จัดทําเอกสารแสดงถึง านะการเงินของบริษัทฯ   และ

ได�จดักจิกรรมเยีย่มชมการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ทีส่วน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา (Company  Visit)  

 (24) การเผยแพร�ข�อมูลผ�านเวบไ ต�ของ

บรษิทั  (www.spi.co.th) บรษิทัฯ ได�จดัทาํเวบไซต�เพือ่

เป�นช�องทางในการส่ือสารข�อมูลและเผยแพร�เหตุการณ�

เกี่ยวกับบริษัทฯผู�ถือหุ�น/ผู�ลงทุนโดยจัดทําเป�นทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังก ษในเรื่องเหล�านี้

(24.1) วิสัยทัศน�  พันธกิจ  นโยบาย

(24.2)  ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

(24.3)  โครงสร�างการถือหุ�น

(24.4)  โครงสร�างองค�กร

(24.5)  โครงสร�างกลุ�มธุรกิจ

(24.6)   ข�อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร 

เลขานุการบริษัท และ ผู�จัดการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

(24.7) เอกสารข�าว

(24.8)  งบการเงินรายไตรมาส และรายป�

(24.9)  ข�อมูลด�านนักลงทุนสัมพันธ�

(24.10)  รายงานประจาํป�ทีส่ามารถดาวน�โหลด

ได�

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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(24.11) หนังสือนัดประชุมที่สามารถ

ดาวน�โหลดได�

(24.12)  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  หลัก

การกํากับดูแลกิจการ  5  หมวด

จรยิธรรมในการดําเนนิธุรกจิ  จรรยาบรรณกรรมการ

บริษัท  ผู�บริหาร  และพนักงาน

 (25) ความสัมพันธ�กับผู�ลงทุน    บริษัทฯ  ได�

กําหนดให�  นางสาวเสาวนีย�   นําเบญจพล  เป�นผู�รับ

ผิดชอบด�านนักลงทุนสัมพันธ� ในการให�ข�อมูล และ

ข�าวสารตามที่นักลงทุนและผู�ที่เกี่ยวข�องต�องการโดย

สามารถติดต�อได�ที่โทรศัพท�0-2293-0030 ต�อ 400 

โทรสาร0-2293-0040E-Mail address :  sauwanee@

spi.co.th

 ในป� 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ�มสหพัฒน�  

ได�ร�วมกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  จัดงาน 

“นักวิเคราะห�  นักลงทุน  พบกลุ�มสหพัฒน�”  ครั้งที่  5  

ในงาน 17th  Saha  Group  Fair ณ  ศูนย�การประชุม

แห�งชาติสิริกิติ เพื่อให�นักวิเคราะห� นักลงทุน และ

สือ่มวลชน ได�พบกบักรรมการบรษิทั  และผู�บรหิารอย�าง

ใกล�ชิด โดยมีกรรมการบริษัทเป�นผู�ให�ข�อมูลเกี่ยวกับ

ธุรกิจการดําเนินงานมุมมองเศรษ กิจ อุตสาหกรรม 

และพัฒนาการที่สําคัญ พร�อมตอบคําถามและบริษัทฯ 

ได�จดัทาํหนงัสอืสรปุข�อมลูประวตัแิละผลประกอบการที่

สาํคัญ แจกให�กบันกัวเิคราะห� นกัลงทุน และสือ่มวลชน 

ที่มาร�วมงานตลอดจนให�ทุกท�านได�เข�าชมผลิตภัณ � 

และนวัตกรรมใหม�  ของบริษัทในกลุ�มที่ได�จัดแสดงใน

งาน 17th Saha  Group  Fair พร�อมได�ซื้อสินค�าใน

ราคาพิเศษ ซึ่งได�รับการตอบรับเป�นอย�างดี มีผู�ร�วมงาน

เพิม่ขึน้ทุกป� ทาํให�นกัวเิคราะห� นกัลงทุน และส่ือมวลชน 

ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ�มสห

พัฒน �มากขึ้ น ได � เ ผยแพร � ผ � านช � อ งทางของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเวบไซต�ของ 

บริษัทฯ (www.spi.co.th) อีกทังยังได �ร �วมกับ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเท ไทยและสมาคมส�งเสริมผู�

ลงทุนไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินงานของ 

บริษัท  (Company Visit) เพื่อให�ข�อมูลแก�ผู�ลงทุนใช�

ประกอบการตัดสินใจลงทุน

5. วามรั ดิ อ อง กรรมการ ริ ั  

5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสร�างคณะ

กรรมการบริษัท ประกอบด�วย บุคคลที่มีความรู� ความ

สามารถ ประสบการณ�ที่หลากหลาย ไม�จํากัดเพศ และ

มคีณุสมบตัติามทีก่ หมายกาํหนดโดยมกีรรมการบรษิทั

ที่ไม�ได�เป�นกรรมการบริหารอย�างน�อย 1 คน ที่มี

ประสบการณ�ในธุรกิจที่บริษัทดําเนินกิจการอยู � มี

กรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการ

อิสระอย�างน�อยเป�นไปตามหลักเกณ �ที่สํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กําหนด 

5.3 คณะกรรมการบริษัทแต�งตั้งคณะกรรมการชุด

ย�อย ช�วยกลั่นกรองงานที่สําคัญเสนอต�อคณะกรรมการ

บริษัท

5.4 คณะกรรมการบริษัทได�จัดทําก บัตรคณะ

กรรมการแต�ละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหน�ง

ขอบเขตอํานาจหน�าที ่เพือ่แบ�งแยกบทบาทหน�าที ่ความ

รับผิดชอบระหว�างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชุดย�อยและ ายจัดการไว�อย�างชัดเจน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให�กรรมการ

บริษัทและผู�บริหารท่ีดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทใน

บริษัทอื่น ต�องรายงานให�ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีเลขานุการบริษัท

เพื่อทําหน�าที่ตามก หมาย และตามที่ได�รับมอบหมาย 

โดยคณุสมบตัขิองเลขานกุารบรษิทัควรเป�นผู�ทีม่คีวามรู�

ด�านก หมาย หรือบัญชี หรือผ�านการอบรมหลักสูตรที่

เกี่ยวกับการป ิบัติหน�าที่ของเลขานุการบริษัท มีการ

อบรมและพัฒนาความรู�อย�างต�อเนื่อง

5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยา

บรรณ เพื่อให�กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ  ถือป ิบัติให�เป�นไปในแนวทางเดียวกัน

5.8 คณะกรรมการบริษัท  มีการกําหนดวิสัยทัศน� 

และพนัธกิจของบรษิทัฯ เพือ่ให�กรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร 

และพนักงาน มีจุดมุ�งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส�งเสริมและ

สนับสนุนให�มีการพัฒนาความรู� กรรมการบริษัท ผู�

บริหาร และพนักงานอย�างต�อเนื่อง

5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุม

ล�วงหน�าทุกป�  ซึ่งในการพิจารณาวาระต�าง  จะคํานึง

ถึงผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุก

ายอย�างเป�นธรรม กรรมการบริษัททุกท�านมีความเป�น

อิสระในการร�วมแสดงความคิดเหนโดยกรรมการบริษัท

ผู�มีส�วนได�เสียไม�มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส�วนได�

เสีย

5.11 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให�กรรมการบริษทั

มีหน�าที่เข�าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว�น

กรณีที่มีเหตุจําเป�น

5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให�ผู�

บริหารระดับสูงเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสให�

กรรมการบริษัทที่ไม�เป�นผู�บริหารมีโอกาสที่จะประชุม

ระหว�างกนัเองตามความจาํเป�น โดยไม�มี ายจดัการร�วม

ด�วย และควรแจ�งให�กรรมการผู�จัดการทราบถึงผลการ

ประชุม

5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส�งเสริมให�

กรรมการบริษัททุกท�านเข�าถึงสารสนเทศที่จําเป�นเพิ่ม

เติมได�จากกรรมการผู�จัดการ  เลขานกุารบริษทั    หรอื

ผู�บริหารอื่นที่ได�รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบาย

ทีก่าํหนด และในกรณีทีจ่าํเป�นคณะกรรมการบริษทัอาจ

จัดให�มีความเหนอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู �ประกอบ

วิชาชีพภายนอก โดยถือเป�นค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ

5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับ

ความขดัแย�งของผลประโยชน�ด�วยความรอบคอบ มเีหตุ

มีผล และป ิบัติตามก เกณ �ของสํานักงานคณะ

กรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

5.16 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให�กรรมการบริษทั

และผู�บรหิาร ห�ามทาํการซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษทัใน

ช�วง 1 เดือน ก�อนการเปดเผยงบการเงินแก�สาธารณชน

5.17 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให�กรรมการบริษทั

ผู�บริหาร รวมทั้งคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

มีหน�าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย �และการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ต�อ

สํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย �และ

ตลาดหลักทรัพย� และส�งสําเนาให�เลขานุการบริษัทเพื่อ

รายงานต�อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งต�อไป

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ในการกํากับดูแลกิจการ ป ิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิด

ชอบ  ระมัดระวัง ซื่อสัตย�สุจริต  จัดให�มีการกํากับดูแล

กจิการท่ีด ี โดยได�กาํหนดนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ  

จรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกิจ และจรรยาบรร กรรมการ

บริษัท ผู�บริหาร และพนักงานเป�นลายลักษ �อักษร  มี

การทบทวนเป�นประจําทุกป� และได�พัฒนาหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีให�สอดคล�องกับหลักเกณ �ใหม�

อย�างต�อเนื่อง  และได�จัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี  ( บับปรับปรุงครังที่ 1) ให�เป�นไปตามแนวทาง 

“หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ป  2555 ”  ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเท ไทย  โดย

ได�เพิ่มในส�วนหลักการกํากับดูแลกิจการ  5  หมวด  ่ง

ได�รับการอนุมัติจากค ะกรรมการบริษัท  ครังที่  9  

(ชุดที่  20) เมื่อวันที่  14  มกราคม  2557 เพื่อใช�แทน

บับเดิม และแจกให�แก�กรรมการบริษัท  ผู�บริหาร 

พนักงาน  พร�อมทังเผยแพร�ผ�านเวบไ ต�ของบริษัท  

(www.spi.co.th)  โดยกําหนดให�กรรมการบริษัท  ผู�

บรหิาร และพนกังาน  ปฏิบตัติาม  เพ่ือให�มจีดุมุ�งหมาย

ไปในทางเดียวกัน   กํากับดูแลการทํางานของบริษัทฯ 

ให�เป�นไปตามก หมาย และระเบียบต�าง  เพือ่ประโยชน�

สงูสดุของบรษิทัฯ และผู�ถอืหุ�น โดยได�เปดเผยการป บิตัิ 

ไว�ในการคาํนงึถงึผู�มสี�วนได�เสยี หวัข�อ จรยิธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ นอกจากนีค ะกรรมการบริษัทได�อนุมัติ

ก บัตรค ะกรรมการชุดต�าง  และอาํนาจหน�าทีค่วาม

รับผิดชอบของกรรมการผู�จัดการใหญ�เป�นลายลักษ �

อักษร ่งได�เปดเผยในแบบ  56-1  และแบบ  56-2   

ในหัวข�อ ค ะกรรมการชุดย�อย ปที่ผ�านมา บริษัท   

ไม�มปีระวตักิารกระทาํผดิก ระเบยีบของสาํนกังานค ะ

กรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  และ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเท ไทย

 

5.18 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให�กรรมการบริษทั 

ผู�บริหาร ต�องรายงานการมีส�วนได�เสียของตน และ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง ตามหลักเกณ �ที่กําหนด

5.19 คณะกรรมการบรษิทัจดัตัง้หน�วยงานตรวจสอบ

ภายในขึ้นเป�นหน�วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ โดยมีสาย

การรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ

5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให�มีการประเมิน

ผลงานประจําป�ของคณะกรรมการบริษัท

5.21 คณะกรรมการบริษทัจดัทาํรายงานความรับผดิ

ชอบของคณะกรรมการบริษัทต�อรายงานทางการเงิน

เสนอไว�ในรายงานประจําป�

5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแล และดําเนินการให�มี

การจ�ายค�าตอบแทนทีเ่หมาะสมแก�กรรมการแต�ละคณะ

ตามอํานาจหน�าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับ

ระดับที่ป ิบัติในกลุ�มธุรกิจเดียวกัน

5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการ

สืบทอดตําแหน�งของพนักงานในหน�าท่ีต�าง  เพ่ือการ

ก�าวสู�ตําแหน�งที่สูงขึ้น

5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีการป มนิเทศ

กรรมการบริษัทที่เข�ารับตําแหน�งในบริษัทเป�นครั้งแรก

5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให�มีระบบการควบคุม

ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง

5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให�มีการติดตาม

และประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการ ด�วยการจดัให�มคีณะ

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการ

กํากับดูแลกิจการ  ในหัวข�อ ความรับผิดชอบของค ะ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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3.2 คณะกรรมการ  

โครงสร�างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด�วย   

คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย�อยอีก  2  

ชุด  ช�วยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ  คือ  คณะ

กรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค�าตอบแทน   โดยมี ายบริหาร  ( ายจัดการ)  

เป�นผู�บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ  ประกอบด�วย

คณะกรรมการบรหิาร  ผู�จดัการใหญ�  รองผู�จดัการใหญ�    

ผู�ช�วยผู�จดัการใหญ�  และผู�จดัการ ายต�าง  มกีารมอบ

อํานาจ    และกําหนดอํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการ

ชุดต�าง   และของกรรมการผู�จัดการใหญ�ไว�เป�นลาย

ลักษณ�อักษรในก บัตร และในอํานาจหน�าที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการผู�จัดการใหญ� ซึ่งได�รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 

15)  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และได�มีการปรับปรุง

อํานาจหน�าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู �

จดัการใหญ� โดยยกเลกิ บบัเดิมและใช�อาํนาจหน�าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบของกรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท สห

พัฒนาอินเตอร�โ ลดิง จํากัด (มหาชน) พ. . 2556 ่ง

ได�รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมค ะกรรมการบริษทัครงัที่ 

2 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 20 มิ ุนายน 2556 มีเลขานุการ

บริษัททําหน�าที่ตามที่ก หมายกําหนดและตามที่คณะ

กรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2.1 ค ะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นทําหน�าที่กํากับ

ดูแลกิจการที่ดี   เพื่อประโยชน�สูงสุดของบริษัทฯ และ

ผู �ถือหุ �น และให�เป �นไปตามก หมาย นโยบาย   

วตัถปุระสงค�   ข�อบงัคบัของบรษิทัฯ   มตคิณะกรรมการ

บริษัทและมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความรับผิดชอบ 

ระมัดระวัง ซื่อสัตย�สุจริตเยี่ยงวิญ ูชนผู�ประกอบธุรกิจ

เช�นน้ันจะพึงกระทําภายใต�สถานการณ�อย�างเดียวกัน   

ด�วยอาํนาจต�อรองทางการค�าทีป่ราศจากอทิธพิลในการ

ที่ตนมีสถานะเป�นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริษัท ประกอบด�วยบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ    

ประสบการณ�ทีห่ลากหลาย มคีวามเข�าใจบทบาทหน�าที่

ความรับผิดชอบของการเป�นกรรมการบริษัทและ

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มีรายละเอียด 

ดังนี้

(1)  การ �วงดุลของกรรมการบรษิทั บรษิทัฯ กาํหนด

ให�ต�องมีคณะกรรมการของบริษัทไม�น�อยกว�า  5  คน  

และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทต�องเป�นบุคคล

ธรรมดา  และ

(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย  คนไร�ความสามารถ  

หรือ  คนเสมือนไร�ความสามารถ

(3) ไม�เคยรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ให�จาํคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัย�ทีไ่ด�กระทาํ

โดย  ทุจริต

(4) ไม�เคยถูกลงโทษ ไล�ออก หรือปลดออกจาก

ราชการ  หรือองค�กร  หรือหน�วยงานของรั  

านทุจริตต�อหน�าที่

ณ  วันที่  13  มีนาคม  2557  คณะกรรมการบริษัท

มีจํานวน  18  คน  ประกอบด�วย

• กรรมการบริษัทที่เป�นผู�บริหาร 6 คน

• กรรมการบริษัทที่ไม�เป�นผู�บริหาร 12 คน 

(66.67%)  

กรรมการบริษัทที่ไม�เป�นผู�บริหาร  จํานวน  12  คน  

ในจํานวนน้ีเป�นกรรมการอิสระจํานวน  6  คน ในจํานวน

กรรมการอิสระ  6  คน  เป�นประธานกรรมการบริษัท  

1  คน  และเป�นกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  คน   

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ซึ่งเป�นไปตามหลักเกณ �ในเรื่องสัดส�วนกรรมการอิสระ

ทีก่าํหนดให�บริษทัจดทะเบียน      ต�องมกีรรมการอิสระ

อย�างน�อย  1  ใน  3  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

แต�ต�องไม�น�อยกว�า  3  คน  กรรมการบริษัททุกคนมี

ความตั้งใจในการป ิบัติหน�าที่  ตามที่ได�รับความไว�

วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู�ถือหุ�น  มีความ

เป�นอิสระในการแสดงความคิดเหน  พิจารณาและให�

ความเหนชอบในเร่ืองต�าง  โดยคํานึงถึงประโยชน�

สูงสุดของบริษัทฯ 

(2) วาระการดํารงตําแหน�งของกรรมการบริษัท    

กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน�งตามข�อบังคับ

ของบริษทัฯ    และเม่ือครบวาระแล�วอาจได�รบัการเลือก

ตั้งกลับเข�าดํารงตําแหน�งต�อไปได�อีก โดยมีคณะ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค�าตอบแทนเป�นผู�ทาํหน�าที่

สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให�มั่นใจว�า

บุคคลที่จะเข�ามาเป�นกรรมการบริษัท เป�นผู�มีความรู�    

ความสามารถ และประสบการณ�เหมาะสม  ก�อนเสนอ

ชื่อให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

(3) สัดส�วนการเป�นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน    

จํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดํารงตําแหน�ง อายุ

กรรมการ และจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน�ง บริษัทฯ 

ไม�ได�กําหนดสัดส�วนการเป�นกรรมการบริษัทตามเงิน

ลงทุน จํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต�ละคนดํารง

ตําแหน�ง  อายุกรรมการ  และจํานวนวาระที่จะดํารง

ตําแหน�งติดต�อกันได�นานท่ีสุด เพราะเช่ือว�าความ

สามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการ

บริษัทแต�ละคนไม�ได�ขึ้นอยู�กับอายุหรือจํานวนบริษัทที่

ดาํรงตาํแหน�ง ตราบเท�าทีก่รรมการบริษทัทกุคนมคีวาม

ตั้งใจ และจริงใจในการป ิบัติหน�าที่กรรมการบริษัท      

ตามทีไ่ด�รบัความไว�วางใจจากคณะกรรมการบรษิทัและ

ผู�ถือหุ�น

 บริษัทฯ ได�เปดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปด

เผยว�ากรรมการบริษทัคนใดเป�นกรรมการอิสระ เปดเผย 

ประวัติ ประสบการณ�  การถือหุ�นบริษัทฯ  วันและป�ที่

กรรมการบริษัทเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท ซึ่ง

บริษัทฯ ไม�มีกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน�งกรรมการ

บรษิทัเกิน  9  ป� เและได�เปดเผยข�อมลูการดํารงตําแหน�ง

กรรมการบริษทัทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการบริษทัแต�ละคน 

ในแบบ 56-1 และแบบ  56-2 ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ

บริษัทจํานวน 3 คนที่ดํารงตําแหน�งกรรมการบรษิัทจด

ทะเบียนมากกว�า 5 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว�าไม�มีผล 

กระทบต�อการป ิบัติหน�าที่แต�อย�างใด เน่ืองจาก

กรรมการบรษิทัทัง้ 3 คนได�อทุศิเวลาในการป บิตัหิน�าที่

ให�กบับริษทัฯ อย�างเตมที ่โดยเข�าประชุมคณะกรรมการ

อย�างสมํ่าเสมอและทําคุณประโยชน�ให�กับบริษัทมาโดย

ตลอด

(4)  การรวมหรือแยกตําแหน�ง  ประธานกรรมการ

บรษิทั   ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู�จดัการ

ใหญ�มไิด�เป�นบคุคลเดียวกัน ทัง้สามท�านจงึทาํหน�าทีต่�าง

กัน  อิสระจากกัน แต�กถ�วงดุลซึ่งกันและกัน มีการแบ�ง

แยกหน�าทีโ่ดยชดัเจน  โดยประธานกรรมการบรษิทัเป�น

กรรมการอิสระ  ไม�มีสัมพันธ�ใด  กับ ายบริหาร    มี

ความเป�นอสิระเป�นผู�นาํ ายนโยบายและกาํกบัดูแลการ

ทํางานของ ายบริหาร และเป�นผู�ควบคุมการประชุม

คณะกรรมการบริษัท การประชุมผู �ถือหุ �นให �มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปดโอกาสให�กรรมการ

บริษัทแสดงความคิดเหนได�อย�างอิสระในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และเปดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นซักถาม

ได�อย�างเตมที่ในการประชุมผู�ถือหุ�น ประธานกรรมการ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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บรหิารเป�นผู�นาํในการบรหิารงานและวางแผนการป บิตัิ

งานให�เป�นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

ส�วนกรรมการผู�จัดการใหญ�มีความเป�นอิสระ เป�นผู�นํา

ในการจัดการให�เป�นไปตามแผนการป ิบัติงานและ

นโยบายทีก่าํหนด นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงักาํหนดขอบเขต

อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการแต�ละคณะ  และของ

ายจัดการไว�อย�างชัดเจนเป�นลายลักษณ�อักษร  จัดทํา

เป�นก บัตรคณะกรรมการแต�ละคณะ ก บัตรคณะ

กรรมการบริหารและกําหนดอํานาจหน�าที่และความรับ

ผดิชอบของกรรมการผู�จดัการใหญ�เป�นลายลกัษณ�อกัษร 

มกีารแยกอาํนาจไว�อย�างชดัเจน เพือ่ความโปร�งใสในการ

บริหารจัดการ

(5)  กรรมการบริษัทไม�มีใครเคยเป�นพนักงานหรือ

หุ�นส�วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทั  ใช�บรกิาร

อยู�

(6) ในค ะกรรมการบริษัท ไม�มีกรรมการอิสระท่ี

ดาํรงตาํแหน�งเป�นกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนมากกว�า 

5 แห�ง

(7) ในค ะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม�

เป�นผู�บริหาร จํานวน 6 คน ที่มีประสบการ �การทํางาน

ที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท  ในป 2556 ไม�มีกร ี

การกระทําผิดด�านการทุจริต  หรือกระทําผิดจริยธรรม    

ไม�มกีร ทีีก่รรมการบรษิทัทีไ่ม�เป�นผู�บรหิารลาออก   อนั

เน่ืองจากประเดนเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัท  และไม�มีกร ีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของ 

บริษัท  อันเนื่องมาจากความล�มเหลวในการทําหน�าที่

สอดส �องดูแลของค ะกรรมการบริษัทและไม �มี

ประวัติการกระทําผิดก ระเบียบของสํานักงานค ะ

กรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�   และ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเท ไทย

อา าจดา ิ การ อง กรรมการ ริ ั

1. แต�งตัง้ ถอดถอน มอบอาํนาจหน�าทีใ่ห�แก�ทีป่รกึษา

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต�าง  และ/หรอื

บุคคลอื่นใดไปป ิบัติ

2. อนุมัติการให�กู�ยืมเงินแก�บริษัทที่มีความสัมพันธ�

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน านะผู�ถือหุ�นหรอืบริษัทที่มีการ

ประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หรือบริษัทอื่นในวงเงิน

ส�วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

3. อนุมัติการเข�าคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือแก�บริษัทที่

มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน านะผู�ถือหุ�น 

หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกันหรือ

บริษัทอื่นในวงเงินส�วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการ

บริหาร

4. อนุมัติการเข�าทํานิติกรรมที่มิใช�ธุรกรรมทางการ

เงินในวงเงินส�วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการได�รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงิน

ส�วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

6. อนุมัติการลงทุนขายเงินลงทุนในหุ�นสามัญและ/

หรือหลักทรัพย�อื่นใด ในวงเงินส�วนท่ีเกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร

7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวรใน

วงเงินส�วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร

8. อนมุตักิารปรับสภาพ ทาํลาย ตดับญัชซีึง่สนิทรัพย�

ถาวรและสินทรัพย�ที่ไม�มีตัวตนท่ีเลิกใช�ชํารุด สูญหาย

ถูกทําลาย เสื่อมสภาพหรือล�าสมัยไม�สามารถใช�งานได� 

มีมูลค�าทางบัญชีรวมในวงเงินส�วนที่เกินอํานาจคณะ

กรรมการบริหาร

9. อนมุตักิารปรบัสภาพราคา การทาํลาย ซึง่วัตถดุบิ 

และ/หรือสินค�าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล�าสมัย ซึ่งจะ

ทําให�มีมูลค�าทางบัญชีลดลงในวงเงินส�วนที่เกินอํานาจ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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คณะกรรมการบริหาร

10. อนุมตักิารประนปีระนอมการระงบัข�อพพิาทโดย

อนุญาโตตุลาการ การร�องทุกข� การฟ�องร�องคดี และ/

หรือการดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด  

ในนามบริษัทฯ สําหรับเรื่องท่ีมิใช�ปกติวิสัยทางการค�า

และ/หรือท่ีเป�นปกติวิสัยทางการค�าท่ีมีทุนทรัพย�เกิน

อํานาจคณะกรรมการบริหาร

11. เสนอการเพ่ิมทนุหรอืลดทนุ หรอืการเปล่ียนแปลง

มูลค�าหุ�น การแก�ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห�สนธิ  

ข�อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค�ของบริษัทฯ ต�อผู�ถือ

หุ�น

12. อนุมัติการก�อตั้ง ควบรวมหรือเลิกบริษัทย�อย 

13. มอบอํานาจให�แก� ายจัดการ พนักงานระดับ

บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทําการทดแทนได�

14. มอีาํนาจเชิญ ายจดัการ ผู�บรหิาร และพนกังาน

ของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข�องมาชีแ้จงให�ความเหนร�วมประชมุ 

หรือส�งเอกสารตามที่เหนว�าเกี่ยวข�องจําเป�น

15. ปรกึษาผู�เชีย่วชาญ หรอืท่ีปรกึษาของบริษทัฯ (ถ�า

มี) หรือจ�างที่ปรึกษา หรือผู�เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี

จําเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ

16. แต�งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

�า แ่ล วามรั ดิ อ
อง กรรมการ ริ ั

1. กําหนดทิศทาง  เป�าหมาย  และนโยบายทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ

2. อนุมัติแผนงาน และงบประมาณประจําป� รวมทั้ง

กํากับดูแลการป ิบัติงานของ ายจัดการให�เป�นไปตาม

ก หมาย นโยบาย และแผนงานที่กําหนดไว� อย�างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส�งเสริมให�จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป�นลายลักษณ�อักษร

เพื่อให�กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน ใช�เป�น

แนวทางในการป บิตัใินการดําเนินธรุกจิและติดตามให�

มีการป ิบัติตามอย�างจริงจัง

4. จัดให�มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 

เพื่อให�มั่นใจว�าการทํารายการต�าง  ได�รับอนุมัติจากผู�

มอีาํนาจ มกีารสอบทาน และจดัทาํบญัชทีีถ่กูต�อง ตลอด

จนมรีะบบต�าง  ทีส่ามารถป�องกนัการนาํทรัพย�สนิของ 

บริษัทฯ ไปใช�ในทางมิชอบ

5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแย�งของผล

ประโยชน� ต�องมีการพิจารณาอย�างรอบคอบ มีแนวทาง

ที่ชัดเจน และเป�นไปเพื่อผลประโยชน�ของบริษัทฯ และ

ผู�ถอืหุ�น โดยผู�มสี�วนได�เสียไม�มสี�วนร�วมในการตดัสินใจ 

และป ิบัติตามข�อกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนิน

การ และการเปดเผยข�อมลูของรายการทีอ่าจมคีวามขดั

แย�งของผลประโยชน�ให�ถูกต�อง

6. ให�ความเหนชอบรายงานทางการเงนิทีผู่�สอบบญัชี

ได�ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล�ว และได�ผ�านความ

เหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล�ว

7. รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน

และมกีารเปดเผยข�อมลูต�อผู�ถอืหุ�น และผู�ลงทนุอย�างถกู

ต�องมีมาตร าน และโปร�งใส

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร

9. เรียกประชุมผู�ถือหุ�น โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู�ถือ

หุ�นตลอดจนกําหนดอัตราการจ�ายเงินปนผล (หากมี) และความเหนของคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต�อผู�ถือหุ�นในระหว�าง  21 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นแต�ละครั้ง บริษัทฯ

จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ�นกได� โดยประกาศให�ผู�ถือหุ�นทราบ  ณ สํานักงานใหญ� และ

สาํนกังานสาขาของ บรษิทัฯ ไม�น�อยกว�า 14 วนัก�อนวนังดรบัลงทะเบยีนการโอนหุ�นหรอืกาํหนด

วันเพื่อกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�น (Record Date : RD) ล�วงหน�าก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นไม�เกิน 2 

เดือน และกาํหนดวนัปดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ�น 1 วนั ในวันทําการถดัจากวนักําหนดราย

ชื่อผู�ถือหุ�น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นและสิทธิในการรับเงินปนผล

10. จดัทาํรายงาน “ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต�อรายงานทางการเงิน” โดย

เปดเผยไว�ในรายงานประจําป�ของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข�อมูล (แบบ 

56-1)

11. ตดิตามดแูลเอกสารทีจ่ะยืน่ต�อหน�วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�มัน่ใจว�าได�แสดง

ข�อความ หรือลงรายการเป�นไปโดยถูกต�องตรงตามข�อมูลที่ปราก อยู�ในสมุดบัญชีทะเบียน 

หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ

12.  อนุมัติก บัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น

13. ป ิบัติการอื่นใด ที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท 

เหนสมควร

  

การ ั การ ะการกากับ กิ การ



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

117

3.2.2  ค ะกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป�นกรรมการ

ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และมีความเป�นอิสระ จํานวน 3 คน  เป�นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพือ่ทาํหน�าทีส่นบัสนนุการป บิตังิานของคณะกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ ีโดยเฉพาะด�าน

กระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบ  และการป ิบัติตาม

ก หมายและข�อกําหนดที่เกี่ยวข�อง ดังรายชื่อต�อไปนี้

รายชื่อ (วันที่ได�รับการแต�งตังเป�น

กรรมการตรวจสอบ)
ตําแหน�ง วาระการดํารงตําแหน�ง

1. นายนพพร  พงษ�เวช

- 13 พ ษภาคม 2554

ประธานกรรมการตรวจสอบ

มีความเชี่ยวชาญด�านบัญชีการเงิน

พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

2. นายก ช  อลเลต

- 14 พ ษภาคม 2556

กรรมการตรวจสอบ

มีความเชี่ยวชาญด�านบัญชีการเงิน

พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

3. พลตํารวจโทอัมรินทร�  เนียมสกุล 

- 15 พ ษภาคม 2550

กรรมการตรวจสอบ พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

อา าจดา ิ การ อง
กรรมการ รวจสอ

1. กําหนดให�มีการประสานความเข�าใจให�อยู�ใน

แนวทางเดียวกันระหว�างผู�สอบบัญชี คณะกรรมการ

บริษัทและหน�วยงานตรวจสอบภายใน

2. มีอํานาจเชิญผู�บริหาร  ายจัดการ  ายตรวจ

สอบภายใน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เก่ียวข�องมา

ชีแ้จงให�ความเหน ร�วมประชุม หรอืส�งเอกสารตามท่ีเหน

ว�าเกีย่วข�องจาํเป�นตลอดจนเข�าถงึข�อมลูได�ทกุระดบัของ

องค�กร

3. มีอํานาจในการตรวจสอบผู�ที่เกี่ยวข�อง และเรื่อง

ที่เก่ียวข�อง ภายในขอบเขตของอํานาจและหน�าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

4. ปรึกษาผู�เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ�า

มี) หรือจ�างที่ปรึกษา หรือผู�เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี

จําเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ

�า แ่ล วามรั ดิ อ อง
กรรมการ รวจสอ

1. สอบทานให�บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน

อย�างถูกต�องและเพียงพอ

2. สอบทานให�บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 

(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พจิารณาความเป�นอสิระของหน�วยงานตรวจสอบภายใน

ตลอดจนให�ความเหนชอบในการพิจารณา แต�งตั้ง 

โยกย�าย เลิกจ�าง หัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหน�วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน

3. สอบทานให�บริษัทฯ ป ิบัติตามก หมายว�าด�วย

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และก หมายที่

เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้งบุคคลซ่ึงมีความ

เป�นอิสระเพื่อทําหน�าที่เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และ

เสนอค�าตอบแทนของบุคคลดังกล�าว รวมทั้งเข�าร�วม

ประชุมกับผู�สอบบัญชี โดยไม�มี ายจัดการเข�าร�วม

ประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

5. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกัน หรอืรายการทีอ่าจ

มคีวามขดัแย�งทางผลประโยชน� ให�เป�นไปตามก หมาย

และข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

ทั้งนี้ เพื่อให�มั่นใจว�ารายการดังกล�าวสมเหตุสมผลและ

เป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัทฯ

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย

เปดเผยไว�ในรายงานประจําป�ของบริษทัฯ ซึง่รายงานดัง

กล�าวต�องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และต�องประกอบด�วยข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้

(ก) ความเหนเกี่ยวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นที่

เชื่อถือได�ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเหนเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเหนเกีย่วกบัการป บิตัติามก หมายว�าด�วย

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือก หมาย

ที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเหนเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู�สอบบญัชี

(จ) ความเหนเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย�ง

ทางผลประโยชน�

(ฉ) จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การเข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละ

ท�าน

(ช) ความเหนหรอืข�อสงัเกตโดยรวม ทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบได�รบัจากการป บิตัหิน�าทีต่ามก บตัร 

(charter)

(ซ) รายการอืน่ทีเ่หนว�าผู�ถอืหุ�น และผู�ลงทนุทัว่ไปควร

ทราบ ภายใต�ขอบเขตหน�าที่ และความรับผิด

ชอบที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการป ิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หากพบ หรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการหรือการกระทําดัง

ต�อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย�างมนียัสาํคญัต�อ านะการ

เงนิ และผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ให�คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต�อคณะกรรมการบริษทั   เพ่ือดาํเนิน

การปรบัปรงุแก�ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

เหนสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร�อง

ที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การ า �นก หมายว �าด �วยหลักทรัพย �และ

ตลาดหลกัทรพัย� ข�อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย�

แห�งประเทศไทย  หรือก หมายท่ีเกี่ยวข�องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารไม�ดําเนิน

การให�มีการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาท่ีกําหนด 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน

ว � ามี รายการห รือการกระทําดั งกล � าวต �อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาด หลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย

8. สนับสนุนและติดตามให�บริษัทฯ มีระบบการ

บริหารความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพ

9. ปรับปรุงและแก�ไขก บัตรคณะกรรมการตรวจ

สอบ  และนาํเสนอต�อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณา

อนุมัติ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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10. ป บิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ด�วยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

อาศัยอํานาจตามข�อบังคับของบริษัทฯ และก หมาย

ในการป ิบัติหน�าที่ดังกล�าวข�างต�นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต�อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ต�อบุคคลภายนอก

ในป�  2556  คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน  3  คน  และในจํานวน  3  คน  มี  2  คน  ที่มีความเชี่ยวชาญ

ด�านบัญชี การเงิน  มีการประชุมทั้งหมด   8  ครั้ง  โดยกรรมการตรวจสอบเข�าร�วมประชุมครบทั้ง  8 ครั้ง  คิด

เป�นร�อยละ  100  นอกจากนี้ ได�จัดทํา  “รายงานจากค ะกรรมการตรวจสอบ”  เปดเผยไว�ในแบบ 56-1  และแบบ  

56- 2  โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) มีการเปดเผยจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป�

(2) มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง

(3) มีการสอบทานการทํารายการระหว�างกัน

(4) มีการพิจารณาเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญชี และค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี

(5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน

(6) มีการดูแลด�านการป ิบัติงานต�าง  ให�เป�นไปตามนโยบาย และถูกต�องตามก หมายที่เกี่ยวข�องและระเบียบ

ข�อบังคับต�าง  ของทางราชการ

(7) มีข�อสรุป/ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบต�อการดําเนินการในด�านต�าง  โดยรวม

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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3.2.3  ค ะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้งกรรมการบริษัทจํานวน 3  

คน เป�นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน ทําหน�าที่สนับสนุนการป ิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

การสรรหา เพือ่สรรหาและกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะดาํรงตาํแหน�งกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให�มั่นใจได�ว�าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล�าวอย�าง

โปร�งใส

การกําหนดค�าตอบแทน  เพื่อพิจารณาหลักเกณ �ในการจ�าย และรูปแบบค�าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ เพื่อให�มั่นใจได�ว�าบริษัทฯ มีการพิจารณาค�าตอบแทนอย�างโปร�งใสและเป�น

ธรรม ดังรายชื่อต�อไปนี้

รายชื่อ(วันที่ได�รับการแต�งตังเป�นกรรมการ
สรรหาและกําหนดค�าตอบแทน)

ตําแหน�ง วาระการดํารงตําแหน�ง

1. นายบุ ยสิทธิ โชควัฒนา

 - 14 พ ษภาคม 2550

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

ค�าตอบแทน

พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

2. นายทนง รีจิตร�

- 15 พ ษภาคม 2551

กรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทน

พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

3. นายสม ักดิ ธนสาร ิลป

  - 14 พ ษภาคม 2556 

กรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทน

พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

อา าจดา ิ การ อง กรรมการสรร าแล กา ด า อ แ   

 1. มีอํานาจเชิญ ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข�องมาชี้แจง ให�ความเหนร�วมประชุม หรือส�ง

เอกสารตามที่เหนว�าเกี่ยวข�องจําเป�น

 2. ปรึกษาผู�เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ�ามี) หรือจ�างที่ปรึกษา หรือผู�เชี่ยวชาญภายนอกในกรณี

จําเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของบริษัทฯ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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�า แ่ล วามรั ดิ อ อง กรรมการสรร าแล กา ด า อ แ

การสรรหา          

 1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู�มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัท

 2. ตรวจสอบประวัติและข�อมูลต�าง  ของบุคคลท่ีได�รับการคัดเลือก โดยคํานึงถึงความรู� ความสามารถ 

ประสบการณ� ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป�นไปตามข�อบังคับของบริษัทฯ 

และก หมายที่เกี่ยวข�อง

 3. จัดทําความเหนหรือข�อเสนอแนะต�าง   เพื่อใช�ประกอบการพิจารณา

 4. เสนอชื่อบุคคลที่ได�รับการคัดเลือกต�อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณา

 5. ปรับปรุงและแก�ไขก บัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน และนําเสนอต�อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 6.  ป ิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกําหนดค�าตอบแทน

 1. ประเมินผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต�ละป�

 2. พิจารณากําหนดวงเงินค�าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ 

บริษัทฯ วงเงินค�าตอบแทนที่ได�รับอนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น และจํานวนเงินค�าตอบแทนที่จ�ายในป�ที่ผ�านมา  เพื่อ

นําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นเพื่ออนุมัติ

 3. พิจารณาจัดสรรค�าตอบแทนแก�กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการป ิบัติงาน อํานาจหน�าที่และ

ปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู�ถือหุ�นได�อนุมัติ และนําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

 4. พิจารณาจัดสรรค�าตอบแทนแก�กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน (ที่มิได�ดํารงตําแหน�งกรรมการ

บริษทั) โดยพจิารณาจากผลการป บิตังิาน อาํนาจ  หน�าทีแ่ละปริมาณความรับผดิชอบ และนาํเสนอต�อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนุมัติ

 5. ปรับปรุงและแก�ไขก บัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน และนําเสนอต�อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 6. ป ิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในป� 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทนมีจาํนวน 3 คน มกีารประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยกรรมการ

ทั้ง  3  คน ได�เข�าร�วมประชุมครบทุกคนทั้ง  4  ครั้ง คิดเป�นร�อยละ  100    

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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รา อ่ กรรมการ ริ ั  แล การ �ารวม ร ม องกรรมการ ริ ั   2556 

ในป� 2556  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  จํานวน 12  ครั้ง  การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวน  8  ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน จํานวน 3 ครั้ง และการประชุม

สามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 42 จํานวน 1 ครั้ง โดยสรุปได�ดังนี้

รายชื่อ ตําแหน�ง

กรรมการ

บริษัทรวม 

12 ครัง/ป

กรรมการ

ตรวจสอบ

รวม 

8ครัง/ป

กรรมการ

สรรหาและ

กําหนดค�า

ตอบแทน

รวม 3 ครัง/

ป

การเข�า

ประชุม

สามัญผู� ือ

หุ�นครังที่ 42 

จํานวน 1 

ครัง

1. นายสมคิด       จาตุศรีพิทักษ� ประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการอิสระ

12/12 - - 1/1

2. นายบุญปกรณ�   โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

3. นายบุณยสิทธิ    โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร 12/12 - 3/3 1/1

4. นางจันทรา      บูรณ กษ� กรรมการผู�จัดการใหญ� 12/12 - - 1/1

5. นายทนง         ศรีจิตร� กรรมการรองผู�จัดการใหญ� 12/12 - 3/3 1/1

6. นายวิชัย         กุลสมภพ กรรมการผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� 12/12 - - 1/1

7. นายสําเริง       มนูญผล กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

8. นายสมศักดิ      ธนสารศิลป
(เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการสรรหาและ
กําหนดค�าตอบแทน 
วันที่ 14 พ.ค. 2556)

กรรมการบริษัท  9/12 - -/1 1/1

9. นายกําธร       พูนศักดิอุดมสิน กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

10. นายพิพัฒ      พะเนียงเวทย� กรรมการบริษัท  9/12 - - 1/1

11. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

12. นายมนู        ลีลานุวัฒน� กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

13. นายบุญชัย     โชควัฒนา กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

14. นายมิโนรุ      ฟูรูซาว�า กรรมการอิสระ  9/12 - - -

15. นายนพพร     พงษ�เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ

11/12 8/8 - 1/1

16. พลตํารวจโทอัมรินทร� เนียมสกุล กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

12/12 8/8 - 1/1

17. นายก ช       ฟอลเลต 
(เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระ วันที่ 
22 เม.ย. 2556  และดํารงตําแหน�ง
กรรมการตรวจสอบ 
วันที่ 14 พ.ค. 2556 )

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

8/8 5/5 - -

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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การ ล่ แ ลงการ อ ลกั รั ริ ั  องกรรมการ ริ ั แล � ริ าร   27  ั วา ม  2556 

รายชื่อ
ของตนเอง/คู�สมรส/บุตรที่

ยังไม�บรรลุนิติภาวะ
เพิ่ม(ลด)ระหว�างป

รวมหุ�น

สามัญ
%

1.   นายสมคิด          จาตุศรีพิทักษ� - - - -

2.   นายบุญปกรณ�       โชควัฒนา 1,552,620 - 1,552,620 0.31

3.   นายบุณยสิทธิ        โชควัฒนา 5,854,680 - 5,854,680 1.19

4.   นางจันทรา          บูรณ กษ� - - - -

5.   นายสําเริง           มนูญผล 1,488,460 - 1,488,460 0.30

6.   นายทนง            ศรีจิตร� 115,000 - 115,000 0.02

7.   นายวิชัย            กุลสมภพ 50,775 - 50,775 0.01

8.   นายสมศักดิ         ธนสารศิลป 1,630,000 - 1,630,000 0.33

9.   นายกําธร           พูนศักดิอุดมสิน 6,246,550 (1,618,000) 4,628,550 0.94

10. นายพิพัฒ            พะเนียงเวทย� 8,260 - 8,260 0.002

11. นายบุญเกียรติ        โชควัฒนา 4,178,460 - 4,178,460 0.85

12. นายมนู              ลีลานุวัฒน� 1,329,310 - 1,329,310 0.27

13. นายบุญชัย           โชควัฒนา - - - -

14. นายมิโนรุ            ฟูรูซาว�า - - - -

15. นายนพพร            พงษ�เวช - - - -

16. พลตํารวจโทอัมรินทร�  เนียมสกุล - - - -

17. นายก ช             ฟอลเลต - - - -

18. นางดรุณี             สุนทรธํารง 4,350 - 4,350 0.0009

19. นางนิสา             จินดาสมบัติเจริญ 1,770 - 1,770 0.0004

20. นางสาวสุวรรณี       กิตติพิพัฒนพงศ� 7,700 - 7,700 0.002

21. นายวิเชียร           อร�ามเรือง - - - -

22. นางสาวเสาวนีย�       นําเบญจพล 1,950 - 1,950 0.0004

23. นางพิมพ�สิริ           ควรสุวรรณ 15,000 - 15,000 0.003

24. นายชูโต              จิระคุณากร - - - -

25. นายสนทยา           ทับขันต� - - - -

26. นายทินกร            บุนนาค - - - -

27. นางทัศนีย�            อินทปุระ - - - -

28. นายภิรมย�            ตองจริง - - - -

29. นายวัชรา            แย�มแก�ว - - - -

• ผลประโยชน�ตอบแทน  หุ�น  หุ�นกู�  ที่กรรมการบริษัทได�รับจากบริษัทฯ ในป�  2556

  -ไม�มี-

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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การ �าอ รม ลกัส ร จ่ดั ด สมา มสง สริมส า ั กรรมการ ริ ั  (IOD) 

กรรมการบริษัทได�เข�าอบรมจากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี้

1. หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)

2. หลักสูตร  Director Certification Program   (DCP)

3. หลักสูตร  Role of  the Chairman  Program  (RCP)

4. หลักสูตร  Finance for Non-Finance Director (FND) 

5. หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP)

6. หลักสูตร  Role of Compensation Committee (RCC)

7. หลักสูตร  Company Secretary Program (CSP)

รายชื่อ DAP รุ�น DCP รุ�น RCP รุ�น FND รุ�น ACP รุ�น RCC รุ�น CSP รุ�น

1.  นายบุญปกรณ�     โชควัฒนา 3/2003 68/2005 - - - 7/2008 -

2.  นายบุณยสิทธิ     โชควัฒนา 3/2003 68/2005 - - - - -

3.  นางจันทรา        บูรณ กษ� 47/2005 - - - - - -

4.  นายทนง          ศรีจิตร� 3/2003 72/2006 - 9/2004 - - -

5.  นายวิชัย          กุลสมภพ - 61/2005 - - - - 18/2006

6.   นายสําเริง       มนูญผล 3/2003 - - - - - -

7.  นายสมศักดิ       ธนสารศิลป - 5/2001 - - - - -

8.  นายกําธร         พูนศักดิอุดมสิน 3/2003 68/2005 - - - - -

9.  นายพิพัฒ         พะเนียงเวทย� 3/2003 39/2004 - - - - -

10.  นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา 3/2003 41/2004 - - - - -

11.  นายมนู          ลีลานุวัฒน� 3/2005 68/2005 - - - - -

12.  นายนพพร       พงษ�เวช 38/2005 71/2006 - - 12/2006 - -

13.  พลตํารวจโทอัมรินทร� เนียมสกุล    60/2006 - - - - - -

14.  นายบุญชัย       โชควัฒนา 3/2003 68/2005 - - - - -

15.  นายก ช         ฟอลเลต - 149/2011 - - - - -

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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3.2.4  ค ะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�แต�งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มี านะ

เป�นพนักงานหรือลูกจ�างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกเป�นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป�น ายจัดการ ทั้งนี้  

ต�องมีความรู�และประสบการณ�เพยีงพอท่ีจะทําหน�าทีบ่รหิารจัดการกิจการของบริษทัฯ ได�เป�นอย�างดี มี านะเป�น าย

จัดการ ทําหน�าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด�วยความรับผิด

ชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย�สุจริตเยี่ยงวิญ ูชนผู�ประกอบธุรกิจเช�นนั้นจะพึงกระทําภายใต�สถานการณ�อย�างเดียวกัน  

ด�วยอํานาจต�อรองทางการค�าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป�นกรรมการบริหาร มีจํานวนไม�น�อยกว�า 5  

คน  ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหน�ง วาระการดํารงตําแหน�ง

1.  นายบุณยสิทธิ  โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

2.  นางจันทรา     บูรณ กษ� กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

3.  นายทนง       ศรีจิตร� กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

4.  นายวิชัย       กุลสมภพ กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

5.  นายสําเริง     มนูญผล กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

6.  นายสมศักดิ   ธนสารศิลป กรรมการบริหาร พ ษภาคม 56-พ ษภาคม 57

อา าจดา ิ การ อง กรรมการ ริ าร

1. แต�งตั้ง ถอดถอน โยกย�าย พิจารณาความดีความชอบตลอดจนกําหนดค�าตอบแทนและสวัสดิการแก�

พนักงานระดับต�าง

2. แต�งตั้ง ถอดถอนคณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการต�าง  ในการบริหารงานของบริษัทฯ

3. ออกระเบียบประกาศ ว�าด�วยการป ิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจให�แก�กรรรมการบริหารและ/หรือ

พนักงานผู�ดํารงตําแหน�งทางการบริหารเป�นผู�ลงนามอนุมัติเบิกจ�ายสินทรัพย�ของบริษัทฯ ได�

4. อนุมัติการให�กู�ยืมเงินแก�บริษัทที่มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน านะผู�ถือหุ�นหรือบริษัทที่มีการ

ประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห�งละไม�เกินจํานวน 20  ล�านบาท

5. อนุมัติการเข�าคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก�บริษัทที่มีความสัมพนัธ�ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ใน านะผู�ถือหุ�นหรือ

บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค�าต�อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห�งละไม�เกินจํานวน  20  ล�านบาท

6. อนุมัติการเข�าทํานิติกรรมที่มิใช�ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแต�ละครั้งไม�เกินจํานวน 20ล�านบาท

7. อนุมัติการได�รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ   ในวงเงินแต�ละครั้งไม�เกินจํานวน  20  ล�านบาท

8. อนุมัติการลงทุนขายเงินลงทุนในหุ�นสามัญและ/หรือหลักทรัพย�อื่นใดในวงเงินแต�ละครั้งไม�เกินจํานวน 20  

ล�านบาท

9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย�ถาวร ในวงเงินแต�ละครั้งไม�เกินจํานวน 20 ล�านบาท  

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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10. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี  ซึ่ง

สินทรัพย�ถาวรและสินทรัพย�ที่ไม�มีตัวตนท่ี

เลกิใช� ชาํรดุ สญูหาย ถกูทาํลาย เสือ่มสภาพ

หรอืล�าสมยัไม�สามารถใช�งานได� มมีลูค�าทาง

บัญชีรวมไม�เกินครั้งละจํานวน 20  ล�านบาท

11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึ่ง

วตัถดุบิ และ/หรอืสนิค�าคงเหลือทีเ่สือ่มสภาพ

หรือล�าสมัย ซึ่งจะทําให�มีมูลค�าทางบัญชีลด

ลงไม�เกินครั้งละจํานวน 20  ล�านบาท

12. อนุมัติการประนีประนอมการระงับข�อพิพาท

โดยอนุญาโตตุลาการ การร�องทุกข� การฟ�อง

ร�องคด ีและ/หรอืการดาํเนนิการตามกระบวน

พิจารณาคดีใด  ในนามบริษัทฯ  สําหรับ

เรื่องที่มิใช�ปกติวิสัยทางการค�าที่มีทุนทรัพย�

ไม�เกินจํานวน 2 ล�านบาทและ/หรือที่เป�น

ปกติวิสัยทางการค�าที่มีทุนทรัพย�ไม�เกิน

จํานวน 20 ล�านบาท

13. มอบอํานาจให�แก�พนักงานระดับบริหารของ 

บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดทําการแทนได�

14. มีอํานาจเชิญผู �บริหารหรือพนักงานของ 

บริษัทฯ ที่เกี่ยวข�อง มาช้ีแจงให�ความเหน 

ร�วมประชุม หรือส�งเอกสารตามท่ีเหนว�า

เกี่ยวข�องจําเป�น

15. ปรึกษาผู�เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ 

(ถ�ามี) หรือจ�างที่ปรึกษา หรือผู�เช่ียวชาญ 

ภายนอกในกรณีจําเป�นด�วยค�าใช�จ�ายของ 

บริษัทฯ

16. ออกระเบียบป ิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีเหน

สมควร

�า แ่ล วามรั ดิ อ อง กรรมการ
ริ าร

1. เสนอเป�าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบ

ประมาณประจําป�ต�อคณะกรรมการบริษทั

2. รบัผดิชอบในการบริหารกิจการของบริษทัฯ ให�

เป�นไปตามทศิทาง เป�าหมาย นโยบายทาง

ธรุกิจของบรษิทัฯ

3. รบัผดิชอบในการเพิม่ขีดความสามารถในการ

แข�งขันของบริษทัฯ และส�งเสริมให�มกีารคิดค�น

นวตักรรมอย�างต�อเนือ่ง

4. รบัผดิชอบการดําเนนิงานของบรษิทัฯ ให�เป�น

ไปตามก หมาย วตัถปุระสงค� ข�อบงัคับของ 

บรษิทัฯ มตทิีป่ระชุมผู�ถอืหุ�น มตทิีป่ระชุมคณะ

กรรมการบริษัทตลอดจนระเบียบป ิบัติที่

เกีย่วข�อง

5. กรรมการบริหารอาจแบ�งงานกันรบัผดิชอบได� 

โดยต�องรายงานความเป�นไปของกจิการทีต่น

ดแูลต�อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารให�ทราบ

6. ดแูลให�มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิ เพือ่ให�

ผู�สอบบัญชีทําการตรวจสอบและ/หรือสอบ

ทานก�อนเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทั  ตามลําดบั

7. พจิารณาเรือ่งทีจ่ะเสนอให�คณะกรรมการบรษิทั

พจิารณาให�ความเหนชอบหรอือนมุตัติ�อไป 

8. ปรับปรุงและแก�ไขก บัตรคณะกรรมการ

บรหิาร และนําเสนอต�อคณะกรรมการบริษทั

เพือ่พิจารณาอนมุตัิ

9. ป ิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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การ �ารวม ร ม องกรรมการ ริ าร    2556

คณะกรรมการบริหาร  มีการประชุมร�วมกับผู�บริหารอื่น  เป�นประจําทุกเดือน  เดือนละ  1  ครั้ง โดยกําหนด

ไว�เป�นทางการล�วงหน�าตลอดป�  ดังนี้

รายชื่อ จํานวนครังที่เข�าร�วมประชุม

1. นายบุณยสิทธิ   โชควัฒนา 12/12

2. นางจันทรา     บูรณ กษ� 
  (เริ่มดํารงตําแหน�ง ตั้งแต�เดือน 14  พ.ค. 2556)

7/7

3. นายทนง       ศรีจิตร� 12/12

4. นายวิชัย       กุลสมภพ  
  (เริ่มดํารงตําแหน�ง ตั้งแต�เดือน 14 พ.ค. 2556)

7/7

5. นายสําเริง      มนูญผล 12/12

6. นายสมศักดิ    ธนสารศิลป 8/12

 
3.2.5 ผู�บริหาร   ประกอบด�วย 

รายชื่อ ตําแหน�ง

1. นางจันทรา      บูรณ กษ�  ผู�จัดการใหญ�

2. นายทนง        ศรีจิตร� รองผู�จัดการใหญ�

3. นายวิชัย        กุลสมภพ ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�

4. นางดรุณี        สุนทรธํารง ผู�จัดการ ายบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท

5. นางนิสา        จินดาสมบัติเจริญ 
    (หมดสัญญาว�าจ�าง ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 2557 และ
    ได�แต�งตั้งนางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรักษ�     
    ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 2557)

ผู�จัดการ ายบัญชี

6. นางสาวสุวรรณี    กิตติพิพัฒนพงศ� ผู�จัดการ ายการเงิน

7. นายวิเชียร        อร�ามเรือง ผู�จัดการ ายก หมาย

8. นางสาวเสาวนีย�  นําเบญจพล 
   (หมดสัญญาว�าจ�าง ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 2557 และ
  ได�แต�งตั้งนายปวร จระมาศ ตั้งแต�วันที่ 1 ม.ค. 2557)

ผู�จัดการ ายทรัพยากรบุคคล

9. นางพิมพ�สิริ      ควรสุวรรณ ผู�จัดการ ายส�งเสริมธุรกิจ

10. นายภิรมย�      ตองจริง ผู�จัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน

11. นายชูโต       จิระคุณากร ผู�จัดการ ายวางแผนและพัฒนาโครงการ

12. นายสนทยา    ทับขันต� ผู�จัดการ ายพัฒนาสาธารณูปโภค

13. นายทินกร      บุนนาค ผู�จัดการ ายพัฒนาพื้นที่

14. นางทัศนีย�      อินทปุระ ผู�จัดการ ายสํานักงาน

15. นายวัชรา      แย�มแก�ว ผู�จัดการ ายภูมิสถาปตย�

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ซึ่งผู�ดํารงตําแหน�งข�างต�น  จัดเป�นผู�บริหารตามคํา

จํากัดความของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย�

อา าจ - �า ่ องกรรมการ �จดัการ   

คณะกรรมการบริษทัเป�นผู�พจิารณาแต�งตัง้กรรมการ

ผู�จัดการใหญ�โดยมีอํานาจหน�าที่และความรับผิดชอบ 

ดังนี้

1. มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให�เป�น

ไปตามนโยบาย ก หมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับของ 

บริษทัฯ มตทิีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น มติทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจน

ระเบียบป ิบัติที่เกี่ยวข�อง

2. มีอํานาจในการสั่งการ ดําเนินการใด  ที่จําเป�น

และสมควร เพือ่ให�การดําเนินการตามข�อ 1. สาํเรจลลุ�วง

ไป และหากเป�นเร่ืองสําคัญให�รายงานและ/หรือแจ�ง

ให�คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร

รับทราบ

3. มีอํานาจบังคับบัญชา บรรจุ แต�งตั้ง ถอดถอน 

โอนย�าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย

ตลอดจนกาํหนดค�าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังาน

ทั้งน้ีการดําเนินการต�าง  ดังกล�าว ต�องไม�ขัดแย�งกับ

อํานาจของคณะกรรมการบริหาร

4. มีอํานาจออกระเบียบว�าด�วยการป ิบัติงานของ 

บริษทัฯ โดยไม�ขดัหรอืแย�งกบันโยบาย ข�อบงัคบั ระเบยีบ

ข�อกําหนดคําสั่งและมติใด  ของคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

5. มอีาํนาจอนมุตัจิดัหา  และลงทนุในสินทรพัย�ถาวร

แต�ละครั้งไม�เกิน 5 แสนบาท

• หากเกิน  5 แสนบาท แต�ไม�เกิน 1 ล�านบาท 

ต�องลงนามร�วมกบักรรมการบรหิาร 1 ท�าน หรอื

ลงนามร�วมกับกรรมการรองผู�จัดการใหญ� หรือ

กรรมการผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�ท�านใดท�านหนึ่ง

• หากเกิน  1  ล�านบาท  แต�ไม�เกิน  10  ล�าน

บาท  ต�องลงนามร�วมกับกรรมการรองผู�จัดการ

ใหญ� โดยจดัทาํเป�นสญัญา หรอืเอกสารหลกั าน

ให� ายก หมายตรวจสอบ

6. มีอํานาจอนุมัติเงินลงทุนขายเงินลงทุนในหุ�น

สามัญและ/หรือหลักทรัพย�อื่นใดท่ีออกโดยบริษัทอ่ืนใน

วงเงินแต�ละครั้งไม�เกิน 5 แสนบาท

• หากเกิน 5 แสนบาท แต�ไม�เกิน 1 ล�านบาท ต�อง

ลงนามร�วมกับกรรมการบริหาร 1 ท�าน หรือลง

นามร�วมกับกรรมการรองผู�จัดการใหญ� หรือ

กรรมการผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�ท�านใดท�านหนึ่ง

• หากเกิน 1 ล�านบาท  แต�ไม�เกิน  10  ล�านบาท  

ต�องลงนามร�วมกับกรรมการรองผู�จัดการใหญ�

โดยจัดทําเป�นสัญญา หรือเอกสารหลัก านให�

ายก หมายตรวจสอบ

7. มอีาํนาจอนมุตักิารเข�าทาํนติกิรรมในวงเงินแต�ละ

ครั้งไม�เกิน 5  แสนบาท

• หากเกิน  5 แสนบาท แต�ไม�เกิน 1 ล�านบาท 

ต�องลงนามร�วมกับกรรมการบริหาร 1 ท�านหรือ

ลงนามร�วมกับกรรมการรองผู�จัดการใหญ�  หรือ

กรรมการผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�ท�านใดท�านหนึ่ง

• หากเกิน  1  ล�านบาท แต�ไม�เกิน  10  ล�านบาท  

ต�องลงนามร�วมกับกรรมการรองผู�จัดการใหญ�

โดยจัดทําเป�นสัญญา  หรือเอกสารหลัก านให�

ายก หมายตรวจสอบ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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8. มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ให�บุคคลอื่น

ป ิบัติงานเฉพาะอย�างแทนได�

9. การใช�อํานาจของกรรมการผู�จัดการใหญ�ข�างต�น

ไม�สามารถกระทําได� หากกรรมการผู�จัดการใหญ� อาจ

มสี�วนได�เสยีหรอือาจมคีวามขัดแย�งทางผลประโยชน�ใน

ลักษณะใด กับบริษัทฯ 

10. ในการใช�อํานาจดังกล�าว หากมีข�อสงสัยหรือ

ความไม�ชัดเจนในการใช�อํานาจหน�าที่ตามที่กําหนดนี้  

ให�เสนอเรื่องให�คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

11. ป ิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อํานาจ - หน�าที่ของผู�บริหารรายอ่ืน  ที่สําคัญ 

มีดังนี

1. มีหน�าที่ในการป ิบัติงานให�เป�นไปตาม นโยบาย 

ก หมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ ระเบียบบริษัทฯ มติ

คณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติ

ที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  

ซื่อสัตย�สุจริต

2. ดาํเนินกิจการงานของบริษทัฯ ให�เป�นไปตามหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

ไว�เป�นแนวทางป ิบัติ

3. อืน่  ตามทีก่รรมการผู�จดัการใหญ� คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการ

แบ�งแยกอํานาจหน�าที่ตามความรับผิดชอบ

3.3 การ รรหา ะ ั กรรมการ
บริษทั ะ บริหารระ บั

3.3.1 กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน       

ทําหน�าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม�มีลักษณะต�อง

ห�ามตามก หมายและข�อบงัคบัของบริษทัฯ รวมท้ังต�อง

ไม�มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได�

รบัความไว�วางใจให�บรหิารจัดการกิจการท่ีมมีหาชนเป�น

ผู�ถือหุ�น  ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย�ประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงความรู�  

ความสามารถ ประสบการณ� ความเชี่ยวชาญ มีวิสัย

ทัศน�และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเหนอย�าง

อิสระ  และต�องมีคุณสมบัติเป�นไปตามนิยามกรรมการ

อสิระของบรษิทัฯ  ก�อนเสนอชือ่ให�คณะกรรมการบรษิทั

พิจารณา  และนําเสนอให�ผู�ถือหุ�นพิจารณาเลือกตั้ง 

กรรมการอิสระ  หมายถึง  บุคคลที่มีคุณสมบัติครบ

ถ�วนและมีความเป�นอิสระจาก ายบริหารและผู�ถือหุ�น

รายใหญ�  นิยาม “กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ  เท�ากับ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ�นไม�เกินร�อยละหนึ่งของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัท

ย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือผู�มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให�นับรวมการถือหุ�นของ

ผู�ที่เกี่ยวข�องของกรรมการอิสระรายนั้น   ด�วย

(2) ไม�เป�น หรือเคยเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบริหาร

งาน ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได�เงินเดือน

ประจาํ  หรอื ผู�มอีาํนาจควบคุมของบริษทั บรษิทั

ใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับ

เดียวกันผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือของผู�มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมี

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ลกัษณะดงักล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวนั

ที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะ

ต�องห�ามดังกล�าวไม�รวมถึงกรณีทีก่รรมการอิสระ

เคยเป�นข�าราชการ หรอืทีป่รกึษาของส�วนราชการ

ซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท

(3) ไม�เป�นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ�ทางสายโลหติหรอื

โดยการจดทะเบียนตามก หมายในลักษณะที่

เป�นบิดามารดา คู�สมรส  พี่น�อง และบุตร รวม

ทั้งคู�สมรสของบุตร ของผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นราย

ใหญ�  ผู�มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได�รับ

การเสนอให�เป�นผู�บริหาร  หรอืผู�มอีาํนาจควบคมุ

ของบริษัท  หรือบริษัทย�อย

(4) ไม�มี หรือเคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นราย

ใหญ� หรอืผู�มอีาํนาจควบคุมของบริษทัในลักษณะ

ที่อาจเป�นการขัดขวางการใช�วิจารณญาณอย�าง

อิสระของตน รวมทั้ง ไม�เป�น หรือเคยเป�นผู�ถือ

หุ�นที่มีนัย หรือผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ที่มีความ

สัมพันธ�ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ� บริษัท

ย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เว�นแต�จะได�พ�นจากการมี

ลกัษณะดงักล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวนั

ที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ

     ความสัมพันธ�ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวม

ถึงการทํารายการทางการค�าที่กระทําเป�นปกติ

เพื่อประกอบกิจการ การเช �าห รือให � เช � า

อสังหา ริมทรพัย� รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย�หรอื

บริการ หรือการให� หรือรับความช�วยเหลือ

ทางการเงิน  ด�วยการรับหรือให�กู�ยืมคํ้าประกัน 

การให�สินทรัพย�เป�นหลักประกันหนี้สินรวมถึง

พ ติการณ�อืน่ทาํนองเดยีวกนั ซึง่เป�นผลให�บรษิทั

หรือ คู�สัญญามีภาระหนี้ที่ต�องชําระต�ออีก าย

หนึ่ง ตั้งแต�ร�อยละสามของสินทรัพย�ที่มีตัวตน

สทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต�ยีสิ่บล�านบาทขึน้ไปแล�ว

แต�จาํนวนใดจะต่ํากว�า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหน้ี

ดังกล�าวให�เป�นไปตามวิธีการคํานวณมูลค�าของ

รายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะ

กรรมการกํากับตลาดทุน ว�าด�วยหลักเกณ �ใน

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต�ใน

การพจิารณาภาระหนีด้งักล�าวให�นบัรวมภาระหนี้

ที่ เกิดขึ้นในระหว�างหนึ่งป �ก �อนวันที่มีความ

สัมพันธ�ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� 

หรอืผู�มอีาํนาจควบคุมของบริษทั และไม�เป�นผู�ถอื

หุ�นที่มีนัย ผู�มีอํานาจควบคุมหรือหุ�นส�วนของ

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู�สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ� บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นราย

ใหญ� หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู�   

เว�นแต�จะได�พ�นจากการมีลกัษณะดังกล�าวมาแล�ว

ไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวันที่ได�รับแต�งตั้งเป�น

กรรมการอิสระ

(6) ไม�เป�นหรือเคยเป�นผู�ให�บริการทางวิชาชีพใด   

ซึ่งรวมถึงการให�บริการเป�นที่ปรึกษาก หมาย  

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได�รับค�าบริการเกิน

กว�าสองล�านบาทต�อป�จากบริษัทบริษัทใหญ� 

บริษัทย�อย บริษัทร�วม ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือผู�มี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไม�เป�นผู�ถือหุ�นที่มี

นยั ผู�มอีาํนาจควบคุมหรอืหุ�นส�วนของผู�ให�บรกิาร

ทางวิชาชีพนั้นด�วย เว�นแต�จะได�พ�นจากการมี

ลกัษณะดงักล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�าสองป�ก�อนวนั

ที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการอิสระ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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(7) ไม�เป�นกรรมการท่ีได�รับการแต�งตั้งขึ้นเพ่ือเป�น

ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู�ถอืหุ�นรายใหญ�

หรือผู�ถือหุ�นซึ่งเป�นผู�ที่เก่ียวข�องกับผู�ถือหุ�นราย

ใหญ�    

(8) ไม�ประกอบกิจการที่มีสภาพอย�างเดียวกันและ

เป�นการแข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ

บริษัทย�อย หรือไม�เป�นหุ�นส�วนที่มีนัยในห�างหุ�น

ส�วน หรือเป�นกรรมการที่มีส�วนร�วมบริหารงาน 

ลูกจ�าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 

หรือถอืหุ�นเกนิร�อยละหนึง่ของจาํนวนหุ�นทีม่สีทิธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอย�างเดียวกันและเป�นการ

แข�งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ย�อย

(9) ไม�มลีกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให�ไม�สามารถให�ความเหน

อย�างเป�นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนนิงานของบรษิทั

ภายหลังได�รับการแต�งตั้งให�เป�นกรรมการอิสระที่มี

ลักษณะเป�นไปตาม (1) ถึง (9) แล�ว กรรมการอิสระอาจ

ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให�ตัดสินใจ

ในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย 

บริษัทร�วม บริษัทย�อยลําดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ�

หรอื ผู�มอีาํนาจควบคมุของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจใน

รูปแบบขององค�คณะ (collective decision) ได�

3.3.2 การสรรหากรรมการบรษิทัและผู�บรหิารระดบัสงู 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

จะพิจารณาสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป�นราย

บุคคลและมีพื้น านความเช่ียวชาญจากหลากหลาย

วิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม�มีลักษณะต�องห�ามตาม

ก หมายและข�อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งต�องไม�มี

ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได�รับ

ความไว�วางใจให�บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป�นผู�

ถือหุ �น ตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย�ประกาศกําหนด  เพ่ือเสนอเข�าดํารง

ตาํแหน�งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีต่�องออก

ตามวาระต�อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาและนาํ

เสนอต�อทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น เพือ่พิจารณาเลอืกตงัเป�นราย

บุคคล เว�นแต�กรณีที่มิใช�เป�นการออกตามวาระคณะ

กรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน จะพิจารณา

สรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เลอืกตัง้เข�าเป�นกรรมการบรษิทัในตาํแหน�งทีว่�างลงตาม

ข�อบงัคบัของบรษิทัฯ

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเปดโอกาสให�ผู�ถอืหุ�นราย

ย�อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป�นกรรมการบรษิทัในการประชมุสามญัผู�ถอืหุ�นตามหลกั

เกณ �ที่กําหนด ซึ่งสามารถดูได�จากเวบไซต�ของ

บรษิทัฯ  (www.spi.co.th)

 1. คณะกรรมการบริษทั

 องค�ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข�อบังคับ

บรษิทัฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข�อ 18 และก บตัร 

ให�ที่ประชุมผู �ถือหุ �นเป�นผู �กําหนดจํานวนตําแหน�ง

กรรมการบรษิทัแต�ต�องไม�น�อยกว�า 5 คน และเลอืกตัง้

บคุคลท่ีไม�มลีกัษณะต�องห�ามตามก หมายและข�อบงัคบั

ของบรษิทัฯ รวมทัง้ต�องไม�มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาด

ความเหมาะสมท่ีจะได�รบัความไว�วางใจให�บรหิารจัดการ

กจิการท่ีมมีหาชนเป�นผู�ถอืหุ�นตามท่ีคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ประกาศกําหนด และ

กรรมการบรษิทัไม�น�อยกว�ากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการ

บริษัททั้งหมดต�องมีถิ่นที่อยู�ในราชอาณาจักร และมี

จํานวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป�นไป

ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

132

 วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข�อบังคับ

บริษัทฯหมวดที่  3 คณะกรรมการ ข�อ 20 กรรมการ

บริษัทนั้นให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นเลือกต้ัง ตามหลักเกณ �

และวิธีการดังต�อไปนี้

(1) ผู�ถือหุ�นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับหนึ่งหุ�นต�อ

เสียงหนึ่ง

(2) ผู �ถือหุ �นแต�ละคนต�องใช�คะแนนเสียงที่มีอยู �

ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป�นกรรมการกได� แต�จะแบ�งคะแนนเสียงให�

แก�ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม�ได�

(3) บคุคลซึง่ได�รบัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดับลงมา 

เป�นผู�ได�รับการเลือกตั้งเป�นกรรมการเท�าจํานวน

กรรมการท่ีที่ประชุมผู�ถือหุ�นต�องเลือกตั้งในคร้ัง

นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได�รบัการเลอืกตัง้ในลาํดบั

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท �ากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีที่ประชุมผู�ถือหุ�นต�องเลือกตั้งในคร้ัง

นั้นให�ประธานเป�นผู�ออกเสียงชี้ขาด

 วาระการดํารงตําแหน�ง

(ก) การออกตามวาระ ตามข�อบังคับบริษัทฯ

หมวดที ่3 คณะกรรมการข�อ 21 และก บตัร

กําหนดให�ในการประชุมสามัญประจําป�ทุก

ครัง้ให�กรรมการบริษัทออกจากตาํแหน�งเป�น

จํานวนหน่ึงในสามเป�นอัตรา  ถ�าจํานวน

กรรมการบรษิทัทีจ่ะแบ�งออกให�ตรงเป�นสาม

ส�วนไม�ได�กให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับ

ส�วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต�อง

ออกจากตําแหน�งในป�แรกและป�ทีส่อง   ภาย

หลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ให�จบัฉลากกันว�าผู�

ใดจะออก ส�วนป�หลัง   ต�อไปให�กรรมการ

บรษิทัคนทีอ่ยู�ในตาํแหน�งนานทีส่ดุนัน้เป�นผู�

ออกจากตําแหน�ง กรรมการบริษทัซึง่พ�นจาก

ตําแหน�งแล�วอาจได�รับเลือกตั้งใหม�ได�

(ข) การออกที่มิใช�การออกตามวาระ

 1. ตามข�อบังคับบริษัทฯ หมวดที่  3 คณะ

กรรมการ  ข�อ  22  และ 24  ก บัตรกําหนดให�

กรรมการบริษัทพ�นจากตําแหน�ง (นอกจากการออก

ตามวาระ) ดังนี้

 1.1 ตาย

 1.2 ลาออก

 1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�าม

ตามก หมาย หรือข�อบังคับบริษัทฯ

 1.4 มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสม ที่จะได�รับความไว�วางใจให�

บรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป�นผู�ถอืหุ�น

ตามทีค่ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย�ประกาศกําหนด

 1.5 ที่ประชุมผู�ถือหุ�นลงมติให�ออก

 1.6 ศาลมีคําสั่งให�ออก

และเมือ่ตาํแหน�งกรรมการบรษิทัว�างลง (นอกจากถงึ

คราวออกตามวาระ)ให�คณะกรรมการบรษิทัเลอืกบคุคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามก หมาย

เข�าเป�นกรรมการบริษัทแทนตําแหน�งกรรมการบริษัทที่

ว�างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว�น

แต�วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน�อยกว�า  2 เดือน 

และจะอยู�ในตาํแหน�งกรรมการบรษิทัได�เพียงเท�าวาระที่

เหลืออยู�ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

2. ตามข�อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

ข�อ  25 กําหนดให�ท่ีประชุมผู �ถือหุ �นอาจลงมติให�

กรรมการบรษิทัคนใดออกจากตาํแหน�งก�อนถงึคราวออก

ตามวาระได� ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในสี่ของ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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จํานวนผู�ถือหุ�น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมี

หุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ�นที่ถือ

อยู�โดยผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

บรษิทัฯ ไม�ได�กาํหนดจาํนวนวาระทีจ่ะดาํรงตาํแหน�ง

ติดต�อกันได�นานที่สุด เพราะเชื่อว�าความสามารถทาง

ธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต�ละคน

ไม�ได�ขึน้อยู�กบัอายุตราบเท�าท่ีกรรมการบริษทัทุกคน  มี

ความตั้งใจและจริงใจในการป ิบัติหน�าที่กรรมการ

บริษัท ตามที่ได�รับความไว�วางใจจากคณะกรรมการ

บริษัทและผู�ถือหุ�น  เพราะอํานาจการตัดสินใจในการ

เลอืกตัง้บคุคลเข�าดาํรงตาํแหน�งกรรมการบรษิทันัน้ เป�น

สทิธขิองผู�ถอืหุ�นโดยแท�ทีจ่ะคดัเลอืกบุคคลเข�าทาํหน�าที่

ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของ

บริษัทฯ แทนตน 

2. ค ะกรรมการตรวจสอบ

องค�ประกอบและการแต�งตั้ง ตามก บัตร ต�องมี

จํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน โดยทั้งหมดต�องเป�นกรรมการ

บริษัท และมีคุณสมบัติเป�นกรรมการตรวจสอบตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้  

1. ได�รับแต�งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผู�ถือหุ�น

2. เป�นกรรมการอิสระ

3. ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท ให�ตัดสินใจในการดําเนินการของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ�  บริษัทย�อย  บริษัทร�วม  บริษัท

ย�อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง

4. ไม�เป�นกรรมการของบริษทัใหญ� บริษทัย�อย หรอื

บริษัทย�อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป�นบริษัทจดทะเบียน

5. มคีวามรู�และประสบการณ�เพยีงพอทีจ่ะสามารถ

ทําหน�าที่ใน านะกรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ ต�องมีกรรมการตรวจสอบอย�างน�อยหนึ่ง

คน ที่มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอที่จะสามารถ

ทําหน�าที่ในการสอบทานความน�าเช่ือถือของงบการ

เงินได�

 ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได�มี

ประกาศเปลีย่นแปลงคุณสมบัตกิรรมการตรวจสอบใหม� 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต�องมีคุณสมบัติตามที่

ได�มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดํารงตําแหน�ง

(ก) การออกตามวาระ  ตามก บตัร มวีาระการดาํรง

ตําแหน�งคราวละ 1 ป� นับจากวันที่มีมติแต�งตั้ง     

และเมื่อครบวาระแล�วหากคณะกรรมการบริษัท

หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ยังไม�ได�มีมติแต�งต้ังคณะ

กรรมการตรวจสอบชุดใหม�กให�คณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดเดิมป บิตัหิน�าทีต่�อไป จนกว�าคณะ

กรรมการบริษทัหรอืทีป่ระชุมผู�ถอืหุ�นจะได�แต�งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม� แทนคณะ

กรรมการตรวจสอบชดุเดมิทีห่มดวาระลง ในการ

แต�งตั้งต�องกระทําภายใน 2 เดือน นับแต�วัน

ครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  

กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระ

อาจได�รับการแต�งตั้งใหม�ได�

(ข) การออกท่ีมิใช�การออกตามวาระ ตามก บัตร

กําหนดให�กรรมการตรวจสอบพ�นจากตําแหน�ง  

(นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3. พ�นจากสภาพการเป�นกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให�พ�น

จากตําแหน�งก�อนครบวาระ

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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5. ขาดคุณสมบัติการเป�นกรรมการตรวจสอบ 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

และเมือ่ตาํแหน�งกรรมการตรวจสอบว�างลง 

(นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคง

เหลือวาระไม�น�อยกว�า 2 เดือน ให�คณะ

กรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู�ถือหุ�นแต�ง

ตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ�วน เป �น

กรรมการตรวจสอบแทนตําแหน�งที่ว�างใน

การประชุมคราวถัดไป และจะอยู �ใน

ตําแหน�งได�เพียงเท�าวาระที่เหลืออยู�ของ

กรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม�กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน�ง

ติดต�อกันได�นานท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบข้ึนอยู�กับ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. ค ะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

องค�ประกอบและการแต�งตั้ง  ตามก บัตรต�องมี

จํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป�น

ผู�แต�งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืนให�ดํารง

ตําแหน�งดังกล�าว ทั้งนี้ต�องมีความรู�และประสบการณ�

เพียงพอที่จะทําหน�าที่สรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

กรรมการบริษัท

วาระการดํารงตําแหน�ง

(ก) การออกตามวาระ ตามก บัตรมีวาระการดํารง

ตําแหน�งคราวละ 1 ป� นับจากวันที่มีมติแต�งตั้ง

และเมื่อครบวาระแล�วหากคณะกรรมการบริษัท

ยังไม�ได�มีมติแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค�าตอบแทนชุดใหม�กให�คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค�าตอบแทนชุดเดิมป ิบัติ

หน�าที่ต�อไปจนกว�าคณะกรรมการบริษัทจะได�

แต�งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทนชุดใหม�  แทนคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค�าตอบแทนชดุเดมิทีห่มดวาระลง ในการ

แต�งตั้งต�องกระทําภายใน 2 เดือนนับแต�วันครบ

วาระของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทนซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับ

การแต�งตั้งใหม�ได�

(ข) การออกท่ีมิใช�การออกตามวาระ ตามก บัตร

กําหนดให�กรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทนพ�นจากตาํแหน�ง (นอกจากการออกตาม

วาระ) ดังนี้

1. ตาย

2. ลาออก

3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให �พ �นจาก

ตําแหน�งและเมื่อตําแหน�งกรรมการสรรหา

และกาํหนดค�าตอบแทนว�างลง (นอกจากถงึ

คราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระ

ไม�น�อยกว�า 2 เดือน ให�คณะกรรมการบรษิทั

แต�งตั้งกรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทน แทนตําแหน�งท่ีว�างในการประชุม

คราวถัดไปและจะอยู�ในตําแหน�งได�เพียง

เท�าวาระทีเ่หลอือยู�ของกรรมการสรรหาและ

กําหนดค�าตอบแทนที่ตนแทน

บริษัทฯ ไม�กําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหน�ง

ติดต�อกันได�นานที่สุดของกรรมการสรรหาและกําหนด

ค�าตอบแทน ขึ้นอยู�กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัท

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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4. ค ะกรรมการบริหาร

องค�ประกอบและการแต�งตั้ง ตามก บัตรต�องมี

จํานวนไม�น�อยกว�า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป�น

ผู�แต�งตัง้กรรมการบริษทัและ/หรอืบุคคลอืน่ ทัง้ทีม่ี านะ

เป�นพนักงาน หรือลูกจ�างของบริษัทฯ และ/หรือบุคคล

ภายนอกให�ดํารงตําแหน�งดังกล�าว ทั้งนี้ ต�องมีความรู�

และประสบการณ�เพียงพอที่จะทําหน�าที่บริหารจัดการ

กิจการของบริษัทฯ ได�เป�นอย�างดี

วาระการดํารงตําแหน�ง

(ก) การออกตามวาระ    ตามก บัตร  มีวาระการ

ดํารงตําแหน�งคราวละ 1 ป�   นับจากวันที่มีมติ

แต�งต้ังและเม่ือครบวาระแล�ว หากคณะกรรมการ

บริษัทยังไม�ได�มีมติแต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ชุดใหม�กให�คณะกรรมการบริหารชุดเดิมป ิบัติ

หน�าที่ต�อไปจนกว�า คณะกรรมการบริษัทจะได�

แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม�แทนคณะ

กรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการ

แต�งตั้งต�องกระทําภายใน 2 เดือนนับแต�วันครบ

วาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดมิ กรรมการ

บริหารซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระ อาจได�รับ

การแต�งตั้งใหม�ได�

(ข) การออกที่มิใช�การออกตามวาระตามก บัตร 

กําหนดให�กรรมการบริหารพ�นจากตําแหน�ง 

(นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสม ที่จะได�รับความไว�วางใจให�

บรหิารกิจการท่ีมมีหาชนเป�นผู�ถอืหุ�น  ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให �พ �นจาก

ตาํแหน�ง และเมือ่ตาํแหน�งกรรมการบริหาร

ว�างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  

และยงัคงเหลอืวาระไม�น�อยกว�า 2 เดอืน  ให�

คณะกรรมการบริษัทแต�งตั้งกรรมการ

บริหาร แทนตําแหน�งที่ว�างในการประชุม

คราวถัดไปและจะอยู�ในตําแหน�งได�เพียง

เท�าวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการบริหารที่

ตนแทน

5. การแต�งตัง้กรรมการผู�จดัการใหญ�  กรรมการรอง

ผู�จัดการใหญ�และกรรมการผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�จากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาจากความรู�  

ความสามารถ  ประสบการณ� และแนวทางการดําเนิน

งานของบริษัทฯ

6. การแต�งตั้งผู�บริหารรายอื่น   ายบริหารเป�นผู�

พจิารณา ซึง่เป�นไปตามก ระเบยีบของบริษัทฯ  ซึ่งจะ

พจิารณาจากพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่คีวามสามารถและ

เหมาะสม

3.4 การกากบั การ า ิ า
บริษทั ะบริษทัร ม

บรษิทัฯ ไม�มบีรษิทัย�อยมแีต�บรษิทัร�วม บรษิทัฯ และ

บริษัทในกลุ�มจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะ

ลงทุนร�วมกันหรือร�วมลงทุนกับบริษัทร�วมทุนอื่น โดยมี 

นโยบายให�บริษัทที่ร�วมลงทุนและทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

กับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป�นผู�ติดตามผลการดําเนิน

งานของบริษัทนั้น  เพื่อให�ทราบปญหาที่เกิดขึ้นและ

รายงานให�บริษัทฯ และผู�ถือหุ�นในกลุ�มทราบ  เพื่อร�วม

กันเสนอแนวทางแก�ไขให�ทันกับสถานการณ�นั้น    ซึ่ง

นโยบายและวธิีป ิบัติในการไปดํารงตําแหน�งกรรมการ

บรษิทัท่ีบรษิทัอืน่ของกรรมการบรษิทัและผู�บรหิาร  กลุ�ม

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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สหพัฒน�จะมีทีมผู �บริหารระดับสูงเป�นผู �พิจารณาว�า

บริษัทน้ันประกอบธุรกิจอะไร  จะพิจารณากรรมการ

บริษัทหรือผู�บริหารในกลุ�มที่มีความรู�  ความสามารถ  

และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น  เข�าไปเป�นตัวแทน

ของกลุ �มใน านะผู �ร �วมทุนหรือตามสัญญาร�วมทุน  

มีหน�าที่ดําเนินการเพ่ือประโยชน�ที่ดีที่สุดของบริษัทร�วม

ทุนนั้น  โดยบริษัทฯ ไม�มีอํานาจในการควบคุม   

อํานาจในการบริหารนั้นขึ้นอยู�กับคณะกรรมการของ

บริษัทนั้น

3.5  การ ร การ ม า

 บริษัทฯ มีการป ิบัติตามหลักการการกํากับ

ดแูลกจิการทีด่ ีมมีาตรการดแูลเรือ่งการใช�ข�อมลูภายใน 

โดยกําหนดไว�เป�นลายลักษณ�อักษรในจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ ในหัวข�อ ความขัดแย�งของผลประโยชน� 

และจรรยาบรร กรรมการบรษิทั  ผู�บรหิารและพนกังาน 

ในหัวข�อ ความรับผิดชอบในหน�าที่ โดยให�กรรมการ

บริษัท   ผู�บริหาร  และพนักงานป ิบัติหน�าที่ด�วยความ

รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย� สุจริต มีวินัย และมี

จิตสํานึกที่ดีต�อส�วนรวมและต�อตนเอง โดยคํานึงถึงผล

ประโยชน�ของบริษัทฯ เป�นสําคัญ  ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่

แสวงหาประโยชน�เพื่อตนเอง และ/หรือผู�อื่นโดยมิชอบ

รักษาผลประโยชน�และทรัพย�สินของบริษัทฯ โดยไม�นํา

ข�อมลูและทรพัย�สนิของบริษทัฯ ไปใช�เพือ่ประโยชน�ของ

ตนเองและ/หรือผู�อื่น และห�ามกระทําการอันเป�นการ

สนับสนุนบุคคลอื่นใดให�ทําธุรกิจแข�งขันกับบริษัทฯรวม

ทั้งมีการกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ

ห�ามมิให�กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานซึ่งอยู�

ในหน�วยงานทีร่บัทราบข�อมลูภายในทาํการซือ้/ขายหลกั

ทรพัย�ของบริษทัฯในช�วง 1 เดอืนก�อนการเปดเผยงบการ

เงนิแก�สาธารณชนทกุไตรมาส เลขานกุารบรษิทั ได�ออก

จดหมายแจ�งเตือนให�กรรมการบริษัท  ผู�บริหาร และ

ผู�ทีเ่กีย่วข�องรบัทราบช�วงระยะเวลาการห�ามซือ้ขายหลกั

ทรัพย�ของบริษัทฯ จนกว�าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

นับแต�ได�มีการเปดเผยข�อมูลสู�สาธารณชนแล�ว

 นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู�บริหาร รวมทั้งคู�

สมรสและบตุรทีย่งัไม�บรรลนุติภิาวะมหีน�าทีต่�องรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย�บริษัทฯ ต�อ

สํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย �และ

ตลาดหลักทรัพย�และต�องรายงานต�อคณะกรรมการ

บรษิทัในการประชมุครัง้ต�อไป และยงักาํหนดหลกัเกณ �

ให�กรรมการบริษัท และผู�บริหารต�องรายงานการมีส�วน

ได�เสียของกรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร และบคุคลทีม่คีวาม

เกี่ยวข�อง เมื่อเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทหรือผู�

บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ข�อมลูการมสี�วนได�เสยี โดยส�งแบบรายงานการมสี�วนได�

เสียแก�เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส�ง

สาํเนารายรายงานการมีส�วนได�เสยีให�ประธานกรรมการ

บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 

วันทําการนับแต�วันที่ได�รับรายงาน

 บรษิทัฯ ได�แจกนโยบายในการกาํกบัดแูลกจิการ 

หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวดจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู�บริหาร 

และพนักงานให�แก�กรรมการบริษัท  ผู�บริหารและ

พนกังานทุกคน  พร�อมท้ังเปดเผยในเวบไซต�ของบริษทัฯ 

(www.spi.co.th)  เพื่อเป�นแนวทางในการป ิบัติตนใน

การดําเนินธุรกิจ และเป�นหลักยึดในการทํางาน 

 นอกจากน้ี ระเบียบข�อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน

ของบริษัทฯ มีการกําหนดเรื่องดังกล�าวโดยกําหนดบท

ลงโทษทางวินัยไว�สูงสุด คือ การเลิกจ�าง ซึ่งกรรมการ

บริษัทผู �บริหารและพนักงานได�ป ิบัติตามที่กําหนด

กรรมการบรษิทั ผู�บรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ส�วน

ใหญ�อยู �กับบริษัทฯ เป�นเวลานานได�รับการปลูก ง

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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ปรัชญาของ ดร.เทียม  โชควัฒนา มาเป�นเวลานาน 

ทําให�มีความซื่อสัตย� รักองค�กร ดูแลทรัพย�สินของ 

บริษัทฯ ไม�ให�มีการนําทรัพย�สินของบริษัทฯ ไปใช�โดยมิ

ชอบ และปจจุบันมีการกําหนดอํานาจหน�าที่ไว�เป�นลาย

ลักษณ�อักษร บริหารงานโดยคณะบุคคล มีการประชุม

หารือร�วมกัน

3.6 คา บ ท บบั   

3.6.1 ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได�พิจารณาคัดเลือกและ

ใช�ผู�สอบบัญชีแห�งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร�

เนชั่นแนล จํากัด  เป�นผู�สอบบัญชีประจําป� 2556 ของ 

บริษัทฯ และกําหนดจํานวนเงินค�าสอบบัญชี ดังนี้

บรษิทัฯ จ�ายค�าตอบแทนการสอบบญัช ีให�แก� บรษิทั 

สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป�นผู�

สอบบัญชขีองบริษทัฯ ในรอบป�บญัชีทีผ่�านมาจํานวนเงิน 

1,320,000.00 บาท

1. ค�าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม  

    440,000.- บาท

2. ค�าสอบบัญชีประจํางวด วันที่ 31 ธันวาคม   

    630,000.- บาท

3. ค�าบริการในการสอบทานงานของผู�สอบบัญชีอื่น  

    250,000.- บาท

รวมทังสิน        1,320,000.- บาท  

3.6.2 ค�าบริการอื่น (Non-audit fee)

     บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนของงานบริการอื่น ให�แก� 

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ แห�งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัดในรอบป�บัญชีที่ผ�านมา คือ

 การสอบทานค�าลิขสิทธิ     40,000.-  บาท 

ค�าบริการอ่ืนที่จะต�องจ�ายในอนาคตอันเกิดจากการ

ตกลงที่ยังให�บริการไม�แล�วเสรจ  ในรอบป�บัญชีที่ผ�าน

มา -ไม�มี-

3.7  การ บิั ิ ามห กัการกากบั
กิ การท ร   

 บริษัทฯ มีการป ิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนดในเร่ืองอ่ืน  

นอกจากเรื่องที่เปดเผยไว�ข�างต�นแล�ว ดังนี้

 การป มนิเทศและคู�มอืกรรมการบริษทั

 กรรมการบริษัทที่เข�ารับตําแหน�งใหม� ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนํากรรมการ

บรษิทัคนใหม� แนะนาํนโยบายธรุกิจของบรษิทัฯ รวมทัง้

มอบคู�มอืกรรมการบรษิทัและรายงานประจาํป� ซึง่คู�มอื

กรรมการบริษัทได�มีการปรับปรุงและได�แจกให�แก�

กรรมการบรษิทัและผู�บรหิารทกุคน เพ่ือใช�เป�นคู�มอืในการ

ป บิตัหิน�าที ่ประกอบด�วย

 1.  การเปรียบเทยีบ ข�อบงัคบับรษิทั พ.ร.บ. 

บรษิทัมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรพัย�และตลาดหลกัทรพัย� 

และหลกัการกาํกับดแูลกจิการทีด่ใีนหวัข�อต�าง  ทีเ่กีย่ว

กบัการป บิตัหิน�าทีข่องกรรมการบริษทัและผู�บรหิาร เช�น 

การจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั หน�าทีแ่ละความรบั

ผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัความมผีลสมบรูณ�ในการ

ดาํเนินกิจการของคณะกรรมการบริษทัและการเลือกต้ัง

กรรมการบริษัท

 2.  ก บัตรคณะกรรมการชุดต�าง

 3. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด�วย  

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ  และ

จรรยาบรรณพนักงาน

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท จัดให�มีการประเมินผล

การป ิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป� 2556 

ซึง่เป�นความเหนของกรรมการบรษิทัแต�ละคนต�อผลการ

ป บิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะโดยรวม โดย

มีแบบประเมินผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษทั เมือ่ได�คะแนนประเมนิจากกรรมการบรษิทัแต�ละ

คนแล�ว จะนํามาหาค�าเฉล่ียในแต�ละหวัข�อ เพ่ือจดัลาํดับ

คะแนนในแต�ละหัวข�อ เพื่อให�ทราบว�าข�อใดได�คะแนน

มากที่สุดและข�อใดได�คะแนนน�อยที่สุด และหาคะแนน

เฉลี่ยรวมอีกครั้ง ซึ่งได�เกบคะแนนประเมินไว�ทุกป�  

ตั้งแต�เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผล

งาน ปญหาและอุปสรรคต�าง  ในระหว�างป�ที่ผ�านมา

เพือ่เพ่ิมประสิทธผิลการทํางานของคณะกรรมการบริษทั

มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินในป� 2556 อยู�ในเกณ �ดี  

(80.99%)  และได�รายงานให�คณะกรรมการบริษัททราบ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 การประเมินผลงานของกรรมการผู�จดัการใหญ�

 มีการประเมินผลงานประจําป�ของ กรรมการ

ผู�จัดการใหญ� ซึ่งเป�นการประเมินคร้ังแรก โดยมีแบบ

ประเมินผลงานของ CEO ซึ่งเป�นแบบประเมินของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เป�นความเหนของ

กรรมการบริษัทแต�ละคนต�อผลการป ิบัติงานของ

กรรมการผู�จัดการใหญ� เพื่อกรรมการผู�จัดการใหญ� นํา

มาปรับปรุงการป ิบัติงาน

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทต�อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิด

ชอบต�อความเชื่อถือได� และความถูกต�องของข�อมูล

ทางการเงินเพื่อให�ผู�ถือหุ�นหรือนักลงทุนใช�ประกอบใน

การตัดสินใจ จึงได�จัดทํารายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัต�อรายงานทางการเงนิ ลงนามโดย

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู�จัดการใหญ�

แสดงไว�ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจาํป (แบบ 56-1) 

และรายงานประจําป (แบบ 56-2)     

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษทั ให�ความสําคญักบัการเข�า

ร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และถือเป�นหน�าที่

สาํคญัเพือ่รบัทราบ และร�วมตดัสนิใจในการดําเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ ในป�  2556 บริษัทฯ ได�มีการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท 12  ครั้ง โดยกําหนดตารางการประชุม

ไว�ล�วงหน�าทุกป� และได�แจกตารางการประชุมให�

กรรมการบริษัททุกคนทราบล�วงหน�า เลขานุการบริษัท

จะส�งจดหมายเชญิประชมุ ซึง่มกีารกาํหนดระเบยีบวาระ

การประชุมทั้งวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมครั้งก�อนและเอกสารประกอบการ

ประชมุให�คณะกรรมการบรษิทัทราบเรือ่ง เพือ่พจิารณา

ล�วงหน�าตามระยะเวลาท่ีก หมายกําหนด และข�อบงัคับ

ของบริษัทฯ ที่กําหนดให�ส�งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการบริษัทไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันประชุม ซึ่งไม�

น�อยกว�า 5 วันทําการ รวมทั้งแนบแบบ 59- 2 เพื่อ

เป �นการ เ ตือนให �กรรมการบ ริษัทรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย�ของบริษัทฯ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ �านมา โดยประธาน

กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู �จัดการใหญ�จะร�วมกันพิจารณาเร่ืองเข�าวาระการ

ประชุมนอกจากนี้กรรมการบริษัททุกคนสามารถเสนอ

เรือ่งเพ่ือบรรจเุป�นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

ได�โดยเสนอผ�านเลขานุการบริษัท และหากต�องการ

ข�อมูลเพิ่มสามารถขอข�อมูลเพิ่มจากกรรมการผู�จัดการ

ใหญ�หรือเลขานุการบริษัทได�

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประธาน

กรรมการบริษัททําหน�าท่ีประธานท่ีประชุมดําเนินและ

ควบคุมการประชุมให�เป�นไปตามระเบียบวาระการ

ประชุม ดังนี้     

 เรื่องสืบเนื่อง เป�นการรายงานผลการติดตาม

การป บิตังิานจากการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้

ก�อน

 วาระเพื่อทราบ เป�นการรายงานในเรื่องสําคัญ

เช�น วาระการรายงานผลประกอบการ เป�นการรายงาน

ผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ�านมา และวาระการถือ

หลกัทรัพย�บรษิทัฯ ของกรรมการบรษิทั เป�นการรายงาน

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย�บรษิทัฯ ของกรรมการ

บริษัทคู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

 วาระเพื่อพิจาร า เป�นวาระที่เสนอให�คณะ

กรรมการบริษทัพจิารณาให�ความเหนชอบหรืออนมุตัโิดย

กรรมการบริษัทผู�มีส�วนได�เสียในวาระใดต�องออกจาก

การประชุม และไม�มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น

ประธานกรรมการบริษัทเปดโอกาส และสนับสนุนให�

กรรมการบริษัททุกคนแสดงความเหนอย�างเป�นอิสระ  

กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเหน

อย�างเปดเผย ประธานท่ีประชุมเป�นผู�ประมวลความเหน

ข�อสรุปที่ได�จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให�เป�นไป

ตามวาระและเวลาที่เหมาะสม  การวินิจฉัยชี้ขาดให�ถือ

เสียงข�างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 

ถ�าคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป�นเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจาก

ผู�บริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหน�งกรรมการบริษัทได�เข�า

ร�วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องต�าง  แล�วยังได�เชิญผู�บริหาร

อืน่ใน านะผู�เกีย่วข�องกบัปญหาโดยตรงเข�าประชมุคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข�อมูลด�วย

 เม่ือเสรจสิน้การประชุม เลขานุการบริษทัจะจดั

ทาํรายงานการประชมุเป�นลายลกัษณ�อกัษร และจดัเกบ

รายงานการประชุมทีป่ระธานกรรมการบรษิทัได�ลงนาม

และผ�านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร�อม

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค�น

อ�างอิง

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาส

ให�กรรมการบริษัทที่ไม�เป�นผู�บริหารสามารถประชุม

ระหว�างกันเอง และรายงานให�คณะกรรมการบริษัท

ทราบ

 ในป� 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

12 ครั้งการเข�าร�วมประชุมของกรรมการบริษัทมีราย

ละเอียดอยู�ในหัวข�อค ะกรรมการชุดย�อยในจํานวน

กรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข�าร�วมประชุม

มากกว�าร�อยละ 75  ของการประชุมทั้งป� และกรรมการ

บริษัทแต�ละคนเข�าร�วมประชุมมากกว�าร�อยละ 75 ของ

การประชุมทั้งป�

การ ั การ ะการกากับ กิ การ
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การค บคม า ะการบริหาร ั การค าม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 

20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทซึ่ง

รวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได�ทําการประเมิน

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจําป� 2556 และมี

ความเหนร�วมกันว�าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน

ที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานในปจจุบัน 

ดังนี้

การ ว ม า อง กร 

องค�กรและสภาพแวดล�อมของบริษัทฯ มีลักษณะที่

ทําให � ายบริหารสามารถดําเนินงานได �อย �างมี

ประสทิธภิาพ ส�งเสรมิให�ทกุคนตระหนกัถงึความจาํเป�น

ของระบบการควบคุมภายใน  มีการกําหนดนโยบาย

และเป�าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน คํานึงถึงความ

เป�นธรรมต�อพนักงาน ลูกค�า คู�ค�า รวมถึงความรับผิด

ชอบต�อผู�ถือหุ�น สังคมส�วนรวมและสิ่งแวดล�อม มีการ

ทบทวนการป บิตังิานให�เป�นไปตามเป�าหมายทีก่าํหนด

ไว�อยู�เป�นประจํา เพื่อให�สอดคล�องกับสภาพการณ�ใน

ขณะนั้นมีการจัดโครงสร�างองค�กรและจัดทําก บัตร

คณะกรรมการชุดต�าง  ตลอดจนอํานาจหน�าที่และ

ความรับผิดของกรรมการผู�จัดการใหญ�เป�นลายลักษณ�

อักษร เพ่ือเป�นการแบ�งแยกอํานาจหน�าที่ให�ชัดเจน

นอกจากนี้ มีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแล

กิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ

กรรมการบริษทั ผู�บริหาร และพนักงานไว�เป�นลายลกัษณ�

อกัษร เพือ่เป�นแนวทางในการป บิตัขิองกรรมการบริษทั

ผู�บริหารและพนักงาน ซึ่งช�วยทําให�ระบบการควบคุม

ภายในดําเนินไปได�อย�างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมี

ระเบยีบการตรวจสอบ ซึง่ควบคมุดแูลโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบการอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อได�

ทําก ระเบียบไว�เป�นลายลักษณ�อักษร เพ่ือป�องกันการ

ใช�อาํนาจหน�าทีใ่นการนาํทรพัย�สนิของบรษิทัฯ ไปใช�โดย

มิชอบหรือเกินอํานาจ บริษัทฯ จัดให�มีการ กอบรมทั้ง

ในและนอกสถานที่  เพื่อพัฒนาให�พนักงานเพิ่มทักษะ 

มคีวามรู�และความสามารถท่ีเหมาะสมในการป บิตังิาน

ในแต�ละหน�าที่และได�นําวิธีการประเมินแบบ 360 องศา 

เป�นการประเมินแบบรอบด�านมาใช�วิเคราะห�ความ

สามารถของพนักงานเป�นรายบุคคลของแต�ละ าย

การ ร มิ วาม ส่ ง

บรษิทัฯ ใช�นโยบายตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

โดยมีรายงานทางการเงินไว�อย�างครบถ�วนแท�จริงผ�าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได�รับ

การตรวจสอบจากผู�สอบบัญชรีบัอนุญาต บรษิทัฯ มกีาร

ประเมินประเภทของความเส่ียงสาเหตุของปจจัยความ

เส่ียง โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหา

แนวทางป�องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด

ขึ้นให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� และได�ชี้แจงให�ผู�บริหาร

พนักงานได�รับทราบ เพื่อช�วยกันลด และป�องกันความ

เสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้  โดยมีหน�วยงานตรวจสอบภายใน

คอยตดิตามให�แต�ละหน�วยงานป บิตังิาน และคํานงึถงึ

ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น  มีคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�สนับสนุน

การ ว มการ ิ ั งิา

บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน�าที่ และ

วงเงินอนุมัติของ ายบริหารแต�ละระดับไว�อย�างชัดเจน

และเป�นลายลกัษณ�อกัษร   รวมถึงมีการแบ�งแยกหน�าที่

ความรับผิดชอบของแต�ละหน�วยงานออกจากกันโดย

เดดขาด เพื่อเป�นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่

1. ค าม ห คณะกรรมการบรษิทั ก กับค าม ะค าม หมาะ ม
ระบบค บคม า
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มีการทําธุรกรรมกับผู�ถือหุ�นรายใหญ� กรรมการบริษัท 

ผู �บริหารหรือผู�ที่เกี่ยวข�องกับบุคคลดังกล�าว รวมถึง

รายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได�ป ิบัติตามขั้นตอนของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และทกุไตรมาส

จะมีการสรุปรายการดังกล�าวท่ีเป�นธุรกิจปกติเพื่อ

รายงานให�คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม�ใช�

ธุรกิจปกติจะมีการขออนุมัติตามข้ันตอนและแจ�งต�อ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยตามหลักเกณ �ที่

กาํหนด บรษิทัฯ มกีารตดิตามทบทวนผลการดาํเนนิงาน

ของบริษัทฯ เป�นประจําทุกเดือนและติดตามให�การ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เป�นไปตามมติคณะกรรมการ

บริษัท มติที่ประชุมผู�ถือหุ�นและก หมายที่เกี่ยวข�อง ใน

กรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับ

บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ได�มีการติดตามให�ป ิบัติ

ตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไว�  และมีการทบทวนความ

เหมาะสมของสัญญาเพื่อให�สอดคล�องกับสถานการณ� 

นอกจากน้ีเพื่อเน�นความชัดเจนในการป ิบัติหน�าท่ีของ

พนักงานให�ถูกต�องตามก หมาย บริษัทฯ ได�กําหนดให�

พนักงานต�องป บิตัติามก ระเบยีบข�อบงัคบัของบรษิทัฯ

และก หมายทีเ่กีย่วข�องอย�างเคร�งครดัในหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี

ร สารส แล การส่อสาร �อมล

บริษัทฯ จัดให�มีการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก

องค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเกบเอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชีไว�ครบถ�วน เป�นหมวดหมู�และ

ใช�นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการ

สือ่สารข�อมลูทางการเงนิ หรือข�อมลูอ่ืนทีม่คีวามถกูต�อง

เป�นปจจุบันไปยังผู�ที่เกี่ยวข�อง เพื่อใช�ในการตัดสินใจมี

ระบบการจดัเกบข�อมลูทีส่ามารถตรวจสอบความถกูต�อง

ได� พร�อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข�อมูลและ

สารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพเพียงพอในการเสนอเร่ืองให�

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา มีข�อมูลประกอบที่เพียง

พอต�อการตัดสนิใจมีการจัดทาํรายงานการประชุมโดยมี

สาระสําคัญครบถ�วน มีการบันทึกความเหนของ

กรรมการบริษัทข�อซักถามหรือข�อสังเกตของกรรมการ

บริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม  ซึ่ง

สามารถตรวจสอบได�

ร การ ดิ าม

บริษัทฯ  ได�มีการติดตามผลการดําเนินงานเป�น

ประจาํทกุเดอืน และมกีารเปรยีบเทียบกบัผลการดาํเนิน

งานในป�ก�อน มกีารวเิคราะห�สาเหตขุองการแตกต�างและ

ปรับกลยุทธ�ให�เป�นไปตามที่ต�องการ เพ่ือให�สามารถ

บรรลุเป�าหมายได� นอกจากน้ี เพ่ือให�บริษัทฯ มีการ

ควบคุมภายในอย�างเพียงพอโดยกําหนดให�สํานักงาน

ตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ วิเคราะห� และ

ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต�าง  และ

ตรวจติดตามผลการป ิบัติงานอย�างต�อเนื่อง โดย

กําหนดให�รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต�อคณะ

กรรมการตรวจสอบหากพบความบกพร�องที่มีนัยสําคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบต�องรายงานต�อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อให�มีการปรับปรุงแก�ไข และให�มีการตรวจ

ติดตามความคืบหน�าในการปรับปรุงข�อบกพร�องอย�าง

สมํ่าเสมอ

จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ

ในด�านต�าง  5 ด�านดังกล�าวข�างต�น  คณะกรรมการ

บรษิทั ซึง่รวมกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คนเหนว�าบรษิทัฯ 

มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล�ว

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดวี�าระบบการควบคุมภาย

ในใด กตามอาจจะไม�สามารถรบัประกนัได�ทัง้หมดต�อ

ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป�นสาระ

สําคัญแต�กสามารถป�องกัน หรือรับประกันได�ในระดับที่

สมเหตุสมผล

การค บคม า ะการบริหาร ั การค าม
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ตรวจสอบภายในไว�ในแบบ 56-1และแบบ 56-2 ในส�วน

ที่เกี่ยวกับประวัติหัวหน�างานตรวจสอบภายใน

ส�วนหัวหน�างานกํากบัดแูลการป บิตังิานของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ยังไม�มีการแต�งตั้งตําแหน�งดังกล�าว

2. หั ห า า ร บ า ะหั ห า
า กากบั การ บิั ิ า บรษิทั

คณะกรรมการบรษิทัมกีารจดัตัง้หน�วยงานตรวจสอบ

ภายในขึ้นเป�นหน�วยงานหนึ่งภายใน 

บริษัทฯ  ชื่อสํานักงานตรวจสอบภายในโดยมี 

นายภิรมย� ตองจริง เป�นผู�จัดการสํานักงานตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งเป�นหัวหน�างานตรวจสอบภายใน จบการ

ศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี  และ ได�เข�ารับการ

อบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข�องกับการป ิบัติงานด�านการ

ตรวจสอบภายในได�แก� หลักสูตร Risk  Management 

และหลักสูตร Good  Governance  To Sustainable  

Development พร�อมทั้งมีความเข�าใจในกิจกรรมและ

การดําเนินงานของบริษัทฯ  จึงเหนว�ามีความเหมาะสม

ที่จะป ิบัติหน�าที่ดังกล�าวได�อย�างเหมาะสมเพียงพอ มี

สายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจาํป�ให�เป�น

ไปตามมาตร านการประกอบวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน

2. กําหนดขั้นตอน  แนวทางการป ิบัติและวิธีการ

ตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน

3. ควบคมุการป บิตัติรวจสอบภายในให�เป�นไปตาม

แผนที่วางไว�

4. ประเมินผลการป ิบัติงานตรวจสอบ

5. นําเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต�อคณะ

กรรมการตรวจสอบ

6. ทาํหน�าทีเ่ป�นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู�สอบ

บัญชีรับอนุญาต

ทัง้น้ี การพจิารณาและอนมุตัแิต�งตัง้  ถอดถอน  โยก

ย�ายผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน

ของบรษิทัฯ จะต�องผ�านการเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยได�เปดเผยประวัติของหัวหน�าหน�วยงาน

การค บคม า ะการบริหาร ั การค าม

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน�างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ   นายภิรมย�    ตองจริง 

อายุ    54  ป�

การ กษา   ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 
(การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ดํารงตําแหน�ง   ผู�จัดการ ายสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

จํานวนปที่ 6 ป� (เข�าดํารงตําแหน�ง วันที่ 18

ดํารงตําแหน�ง  ธันวาคม 2551)

การอบรม หลักสูตร  Risk Management

 หลักสูตร Good Governance  
To Sustainable Development  

ประสบการ �การทํางาน        

• 20 พ.ค. 2542 - ปจจุบัน 
เลขานุการและกรรมการตรวจสอบ

• 18 ธ.ค.2551 - ปจจุบัน 
ผู�จัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งเป�นหัวหน�างานตรวจสอบภายใน

3. ม ทาบั บรษิทั

ผู�ทําบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543 คือ นางนิสา  จินดาสมบัติเจริญ ตําแหน�ง 

ผู�จัดการ ายบัญชี จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการ

บัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป�นผู�ดูแลการจัดทํา

งบการเงินและการเปดเผยข�อมลูของบริษทัฯ ให�มคีวาม

ครบถ�วนและถูกต�อง โดยมีคุณสมบัติของผู�ทําบัญชี
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รา า ระบบการค บคม า า การบั

ที่  ADC.  012/2557

                    วันที่  13 มีนาคม 2557

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด�านการบัญชี

เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได�ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) สําหรับป�สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได�เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 13 มีนาคม 2557 ไปแล�วนั้น บริษัทฯ ขอเรียน

ว�าในการตรวจสอบงบการเงนิดังกล�าวตามมาตร านการสอบบญัชีที่รับรองท่ัวไป เพื่อแสดงความเหนว�างบการ

เงินนี้แสดง านะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปหรือไม�เพียงใดนั้น บริษัทฯ ได�ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด�านบัญชีของบริษัทท�าน 

ตามท่ีเหนจําเป�นเพ่ือประโยชน�ในการกําหนดขอบเขตของการป ิบัติงานตรวจสอบให�รัดกุมและเหมาะสม ซึ่ง

บริษัทฯ ไม�พบข�อบกพร�องทีเ่ป�นสาระสาํคญัของระบบการควบคมุภายในด�านบญัชทีีจ่ะมผีลกระทบอย�างเป�นสาระ

สําคัญในการแสดงความเหนต�องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ายบริหารของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให�มีระบบการ

ควบคุมภายในด�านการบัญชีและควบคุมให�มีการป ิบัติตามระบบดังกล�าวอย�างเคร�งครัดในการนี้ต�องใช�การ

ประมาณการและดุลยพินิจ โดยพิจารณาถึงผลประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับและต�นทุนท่ีเกิดขึ้นจากการใช�ระบบ

การควบคุมนี้ ระบบการควบคุมภายในดังกล�าวให�ความมั่นใจแก� ายบริหารตามสมควร

อย�างไรกตาม บริษัทฯ ขอเรียนว�าในการตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ มิได�ตรวจสอบทุกรายการ  หากแต�ใช�วิธี

การทดสอบเท�านั้น  นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด�านบัญชี มี

วตัถุประสงค�เพยีงเพือ่ประโยชน�ในการสอบบญัชดีงักล�าวไว�ข�างต�น ดงันัน้จงึไม�อาจชีใ้ห�เหนถึงข�อบกพร�องทัง้หมด

ที่อาจมีอยู�ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได�

บริษัทฯ ขอขอบคุณเจ�าหน�าที่ของบริษัทท�าน ที่ได�ให�ความร�วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป�น

อย�างดี

        ขอแสดงความนับถือ

             (นางสุวิมล  ก ตยาเกียรณ�)

       ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
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 รา การระห า กั

ในป�  2556   บริษัทฯ มีรายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง ที่แจ�งมติผ�านระบบเผยแพร�ข�อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว  มีรายละเอียดดังนี้

1. การ / า ห

2.1 บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) 

จาํนวน 45,000 หุ�น ราคาหุ�นละ 170.00 บาท เป�น

เงิน 7,650,000.- บาท   

2.2  บริษัท ประชาอาภรณ� จํากัด (มหาชน) จํานวน 

988,666 หุ�น ราคาหุ�นละ 11.10 บาท เป�นเงิน 

10,974,192.60  บาท  

2.3  บริษัท ฟาร�อีสท� ดีดีบี จํากัด (มหาชน) จํานวน 

35,700 หุ�น ราคาหุ�นละ 227.-บาท เป�นเงิน 

8,103,900.- บาท 

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายสมศักดิธนสาร

ศลิปกรรมการบรษิทั เป�นกรรมการผู�จดัการ บรษิทั โชค

ธนสิน จํากัด

3.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่6 

(ชุดที่ 20)เมื่อวันที่15 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติให�

บริษัทฯขายหุ�นสามัญ  บริษัท  ศรีราชา บีเอสซี โบว�ลิ่ง  

จาํกัดทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ถอือยู� จาํนวน 50,000 หุ�น ราคา

หุ�นละ 50.- บาท   เป�นเงินทั้งสิ้น  2,500,000.-  บาท   

ให�แก�  บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด

โดยมีบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน คือ นายบุณยสิทธิ  

โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป�น ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ของ

บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9  (ชุด

ที่ 19) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 อนุมัติให�บริษัทฯ 

สละสิทธิการจองซื้อหุ �นเพิ่มทุนบริษัท สยามซัมซุง  

ประกันชีวิต จํากัด (ปจจุบัน เป�น บริษัท ไทยซัมซุง 

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน))  จํานวน 3,445,342 หุ�น 

ราคาหุ�นละ 10.- บาท เป�นเงิน 34,453,420.- บาท ให�

แก� บริษัท ปาร�คแคปปตอลโฮลดิ้ง จํากัด เพ่ือปรับ

โครงสร�างการถอืหุ�นในบริษทั สยามซมัซงุ  ประกนัชวีติ 

จาํกดัซึง่บรษิทัฯ ได�ร�วมลงทนุอยู�ให�เป�นไปตามพระราช

บญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. 2535 แก�ไขเพิม่เตมิ โดยพระ

ราชบัญญตัปิระกนัชีวติ (ฉบบัที2่ ) พ.ศ. 2551 มาตรา 10

โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายบุญเกียรติ  

โชควัฒนา กรรมการบรษิทั เป�น กรรมการผู�อาํนวยการ 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และ

นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ทางอ�อมของ บริษัท ปาร�ค 

แคปปตอล โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา 258 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

พ.ศ. 2535 

 2. ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที5่ 

(ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 อนุมัติให�บริษัทฯ

ซื้อหุ�น 3 บริษัท จากบริษัท โชคธนสิน จํากัด  โดยซื้อ

ขายผ�านตลาดหลกัทรพัย�แห�งประเทศไทยในราคาตลาด 

ณ วันซื้อขาย ดังนี้
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2. การ ท ิ

1.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11(ชุดที่ 19) วันที่ 14 มีนาคม 2556 อนุมัติให�บริษัทฯ ซื้อที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร�างซึ่งเป�นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค�าโดยทั่วไป โดยมี บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จํากัด เป�นผู�ประเมิน  

เมื่อวันที่ 29 พ ศจิกายน 2555 ดังนี้

1.1  บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร�  จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 โฉนดทีด่นิเลขที ่39920 เลขทีด่นิ 666 ตาํบลนนทร ีอาํเภอกบนิทร�บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีจาํนวนเนือ้ทีป่ระมาณ 

5 ไร� 37 ตารางวา เป�นเงินทั้งสิ้น 6,706,000.- บาท 

1.1.2  โฉนดทีด่นิเลขที1่8530 เลขทีด่นิ 53 ตาํบลนนทร ีอาํเภอกบนิทร�บรุ ีจงัหวดัปราจนีบุร ีจํานวนเนื้อที่ประมาณ 

26 ไร� 3 งาน 48 ตารางวา พร�อมสิง่ปลกูสร�าง และส�วนปรบัปรงุพฒันาบนทีด่นิ เป�นเงนิท้ังสิน้ 48,236,000.- 

บาท 

1.1.3  โฉนดที่ดินเลขที่ 4207 เลขที่ดิน 94 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทร�บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวนเนื้อที่ประมาณ 

25 ไร� 3 งาน 72 ตารางวา พร�อมสิ่งปลูกสร�าง และส�วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน เป�นเงินทั้งสิ้น 60,275,000.- 

บาท 

1.1.4 ที่ดิน พร�อมสิ่งปลูกสร�าง และส�วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดินตําบลบางพระครู อําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1)  โฉนดที่ดินเลขที่ 205 เลขที่ดิน 9 จํานวนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร� 21 ตารางวา 

(2)  โฉนดที่ดินเลขที่ 207 เลขที่ดิน 10 จํานวนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร� 3 งาน 84 ตารางวา

(3)  สิ่งปลูกสร�าง และส�วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน รวมที่ดิน พร�อมสิ่งปลูกสร�าง และส�วนปรับปรุงพัฒนา

บนที่ดินเป�นเงินทั้งสิ้น 201,870,750.- บาท

รา การระห า กั
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1.2  บริษัท โมเดอร�น เทคโนโลยี่ คอมโพเน�นท� จํากัด ดังนี้

โฉนดทีด่นิเลขที ่27300 เลขทีด่นิ 131 ตาํบลนนทร ีอาํเภอกบนิทร�บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีจาํนวนเนือ้ทีป่ระมาณ 

23 ไร� 1 งาน 64 ตารางวา พร�อมสิง่ปลกูสร�างและส�วนปรับปรงุ พฒันาบนท่ีดนิเป�นเงินทัง้สิน้ 58,468,000.- บาท 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ นายบุญชัย โชควัฒนากรรมการบริษัท เป�น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สห

พฒันพบิลู จาํกดั (มหาชน) และนายบญุเกยีรต ิโชควฒันา กรรมการบรษิทั เป�น กรรมการผู�อาํนวยการ บรษิทั 

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)   ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป�นผู�ถอืหุ�นรายใหญ� ของบรษิทั แพนเอเซียฟตุ

แวร� จาํกดั (มหาชน) และเป�นผู�ถอืหุ�นรายใหญ�ทางอ�อมของบรษิทั โมเดอร�น เทคโนโลยี ่คอมโพเน�นท� จาํกัด

2.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 19) วันที่ 14 มีนาคม 2556 อนุมัตใิห�บริษัทฯ ซื้อที่ดิน

ซึง่เป�นธุรกจิปกติและมีเงือ่นไขการค�าโดยท่ัวไป โดยการซ้ือทีด่นิบางส�วนของตราจองเลขท่ี 1880 ตาํบลศรีราชา อาํเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรจีาํนวนเน้ือทีป่ระมาณ 93 ไร� ในราคาเหมาจ�ายเป�นเงิน 100,000,000.-บาท จากบริษทั ทรพัย�สนิ

สหพัฒน� จํากัด โดยการถือกรรมสิทธิร�วมซ่ึงเป�นราคาท่ีตํ่ากว�าราคาประเมินของผู�ประเมินอิสระเม่ือวันที่ 19 

พ ศจิกายน 2553 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ นายทนง ศรีจิตร�  กรรมการบริษัท เป�น กรรมการผู�จัดการ บริษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� 

จํากัด 

3.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 (ชุดที่ 20) วันที่ 14 พ ษภาคม 2556 อนุมัติให�บริษัทฯ ซื้อ

ที่ดิน พร�อมสิ่งปลูกสร�างและส�วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน  จาก บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน)ซึ่งเป�น

ธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค�าโดยทั่วไปโดยมี บริษัทโกรเอสทิเมชั่น จํากัดเป�นผู�ประเมิน เมื่อวันที่ 29 พ ศจิกายน 

2555  ดังนี้

โฉนดที่ดินเลขที่ 7086 เลขที่ดิน 63 ตําบลบ�านพระ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   จํานวน

เนื้อที่ประมาณ  10 ไร� 60.70 ตารางวา พร�อมสิ่งปลูกสร�างและส�วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน  เป�นเงินทั้ง

สิ้น21,070,000.-บาท

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ นายบุญชัย โชควัฒนา   กรรมการบริษัท เป�น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  และนายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป�น กรรมการผู�อํานวยการ 

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบริษัท แพนเอเซีย

ฟุตแวร� จํากัด (มหาชน)

 รา การระห า กั
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3.  คา ระกั

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 31 กรก าคม  2556 อนุมัติให�บริษัทฯ คํ้า

ประกันวงเงินสินเชื่อจํานวนเงินทั้งสิ้น 17,750,000.- บาท ให�แก�บริษัท  ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด ตามสัดส�วนการ

ถือหุ�นของบริษัทฯ ซึ่งเท�ากับ 15% ต�อ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันคือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท  เป�นประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒน

พิบูล จํากัด (มหาชน) และนายบุญเกียรติ  โชควัฒนา กรรมการบริษัท เป�น กรรมการผู�อํานวยการ บริษัท ไอ.ซี.

ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด 

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินคํ้าประกันจํานวน 152.35 ล�านบาท มียอดใช�ไปจํานวน 20.00 

ล�านบาท จาก 7 บริษัท โดยเป�นวงเงินคํ้าประกันตามมติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 ที่คง

เหลืออยู� จํานวน 6 บริษัท เป�นเงิน 134.60 ล�านบาท มียอดใช�ไปจํานวน 14.31 ล�านบาท 

ในป� 2556 บริษัทฯ มีรายรับจากค�าคํ้าประกันจํานวน 0.75 ล�านบาท จากบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน4ราย โดยคิดค�า

ธรรมเนียมการคํ้าประกันในอัตราร�อยละ 0.5-1 ของมูลค�าวงเงิน บริษัทฯ จะจัดเกบจากบริษัทที่จ�ายค�าปรึกษาธุรกิจ

ในอัตราร�อยละ 0.5 และจะจัดเกบจากบริษัทที่ไม�ได�จ�ายค�าปรึกษาธุรกิจร�อยละ 1 และจะไม�เกบค�าธรรมเนียมค้ํา

ประกันจากบริษทัร�วมลงทุนจากต�างประเทศ เนือ่งจากเป�นการค้ําประกันตามสัดส�วนการลงทุนและเป�นไปตามสัญญา

ร�วมทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

 รา การระห า กั

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  สหชลผลพืช จํากัด B 464,657.59

2 บริษัท  ไหมทอง จํากัด B 25,000.00

3 บริษัท  โอสถ อินเตอร� แลบบอราทอรีส�  จํากัด B 100,000.06

4 บริษัท  พิทักษ�กิจ จํากัด B 160,438.44

(หน�วย : บาท)
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4. คา า ะคา า 

ในป� 2556 บริษัทฯ มีค�าไฟฟ�าและไอนํ้ารับ จากบริษัทที่เกี่ยวข�องกันจํานวน 29 ราย  เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 640.35 

ล�านบาท โดยในการซื้อขายส�วนใหญ�จะทําเป�นสัญญาซื้อขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 15 ป� และในการคิดค�า

ไฟฟ�าน้ัน บรษิทัฯ จะคิดในราคาไม�เกินกว�าราคาจําหน�ายของการไฟฟ�าส�วนภูมภิาคส�วนราคาค�าไอน้ําไม�ตํา่กว�าราคา

ซื้อจากบริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมูลค�ามากกว�า 500,000.00 บาท  คิดเป�นร�อยละ 

99.91  มีรายละเอียดดังนี้

รา การระห า กั

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  กบินทร�พัฒนกิจ จํากัด A,B 5,409,717.76

2 บริษัท  เจนเนอร�รัลกลาส  จํากัด B 3,979,872.56

3            บริษัท  ชาล�ดอง (ประเทศไทย) จํากัด                                                                           B                   749,881.74

4 บริษัท  ท�อปเทรนด�  แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด B 60,537,725.68

5 บริษัท   เทกซ�ไทล�เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 81,391,140.57

6 บริษัท  โทเทิลเวย�  อิมเมจ จํากัด B 834,032.09

7 บริษัท  ไทยคามาย�า  จํากัด B 32,248,012.88

8 บริษัท  ไทยชิกิโบ  จํากัด B 74,845,152.45

9 บริษัท   ไทยทาคายา  จํากัด B 3,830,207.38

10 บริษัท  ไทยสเตเฟลกซ�  จํากัด B 5,075,378.26

11 บริษัท  ไทยอาราอิ  จํากัด B 24,846,384.53

12 บริษัท  ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน) B,C 7,496,964.31

13 บริษัท  เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด A,B 6,978,136.58

14 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 36,853,139.31

15 บริษัท  ไลอ�อน (ประเทศไทย) จํากัด B 113,681,686.28

16 บริษัท  สหชลผลพืช  จํากัด A,B 6,853,150.21

17 บริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 1,724,727.11

18 บริษัท   อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด B 2,110,924.74

19 บริษัท   เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล 
เอนเตอร�ไพรส� จํากัด (มหาชน) B 52,273,529.68

20 บริษัท  โอสถอินเตอร�แลบบอราทอรี่ส�  จํากัด B 12,678,916.07

21 บริษัท  ไทยคิวบิค  เทคโนโลยี่  จํากัด B 8,933,529.90

22 บริษัท  อินเตอร�เนชั่นแนลเลทเธอร�แฟชั่น จํากัด B 3,138,550.09

23 บริษัท   พิทักษ�กิจ จํากัด B 1,753,831.18

(หน�วย : บาท)
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 รา การระห า กั

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  แชมปเอช จํากัด B 5,061,979.68

2 บริษัท  โทเทิลเวย�อิมเมจ จํากัด B 739,090.77

3 บริษัท  ธนูลักษณ�  จํากัด  (มหาชน) B,C 39,447,086.42

4 บริษัท  บูติคนิวซิตี้  จํากัด  (มหาชน) D 4,989,187.34

5 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 2,284,706.02

6 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B 22,474,000.95

7 บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด B 7,199,939.77

8 บริษัทอื่น 338,308.63

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

24 บริษัท  บางกอกโตเกียวชอคส�  จํากัด A,B 29,874,176.53

25 บริษัท   อินเตอร�เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร� จํากัด B 7,180,511.73

26 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน) B 9,229,889.93

27 บริษัทอื่น   45,843,611.07

5. คา ิ ทิ ริบั

บริษัทฯได�ทําสัญญายินยอมให�ใช�เครื่องหมายการค�ากับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน โดยสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ย 1-3 ป� 

และ บริษัทฯ คิดค�าตอบแทนในอัตราร�อยละ 3.50-8.00 ของราคายอดขายสุทธิ โดยในป� 2556 บริษัทฯ มีค�าลิขสิทธิ

รบัจากบรษิทัทีเ่กีย่วข�องกนัจาํนวน 11 ราย เป�นจาํนวนทัง้สิน้ 82.53 ล�านบาท ซึง่รายการทีม่มีลูค�ามากกว�า  500,000.00 

บาท คิดเป�นร�อยละ 99.59 มีรายละเอียดดังนี้   

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)
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6. คา รกษารบั

ในป�  2556  บริษัทฯ มีค�าปรึกษาธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน  20  ราย  เป�นจํานวนทั้งสิ้น 16.48  ล�านบาท    

โดยค�าปรกึษาธุรกจิจะพิจารณาจากลักษณะของการใช�บรกิาร ซึง่รายการทีม่มีลูค�ามากกว�า 500,000.00 บาท คดิเป�น

ร�อยละ 77.81 มีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  ไทยอาราอิ  จํากัด B 8,026,514.74

2 บริษัท  ไลอ�อน (ประเทศไทย)  จํากัด B 1,800,000.00

3 บริษัท  อินเตอร�เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส� จํากัด B 1,200,000.00

4 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B 1,800,000.00

5 บริษัทอื่น 3,658,000.00

(หน�วย : บาท)

7. คา ารบั ั หารมิทรั

บริษัทฯ ได�ทําสัญญาเช�าอสังหาริมทรัพย�กับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน   โดยสัญญาเช�ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ป� 

โดยการกําหนดราคาจะขึ้นอยู�กับทําเลที่ตั้งและต�นทุนในการลงทุนของบริษัทฯ  ในป� 2556  บริษัทฯ มีค�าเช�ารับ

อสงัหารมิทรพัย�จากบรษิทัทีเ่กีย่วข�องกัน 28 ราย  เป�นจาํนวนทัง้สิน้  49.40  ล�านบาท   ซึ่งรายการทีม่มีลูค�ามากกว�า 

500,000.00 บาท คิดเป�นร�อยละ 94.17 มีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  กบินทร�พัฒนกิจ  จํากัด A,B 2,148,300.00

2 บริษัท  ท�อปเทรนด�  แมนูแฟคเจอริ่ง  จํากัด B 2,539,248.48

3 บริษัท  เทกซ�ไทล�เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 815,079.95

4 บริษัท  ไทยสเตเฟลกซ�  จํากัด  B 623,711.97

5 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด B 5,552,280.00

6 บริษัท  เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด A,B 15,455,769.28

7 บริษัท  ไลอ�อน (ประเทศไทย) จํากัด B 1,596,000.00

8 บริษัท  อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด B 518,192.70

9 บริษัท  เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล 
       เอนเตอร�ไพรส� จํากัด (มหาชน) B,C 7,204,944.00

10 บริษัท  เอช แอนด� บี อินเตอร�เทกซ� จํากัด B 1,243,719.00

(หน�วย : บาท)
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ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

11 บริษัท  ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จํากัด B 2,861,460.00

12 บริษัท  พิทักษ�กิจ จํากัด B 1,358,050.20

13 บริษัท  แพนเอเซียเลทเธอร�แฟชั่น จํากัด B 4,600,000.00

14 บริษัทอื่น 2,880,217.42

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  ท�อปเทรนด�แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด B 1,181,174.88

2 บริษัท  เทกซ�ไทล�เพรสทีจ  จํากัด (มหาชน) B 3,351,544.00

3 บริษัท  ไทยกุลแซ�  จํากัด 514,685.00

4 บริษัท  ไทยชิกิโบ  จํากัด B 1,085,784.00

5 บริษัท  ไทยทาเคดะเลซ  จํากัด B 1,376,000.00

6 บริษัท  ไทยสเตเฟลกซ�  จํากัด B 510,672.00

7 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด B 709,440.00

8 บริษัท  ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน) B,C 839,735.00

9 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 6,402,576.00

10 บริษัท  ไลอ�อน (ประเทศไทย)  จํากัด B 522,600.00

11 บริษัท  สหชลผลพืช  จํากัด B 716,096.00

12 บริษัท  เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล  
       เอนเตอร�ไพรส� จํากัด (มหาชน) B 5,128,598.80

13 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอร�เทกซ�) จํากัด B 4,135,785.00

14 บริษัท  โอสถอินเตอร�แลบบอราทอรี่ส�  จํากัด B 813,480.00

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

8. คา ารบั

ในป� 2556  บริษัทฯ มีค�านํ้ารับจากบริษัทที่เกี่ยวข�องกันจํานวน  50  ราย เป�นจํานวนทั้งสิ้น 39.96 ล�านบาท โดย

การคิดค�านํ้านั้น   บริษัทฯ จะคิดในราคาไม�เกินกว�าราคาจําหน�ายของการประปาส�วนภูมิภาค  ซึ่งรายการที่มีมูลค�า

มากกว�า 500,000.00 บาท คิดเป�นร�อยละ 87.94  มีรายละเอียดดังนี้    
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ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

15 บริษัท  ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จํากัด B 1,002,360.00

16 บริษัท  อินเตอร�เนชั่นแนลเลทเธอร�แฟชั่น  จํากัด B 535,416.00

17 บริษัท  บางกอกโตเกียวชอคส�  จํากัด A,B 1,326,528.00

18 บริษัท   อินเตอร�เนชั่นแนลคิวริตี้ฟุตแวร�  จํากัด B 1,898,808.00

19 บริษัท  สหโคเจน กรีน  จํากัด 2,547,877.00

20 บริษทั  แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน) B 541,527.60

21 บริษัทอื่น 4,817,787.85

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  ไทยกุลแซ� จํากัด B 503,936.40

2 บริษัท  ไทยทาเคดะเลซ  จํากัด B 1,541,925.20

3 บริษัท  ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน) B,C 615,738.80

4 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 872,650.40

5 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด(มหาชน) B 4,813,790.64

6 บริษัท  เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล  
       เอนเตอร�ไพรส� จํากัด (มหาชน) B 2,792,080.56

7 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอร�เทกซ�) จํากัด B 4,426,760.00

8 บริษัท  บางกอกโตเกียวชอคส�  จํากัด A,B 530,611.20

9 บริษัทอื่น 5,225,052.06

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

รา การระห า กั

9. คาบาบั า       

ในป� 2556 บริษัทฯ มีรายรับค�าบําบัดนํ้าเสียจากบริษัทที่เกี่ยวข�องกันจํานวน  43  ราย   เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 

21.32 ล�านบาท   โดยคิดราคาจากลักษณะการให�บริการ  จํานวน ระยะเวลา รวมถึงต�นทุนในการบริการ ซึ่งรายการ

ที่มีมูลค�ามากกว�า 500,000.00 บาท คิดเป�นร�อยละ 75.50 มีรายละเอียดดังนี้        
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ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  แชมปเอช จํากัด B 892,000.00

2 บริษัท  เทกซ�ไทล�เพรสทีจ  จํากัด (มหาชน) B 1,093,000.00

3 บริษัท  ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน) B,C 3,326,300.00

4 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน) B 859,000.00

5 บริษัท ประชาอาภรณ� จํากัด (มหาชน) B,C 1,402,000.00

6 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 678,000.00

7 บริษัท ไลอ�อน (ประเทศไทย) จํากัด B 1,002,000.00

8 บริษัท วีน อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด B 1,514,800.00

9 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 1,465,000.00

10 บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) B 1,095,000.00

11 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด(มหาชน) A,B 21,257,488.89

12 บริษัท  ยูนีเวอร�สบิวตี้  จํากัด A,B 1,293,000.00

13 บริษัท เพรซิเดนท�เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) B 848,000.00

14 บริษัท  ไหมทอง  จํากัด B 505,000.00

15 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด B 873,000.00

16 บริษัทอื่น 5,993,167.00

(หน�วย : บาท)

 รา การระห า กั

10. รา า ิ คา

ในป� 2556 บริษัทฯ มีรายได�งานแสดงสินค�าจากบริษัทที่เกี่ยวข�องกันจํานวน 72 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 44.09 

ล�านบาท โดยคดิราคาจากลักษณะการให�บรกิาร จาํนวน ระยะเวลา รวมถึงต�นทนุในการบริการ ซึง่รายการท่ีมมีลูค�า

มากกว�า 500,000.00 บาท คิดเป�นร�อยละ 86.41 มีรายละเอียดดังนี้
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ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท  กบินทร�พัฒนกิจ  จํากัด A,B 2,743,200.00

2 บริษัท  ไทยทาคายา  จํากัด B 840,660.00

3 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด B 9,006,960.00

4 บริษัท  ไลอ�อน (ประเทศไทย) จํากัด B 2,922,072.00

5 บริษัท  เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล  
        เอนเตอร�ไพรส� จํากัด (มหาชน) B 9,301,212.00

6 บริษัท  ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จํากัด B 4,563,840.00

7 บริษัท  เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด A,B 563,344.80

8 บริษัท  ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด B 736,594.69

9 บริษัทอื่น 5,174,425.00

(หน�วย : บาท)

ประเภทรายรับ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1. ขายอสังหาริมทรัพย� 96,525,000.00

2.  ค�าบริการรับ 8,878,071.95

3.  ค�ารักษาพยาบาล 874,718.15

4.  เครื่องหมายการค�ารับ 1,232,641.84

5.  รายได�อื่น 5,761,191.76

(หน�วย : บาท)

12. คาบรกิาร   

ในป� 2556 บริษัทฯ มีรายรับอื่น  จากบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน 113.27 ล�านบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการให�

บริการ จํานวน ระยะเวลา รวมถึงต�นทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี้

11. คาบรกิาร ก า ะคา า ารณ ครับ

ในป� 2556   บริษัทฯ มีค�าบริการส�วนกลางและค�าสาธารณูปโภครับจากบริษัทที่เกี่ยวข�องกันจํานวน 43 ราย เป�น

จํานวนเงินทั้งสิ้น 35.85 ล�านบาท โดยคิดราคาจากพื้นที่การให�บริการ  จํานวน  ระยะเวลา รวมถึงต�นทุนในการ

บริการ ซึ่งรายการที่มีมูลค�ามากกว�า 500,000.00 บาท คิดเป�นร�อยละ 85.57 มีรายละเอียดดังนี้
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15. คารกัษาค าม ั

ในป� 2556 บริษัทฯ มีค�ารักษาความปลอดภัยกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน 1 ราย โดยพิจารณาจากจํานวนพนักงาน

รักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นที่ในการใช�บริการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 รา การระห า กั

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B,C 1,041,036.32

2 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) B 14,250,105.63

3 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน) B 9,480.38

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท พี ที เค มัลติเซอร�วิส จํากัด B 22,131,846.75

ประเภทรายรับ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1.  ต�นทุนค�าไฟฟ�า 1,438,220,478.62

2.  ต�นทุนค�าไอนํ้า 427,390,525.14

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

13. ท คา า ะ า

บริษัทฯ ได�ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ�าระยะเวลา 15 ป� กับบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งจํานวนเงินที่จ�ายไม�สูงกว�าราคาที่การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคกําหนด โดยในป�  2556 บริษัทฯ มีต�นทุนค�า

บริการไฟฟ�าและไอนํ้า ดังนี้

14. คา า ะ า ร กร า

ในป� 2556  บริษัทฯ มีค�าไฟฟ�าจ�ายให�แก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน  3  ราย    ซึ่งราคาเป�นไปตามที่ผู�ให�บริการกําหนด 

ไม�สูงกว�าราคาของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค เป�นจํานวนทั้งสิ้น  15.30  ล�านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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รา การระห า กั

16. คาบาบั า   

ในป� 2556 บริษัทฯ มีค�าบําบัดนํ้าเสียให�แก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน 1 ราย ซึ่งการจ�ายค�าตอบแทนเป�นไปตามสัญญา

และปริมาณการใช�วัสดุอุปกรณ�ที่เกิดขึ้นจริง ตามราคาตลาดทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

17. คา า า  

ในป� 2556 บริษัทฯ มีค�าเช�าจ�ายให�แก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน 3 ราย โดยพิจารณาจ�ายค�าตอบแทนตามสัญญา มี

การเปรยีบเทยีบกบัผู�ให�เช�ารายอืน่ และพจิารณาจากทาํเลทีต่ัง้ ลกัษณะสภาพและการใช�ประโยชน�ของสนิทรัพย� เป�น

จํานวนทั้งสิ้น 2.48 ล�านบาท มีรายละเอียดดังนี้               

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด B 14,923,685.40

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ�กิจ จํากัด B 18,361.20

2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B,C 1,783,400.00

3 บริษัท  สินภราดร จํากัด A,D 680,000.00

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)
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 รา การระห า กั

18. การก รา ะ ั หารมิทรั

ในป� 2556 บริษัทฯ มีค�าก�อสร�างและซื้ออสังริมทรัพย�ที่จ�ายให�แก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน 8 ราย ซึ่งค�าตอบแทนที่จ�าย

พจิารณา จากรปูแบบ ขนาดอาคาร วสัด ุและเทคนคิการตกแต�งตดิตัง้เปรียบเทยีบราคากับผู�เสนอรายอ่ืน เป�นจาํนวน

เงินทั้งสิ้น 698.60 ล�านบาท มีรายละเอียดดังนี้

19. คา า า ิ คา

ในป� 2556 บริษัทฯ มีค�าใช�จ�ายงานแสดงสินค�าที่จ�ายให�แก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน 15 ราย โดยพิจารณาจ�ายค�า

ตอบแทนตามลักษณะงาน  ทําเล ปริมาณ  และระยะเวลาของการใช�บริการ  เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2.74 ล�านบาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน) B 340,276,316.00

2 บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด B 250,380,305.09

3 บริษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จํากัด B 100,000,000.00

4 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด B 4,212,117.06

5 บริษัท พี ที เค มัลติเซอร�วิส จํากัด B 2,089,590.76

6 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด B 1,335,515.82

7 บริษัท สหโคเจน กรีน จํากัด B 12,500.00

8 บริษัท เทกซ�ไทล�เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 293,574.56

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บรษิทั ไอ. ซ.ี ซ.ี อนิเตอร�เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) A,B 1,170.29

2 บริษัท พี ที เค มัลติเซอร�วิส จํากัด B 1,226,985.00

3 บริษัท กบินทร�พัฒนกิจ จํากัด A,B 437,665.42

4 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง  1992 จํากัด B 48,000.00

5 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด B 445,200.00

6 บริษัท ไข� ไอ ที เซอร�วิส จํากัด B 160,300.00

7 บริษัท เอช แอนด� บี อินเตอร�เทกซ� จํากัด B 280.000.00

8 บริษัทอื่น 137,261.53

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)
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20. คา า

ในป� 2556  บริษัทฯ มีค�าใช�จ�ายอื่นที่จ�ายให�แก�บริษัทที่เกี่ยวข�องกัน 22 ราย    เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 140.69 ล�าน

บาท ซึ่งเป�นราคาตลาดเทียบเคียงกับผู�ให�บริการรายอ่ืนในลักษณะเดียวกันโดยท่ัวไป รายการท่ีมีมูลค�ามากกว�า 

500,000.00 บาท คิดเป�นร�อยละ 98.63 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ ชื่อบริษัท ลักษ ะความสัมพันธ�
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียและงบการเงินเ พาะกิจการ

1 บรษิทั พทิกัษ�กจิ จาํกดั B 2,232,494.79

2 บริษัท พี ที เค มัลติเซอร�วิส จํากัด B 82,537,693.54

3 บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากัด A,B 2,546,600.00

4 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด B 44,225,306.41

5 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 3,855,459.27

6 บริษัท กบินทร�พัฒนกิจ จํากัด A,B 2,355,130.12

7 บริษัท เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี  

       คอนซัลเตนท� จํากัด A 1,010,709.92

8 บริษัทอื่น 1,931.474.51

(หน�วย : บาท)

รา การระห า กั

เน่ืองจากรายการระหว�างกนักบับริษทัทีเ่กีย่วข�องกนัทีเ่กดิขึน้ ส�วนใหญ�เป�นรายการทีด่าํเนนิไปตามธรุกจิปกต ิและ

เพื่อเป�นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ�ม เช�น การซื้อขายไฟฟ�าในสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน�  

การให�บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให�บริการเครื่องหมายการค�า  เป�นต�น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได�กําหนดให�มีการ

อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข�อตกลงทางการค�าที่มีเงื่อนไขการค�าทั่วไปในการทําธุรกรรมระหว�างบริษัทฯ กับ กรรมการ  

ผู�บริหาร  หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง เป�นประจําทุกป�ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1  หลังจากการ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� เพื่อให�กรรมการบริษัทชุดใหม�ได�ทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล�าว และให�สรุปรายการดัง

กล�าวทุกไตรมาส เพื่อรายงานให�แก�คณะกรรมการบริษัททราบ  อย�างไรกตาม รายการระหว�างกันที่ไม�ใช�ธุรกิจปกติ  

บริษัทฯ ได�ป ิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทจ.21/2551   เรื่อง หลักเกณ �ในการทํารายการที่

เกี่ยวโยงกัน 

นโยบายในการทํารายการระหว�างกันของบริษัทฯ สําหรับรายการที่เป�นปกติทางธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข�องกันนั้น 

มีแนวโน�มที่จะเกิดขึ้นอย�างต�อเนื่องในอนาคต แต�ในส�วนของการให�กู�ยืมเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการให�กู�ยืมแก�

บริษัทต�าง  ลงอย�างต�อเนื่อง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินคํ้าประกันที่เกินความจําเป�นและลดการคํ้าประกันให�แก�

บริษัทในกลุ�มลง โดยจะให�บริษัทในกลุ�มที่รับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจนั้น   เป�นผู�คํ้าประกันแทน 

หมายเหตุ   :   ลักษณะความสัมพันธ�

A กรรมการ/ผู�บริหาร เป�น MD       B กรรมการ / ผู�บริหาร รวมผู�ที่เกี่ยวข�องเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�

C กรรมการ / ผู�บริหารเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� D ญาติสนิทกรรมการ / ผู�บริหารเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� 
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คา ิบา ะการ ิ คราะห า ะการ ิ  ะ การ า ิ า  

การ า ิ า

(1) ลการดา ิ งา แ ก ามสา รกจิ ลัก

 บริษัทฯ มีรายได�ในป� 2556  รวม  4,177 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 121 ล�านบาท  คิดเป�นร�อยละ 3 จากป�ก�อน มี

ค�าใช�จ�ายรวมจํานวน 2,859 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 127 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 5 จากป�ก�อน  กําไรสุทธิจากการดําเนิน

งานเท�ากับ  1,300  ล�านบาท  ลดลง 37 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 3 จากป�ก�อน ทั้งนี้ เป�นผลมาจากผลประกอบการ

ของแต�ละธุรกิจดังนี้

1.  รา ด�จาก รกจิการลง แล อ่  

การลงทุน : บริษัทฯ มีส�วนแบ�งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมตามวิธีส�วนได�เสียจํานวน 1,121 ล�านบาท ลด

ลง 93 ล�านบาท  คิดเป�นร�อยละ 8 จากป�ก�อน ส�วนเงินปนผลรับจํานวน 221 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล�านบาท คิดเป�น

ร�อยละ 6 จากป�ก�อน สืบเนื่องจากการชลอการใช�จ�ายของผู�บริโภค และสถานการณ�ความไม�แน�นอนทางการเมืองใน

ช�วงปลายป� 2556 ส�งผลให�ผลประกอบการของบริษัทในกลุ�มมีกําไรลดลง ในขณะที่บริษัทต�าง  ประกาศจ�ายปนผล

จากผลประกอบการป�ก�อน จึงส�งผลให�ในป� 2556 บริษัทฯ ได�รับเงินปนผลเพิ่มขึ้น

รายได�อื่น : ในป� 2556 มีรายได�อื่น  จํานวน 62 ล�านบาท ลดลง 116 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 65 จากป�ก�อน 

โดยรายได�ที่ลดลงส�วนใหญ�มาจากการขาย �ายที่ลดลงจํานวน 152 ล�านบาท 

2. รา ด�จากการ � าแล รกิาร

บริษัทฯ มีรายได�รวมในสายธุรกิจการให�เช�าและบริการในป� 2556 จํานวน 2,469 ล�านบาท  เพิ่มขึ้น 216 ล�านบาท  

คิดเป�นร�อยละ 10  จากป�ก�อน  เนื่องจากปริมาณการใช�บริการในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น   จึงส�งผลให�รายได�ค�า

สาธารณูปโภครับจํานวน 2,117 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 211 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 11 จากป�ก�อน 

3. รา ด�จาก รกจิสว อ สา กรรม

บริษัทฯ มีรายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�ในป� 2556  จํานวน  304  ล�านบาท เพิ่มขึ้น 102  ล�านบาท คิด

เป�นร�อยละ 51 จากป�ก�อน โดยบริษัทฯ รับรู�รายได�จากการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย�อื่นเมื่อได�โอนกรรมสิทธิ

ให�ผู�ซื้อ

รายการ 2556 2555 2554
% เพิ่ม (ลด)

2556/2555 2555/2554

สายธุรกิจลงทุนและอื่น 1,404 1,601 1,358 (12) 18

สายธุรกิจให�เช�าและบริการ 2,469 2,253 1,930 10 17

สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 304 202 68 51 197

รวมรายได� 3 ธุรกิจ 4,177 4,056 3,356 3 21

(หน�วย : ล�านบาท)ตารางเปรียบเทียบรายได�
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(2) การวิ รา า �จา

บริษัทฯ มีต�นทุนขายและต�นทุนบริการจํานวน 2,295 ล�านบาท เพิ่มขึ้น  46  ล�านบาท  คิดเป�นร�อยละ 2 จากป�

ก�อน  ซึ่งผันแปรตามรายได�ที่เพิ่มขึ้น ส�วนค�าใช�จ�ายส�วนกลางจํานวน  412  ล�านบาท เพิ่มขึ้น 14  ล�านบาท   คิด

เป�นร�อยละ 4 จากป�ก�อน  ในป� 2556 บริษัทฯ ได�บันทึกผลขาดทุนจากการด�อยค�าหลักทรัพย�จํานวนเงิน 72 ล�านบาท 

ส�วนต�นทุนทางการเงินจํานวน  61  ล�านบาท  เพิ่มขึ้น 11 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ  22 จากป�ก�อน เนื่องจากเงินกู�

ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

า ะการ ิ

 (1) สิ รั

บริษัทฯ มีสินทรัพย�รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จํานวน 19,711 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 419 ล�านบาท  คิดเป�น

ร�อยละ  2 จากป�ก�อน ประกอบด�วยเงินลงทุนร�อยละ 78  อสังหาริมทรัพย�รอการขายร�อยละ 3  อสังหาริมทรัพย�เพื่อ

การลงทุน ร�อยละ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�สุทธิร�อยละ 6  สินทรัพย�หมุนเวียนร�อยละ 1  ของสินทรัพย�รวม   ตาม

ลําดับ สินทรัพย�ที่เพิ่มขึ้นส�วนใหญ�เป�นอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน เนื่องจากมีการลงทุนในสิ่งปลูกสร�างเพื่อให�เช�า

เพิ่มขึ้น และเงินลงทุนในบริษัทร�วม เนื่องจากรับรู�ส�วนแบ�งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียเพิ่มขึ้น 

รา ล อ ด องสิ รั

สินทรัพย�หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม  2556  จํานวน  259 ล�านบาท ลดลง 40 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 13 จาก

ป�ก�อน เป�นการลดลงของลูกหนีก้ารค�า 49 ล�านบาท คดิเป�นร�อยละ 21 จากป�ก�อน เนือ่งจากในระหว�างป� 2556 บรษิทัฯ 

ได�รับชําระค�าสินค�า �ายจากลูกหนี้ครบจํานวนแล�ว จึงทําให�ลูกหนี้การค�าลดลง

รายการ 2556 2555 2554
% เพิ่ม (ลด)

2556/2555 2555/2554

ต�นทุนขายและต�นทุนบริการ 2,295 2,249 1,873 2 20

ค�าใช�จ�ายส�วนกลาง 412 398 341 4 17

ส�วนแบ�งผลขาดทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 19 16 9 19 78

ผลขาดทุนจากการด�อยค�าหลักทรัพย�

และทรัพย�สิน

72 19 81 279 (77)

ต�นทุนทางการเงิน 61 50 31 22 61

รวมค�าใช�จ�าย 2,859 2,732 2,335 5 17

(หน�วย : ล�านบาท)ตารางเปรียบเทียบค�าใช�จ�าย
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• เงินลงทุนในหุ�นทุน  15,375  ล�านบาท  ลดลง 285  ล�านบาท  คิดเป�นร�อยละ 2 จากป�ก�อน เนื่องจากในป� 

2556 เงนิลงทนุเผือ่ขายมมีลูค�าลดลงสทุธ ิ720 ล�านบาท สาเหตมุาจากมลูค�ายตุธิรรมลดลง ในขณะทีบ่รษิทัฯ 

บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น  435  ล�านบาท 

• อสังหาริมทรัพย�รอการขายและอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  2,628 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 681 ล�านบาท คิด

เป�นร�อยละ  35 จากป�ก�อน เนื่องจากมีโครงการ J-park Sriracha Nihon Mura เพื่อขยายการให�เช�าและ

บริการ อีกทั้งซื้อที่ดินและก�อสร�างอาคารให�เช�าในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

• ที่ดิน อาคารและอุปกร �  1,143  ล�านบาท เพิ่มขึ้น  70  ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ  7 จากป�ก�อน ส�วนใหญ�

เป�นการซ�อมแซมสินทรัพย�ดําเนินงานในสวนอุตสาหกรรม

• สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น 84 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 8 จากป�ก�อน เนื่องจากภาษีหัก 

ณ ที่จ�ายเพิ่มขึ้น 

(2) สิ แล แ ลง ม่า อง งิ

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,423 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 101  ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ  4  จาก

ป�ก�อน   หนี้สินหมุนเวียนส�วนใหญ�เป�น   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมจากสถาบันการเงินรวมส�วนของหนี้สินระยะ

ยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป� จํานวน 1,164 ล�านบาท  เพิ่มขึ้น 213 ล�านบาท  คิดเป�นร�อยละ  22 จากป�ก�อน ใน

ขณะที่เจ�าหนี้การค�าลดลงจํานวน 129 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 33

ในป� 2556 บริษัทฯ จ�ายเงินปนผลจํานวน 114 ล�านบาท  คิดเป�นร�อยละ 9 ของกําไรสุทธิป�ก�อน 

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นเท�ากับ  0.14  เท�า  ซึ่งเท�ากับป�ก�อน  และอัตราส�วนความสามารถในการ

ชําระดอกเบี้ยอยู�ที่ 15.27 เท�า เทียบกับป�ก�อนซึ่งอยู�ที่ 16.15 เท�า   เนื่องจากในป� 2556 บริษัทฯ มีการกู�ยืมเงินจาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อสังหาริมทรัพย�รอการขาย  อสังหาริมทรัพย�เพือ่การลงทุน และท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ�บันทึกด�วยราคาทุนรวม 3,772 ล�านบาท เป�นอสังหาริมทรัพย�ในสวนอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู�ในจังหวัดใหญ� 3 

แห�ง คือชลบุรี ปราจีนบุรี และลําพูน ทําเลที่ตั้งอยู�ใกล�ตัวเมืองและติดถนนหลัก การคมนาคมสะดวก เพียบพร�อม

ด�วยสิ่งอํานวยความสะดวก ในทุกสวนอุตสาหกรรมมีสนามบินที่ได�รับอนุญาตจากกรมการขนส�งทางอากาศ มีพื้นที่

สีเขียวกว�า 20% ให�ความร�มรื่น เหมาะสําหรับตั้งโรงงานผลิตสินค�า สินทรัพย�ตามบัญชีเป�นราคาทุนซึ่งตํ่ากว�าราคา

ตลาดมาก ดังนั้นคุณภาพของสินทรัพย�จึงเหมาะสม และเอื้ออํานวยต�อการประกอบธุรกิจ การขายที่ดินได�มีการรับ

ชําระหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา บริษัทฯ จึงไม�มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
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(3)  ส า ลอง

บรษิทัฯ มสีภาพคล�องดขีึน้โดยมกีระแสเงนิสดสทุธไิด�มาจากกจิกรรมดาํเนนิงานและกจิกรรมจดัหาเงนิรวม 1,120 

ล�านบาท และมีกระแสเงินสดใช�ไปจากกิจกรรมลงทุน 1,111 ล�านบาท ดังนั้นจึงมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 9 ล�าน

บาท เมื่อนําไปรวมกับเงินสด ณ วันต�นงวด 59 ล�านบาท ในป� 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท�า

เงินสด  ณ วันสิ้นงวด จํานวนเงิน 68 ล�านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม�มีลูกหนี้ค�างชําระที่มีปญหาในการชําระหนี้  

สําหรับอัตราส�วนสภาพคล�อง บริษัทฯ มีอัตราส�วนสภาพคล�องคิดเป�น  0.18  เท�า ในขณะที่มีอัตราส�วนสภาพ

คล�องกระแสเงินสดคิดเป�น 0.68 เท�า   บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง เช�น   มี

การลดการค้ําประกันเพ่ือลดความเส่ียง สาํหรับสวนอุตสาหกรรมได�มกีารพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดล�อม

อย�างต�อเนื่อง   อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการทํากําไรอยู�ในเกณ �ที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเหนได�

จากสภาพคล�องที่ดีขึ้น

คา ิบา ะการ ิ คราะห า ะการ ิ  ะ การ า ิ า

รายการ
สําหรับป สินสุดวันที่  31 ธันวาคม

2556 2555 2554

อัตราส�วนสภาพคล�อง

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า) 0.18 0.22 0.28

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเรว (เท�า) 0.18 0.22 0.26

อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด (เท�า) 0.68 0.56 0.38

อัตราส�วนหมุนเวียนลูกหนี้การค�า (เท�า) 12.97 9.00 8.12

ระยะเวลาเกบหนี้เฉลี่ย (วัน) 28 40 44

อัตราส�วนหมุนเวียนเจ�าหนี้การค�า (เท�า) 7.07 5.82 6.44

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 51 62 56

Cash Cycle (วัน) (23) (22) (12)

อัตราส�วนแสดงความสามาร ในการหากําไร

อัตรากําไรขั้นต�น (%) 42.02 41.13 37.75

อัตรากําไรสุทธิ (%) 31.12 32.97 30.46

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (%) 7.52 7.88 6.95

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (%) 6.67 7.42 6.44

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ถาวร (%) 19.14 23.99 21.20

อัตราการหมุนของสินทรัพย� (เท�า) 0.21 0.23 0.21

ตารางแสดงอัตราส�วนการเงินที่สําคัญ
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รายการ
สําหรับป สินสุดวันที่  31 ธันวาคม

2556 2555 2554

อัตราส�วนวิเคราะห�นโยบายทางการเงิน

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) 0.14 0.14 0.14

อัตราส�วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท�า) 15.27 16.15 15.67

อัตราส�วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท�า) 0.71 0.66 0.55

อัตราการจ�ายเงินปนผล (%) n.a. 11.12 11.06

ข�อมูลต�อหุ�น

มูลค�าหุ�นตามบัญชี (บาท) 34.99 34.35 29.77

กําไรสุทธิต�อหุ�น (บาท) 2.63 2.71 2.07

เงินปนผลต�อหุ�น (บาท) n.a. 0.23 0.23

ั ท า ม กระทบ การ า ิ า าค  

จากการที่รั บาลประกาศอัตราค�าแรงข้ันตํ่าเป�นวันละ 300 บาทในป�ก�อน มีผลกระทบทําให�ธุรกิจของบริษัทใน

กลุ�มมีต�นทุนการผลิตและจําหน�ายสูงขึ้น รวมทั้งความไม�แน�นอนของสถานการณ�ทางการเมือง ผู�บริโภคชลอการใช�

จ�าย จึงอาจทําให�ผลประกอบการในป� 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ�มทรงตัว อย�างไรกตามบริษัทฯ และบริษัท

ในกลุ�มมกีารพฒันาศกัยภาพในการผลติ คดิค�นนวัตกรรมใหม�  เพิม่ช�องทางการจาํหน�ายและบรกิาร อกีทัง้ผลติภณั � 

และบริการของบริษัทในกลุ�มยังคงมีคุณภาพ และเป�นที่ต�องการของผู�บริโภค จึงทําให�ผลประกอบการยังอยู�ในเกณ �

ที่น�าพอใจ ตลอดเวลาที่ผ�านมาบริษัทต�าง  ในกลุ�มได�ดําเนินธุรกิจด�วยความมุ�งมั่นที่จะสร�างผลประกอบการที่ดี     

เพื่อรองรับประชาคมเศรษ กิจอาเซียนที่จะเริ่มในป� 2558 บริษัทฯ ใน านะผู�นําด�านการลงทุนของกลุ�มสหพัฒน� 

ได�ให�ความสําคญัเป�นพเิศษกับการสํารวจลู�ทางการลงทุนในอาเซียน ได�จดัตัง้ทมีงานพัฒนาบคุลากร โดยเฉพาะอย�าง

ยิ่งในด�านต�างประเทศ จัดตั้งศูนย�ข�อมูล เพื่อให�ความรู�และจัดหาข�อมูลให�แก�บริษัทในกลุ�มในการประกอบธุรกิจกับ

ประชาคมอาเซียน ตลอดจนตัดตั้งทีมงานการลงทนุ เพื่อศึกษาตัดสินใจการลงทุนใหม�   พร�อมทั้งเป�นศูนย�กลาง

ในการพัฒนาความรู�ความสามารถของพนักงานของบริษัทในกลุ�ม โดยการ กอบรมสร�างเสริมความรู�ต�าง  ซึ่งจะ

ทําให�บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนให�แก�ผู�ถือหุ�นในอนาคตได�อย�างต�อเนื่อง
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รา า ค ามรบั ิ บ คณะกรรมการบริษทั
รา า ทา การ ิ

งบการเงนิของบรษิทั สหพฒันาอนิเตอร�โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)  ได�จดัทาํขึน้ภายใต�นโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท  ซึ่งกําหนดให�ป ิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและบันทึกบัญชีด�วยความระมัดระวัง  ประกอบกับการ

ใช�ดลุยพนิจิในการประมาณการอย�างรอบคอบในการจดัทํางบการเงนิ  เพือ่ให�สะท�อนผลการดาํเนนิงานทีแ่ท�จรงิของ 

บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในด�านคุณภาพของงบการเงิน ด�วยการสอบทานข�อมูลทางการ

เงิน และจัดให�มีการเปดเผยข�อมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคําอธิบายและ

การวิเคราะห�ของ ายจัดการ  เพื่อประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุนทั่วไปในการใช�งบการเงิน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได�แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด�วยกรรมการบริษัทที่เป�นอิสระ

และไม�เป�นผู�บริหารเป�นผู�ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ความเหนของคณะกรรมการตรวจ

สอบได�ปราก ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจําป�และแบบ 56-1 นี้แล�ว

จากโครงสร�างการบริหารและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  และผลการตรวจสอบของผู�สอบบัญชี

รับอนุญาต  ทําให�คณะกรรมการบริษัทเชื่อได�ว�างบการเงินของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ได�แสดง านะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระ

สําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 ……………………………………………..    ………………………………………… 

    (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ�)          (นางจันทรา  บูรณ กษ�)

         ประธานกรรมการ           กรรมการผู�จัดการใหญ�
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รา า บบั รับ า

ส อ � อ � ริ ั  ส ั าอิ อร ลดงิ จากดั (ม า )

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท   

สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด�วย งบแสดง านะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบแสดง านะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบดเสรจที่แสดงเงินลงทุนตาม

วิธีส�วนได�เสียและงบกําไรขาดทุนเบดเสรจเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�นที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธสี�วนได�เสยีและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส�วนของผู�ถอืหุ�นเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดทีแ่สดงเงนิลงทนุ

ตามวิธีส�วนได�เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น

ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงิน 

ผู�บรหิารเป�นผู�รบัผิดชอบในการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินเหล�านีโ้ดยถูกต�องตามท่ีควรตามมาตร านการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคมุภายในที่ผู�บริหารพิจารณาว�าจําเป�นเพื่อให�สามารถจัดทํางบ

การเงินที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเทจจริงอันเป�นสาระสําคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชี

ข�าพเจ�าเป�นผู�รบัผดิชอบในการแสดงความเหนต�องบการเงนิดงักล�าวจากผลการตรวจสอบของข�าพเจ�า ข�าพเจ�า

ได�ป ิบัติงานตรวจสอบตามมาตร านการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให�ข�าพเจ�าป ิบัติตามข�อกําหนดด�านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและป ิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให�ได�ความเช่ือมั่นอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงินปราศจากการแสดง

ข�อมลูที่ขัดต�อข�อเทจจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม�

การตรวจสอบรวมถึงการใช�วิธีการตรวจสอบเพื่อให�ได�มาซึ่งหลัก านการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการ

เปดเผยข�อมลูในงบการเงิน วธิกีารตรวจสอบท่ีเลอืกใช�ขึน้อยู�กบัดุลยพนิจิของผู�สอบบัญช ีซึง่รวมถึงการประเมินความ

เสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเทจจริงอันเป�นสาระสําคัญของงบการเงินไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิด

พลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล�าว ผู�สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับการจัดทําและการนํา

เสนองบการเงินโดยถูกต�องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�

เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเหนต�อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผู่�บรหิารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทีจ่ดัทาํ

ขึ้นโดยผู�บริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข�าพเจ�าเช่ือว�าหลัก านการสอบบัญชทีีข่�าพเจ�าได�รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป�นเกณ �ในการแสดงความเหน

ของข�าพเจ�า
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เก �ในการแสดงความเหนอย�างมีเงื่อนไข

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 8.1   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร�วม 

15  แห�ง  จากบริษัทร�วมทั้งหมดจํานวน 22 แห�ง ดังนี้   เงินลงทุนในบริษัทร�วมบันทึกจากงบการเงินที่ผ�านการตรวจ

สอบแล�วโดยผู�สอบบัญชีอื่น จํานวน  9  แห�ง คิดเป�นร�อยละ  8.33  ของยอดรวมสินทรัพย� และมีส�วนแบ�งกําไรคิด

เป�นร�อยละ  9.34  ของกําไรสุทธิ  และบันทึกจากงบการเงินของผู�บริหารที่ยังไม�ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชี  

จํานวน 6 แห�ง คิดเป�นร�อยละ 1.36  ของยอดรวมสินทรัพย�  และมีส�วนแบ�งกําไรคิดเป�นร�อยละ 1.75 ของกําไรสุทธิ  

และข�าพเจ�าไม�สามารถใช�วิธีการตรวจสอบอื่นให�เป�นที่พอใจได� นอกจากนี้บริษัทร�วมจํานวน  17 แห�ง ไม�ได�ป ิบัติ

ตามนโยบายบญัชเีช�นเดยีวกบับรษิทัฯ เนือ่งจากเป�นกิจการทีไ่ม�มสี�วนได�เสยีสาธารณะดงันัน้จงึใช� มาตร านการบญัชี

สําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ โดยมีความแตกต�างในการวัดมูลค�า การรับรู�รายการ และการประมาณ

การหนี้สินในบางเรื่อง ซึ่งกระทบต�อมูลค�าเงินลงทุนในบริษัทร�วมตามวิธีส�วนได�เสียและส�วนแบ�งกําไรจากบริษัทร�วม

ดังกล�าว และบริษัทฯ ไม�สามารถปรับปรุงผลกระทบต�อเงินลงทุนในบริษัทร�วม ให�เสมือนว�าบริษัทดังกล�าวได�ป ิบัติ

ตามมาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงานทางการเงินทั้งหมดแล�วได�  เนื่องจากได�รับข�อมูลไม�เพียงพอ และ

ข�าพเจ�าไม�สามารถใช�วิธีการตรวจสอบอื่นให�เป�นที่พอใจในรายการดังกล�าวได�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร�วม 16 แห�ง จากบริษัทร�วมทั้งหมดจํานวน 23 

แห�ง ดังนี้ เงินลงทุนในบริษัทร�วมบันทึกจากงบการเงินที่ผ�านการตรวจสอบแล�วโดยผู�สอบบัญชีอื่น จํานวน 13 แห�ง 

คิดเป�นร�อยละ 9.16 ของยอดรวมสินทรัพย� และมีส�วนแบ�งกําไรคิดเป�นร�อยละ 11.01  ของกําไรสุทธิ  และบันทึกจาก

งบการเงินของผู�บริหารที่ยังไม�ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชี  จํานวน 3 แห�ง คิดเป�นร�อยละ 0.40  ของยอดรวม

สินทรัพย�  และมีส�วนแบ�งกําไรคิดเป�นร�อยละ 0.36 ของกําไรสุทธิ นอกจากนี้บริษัทร�วมจํานวน 18 แห�ง  ไม�ได�ป ิบัติ

ตามนโยบายบัญชีเช�นเดียวกับบริษัทฯ เนื่องจากใช�มาตร านการบัญชีสําหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ   

ความเหนของข�าพเจ�าต�องบการเงินสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  จึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล�าว และความ

เหนของข�าพเจ�าต�องบการเงินงวดปจจุบันจึงมีเงื่อนไขในเรื่องนี้ด�วย เนื่องจากอาจมีผลกระทบต�อการเปรียบเทียบ

ตัวเลขงวดปจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ

ความเหนอย�างมีเงื่อนไข

ข�าพเจ�าเหนว�า ยกเว�นผลกระทบซึ่งอาจจําเป�นถ�าข�าพเจ�าสามารถตรวจสอบได�อย�างเพียงพอในงบการเงิน ของ

บริษัทร�วม ตามที่กล�าวไว�ในวรรคเกณ �ในการแสดงความเหนอย�างมีเงื่อนไข ซึ่งถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ� 

งบการเงินข�างต�นนี้แสดง านะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับป�

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

มาตร านการรายงานทางการเงิน

รา า บบั รับ า
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ข�อมูลและเหตุการ �ที่เน�น

ข�าพเจ�าขอให�สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 3 และข�อ 4 เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 

เนื่องจากการนํามาตร านการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได�มาถือป ิบัติ

 

       บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 

                                                           (นางสุวิมล ก ตยาเกียรณ�)

                                                     ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982

วันที่  13  มีนาคม 2557

รา า บบั รับ า
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บการ ิ
บ า ะการ ิ

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556 

สินทรัพย� หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย งบการเงินเ พาะกิจการ

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

สินทรัพย�หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท�า
เงินสด 5  67,611,414.63  58,522,125.41  62,123,427.46  67,611,414.63  58,522,125.41  62,123,427.46 

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้
อื่น-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 6  157,351,577.42  203,017,699.58  306,920,042.63  157,351,577.42  203,017,699.58  306,920,042.63 

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น-อื่น 7  32,077,932.25  34,775,381.91  34,012,263.71  32,077,932.25  34,775,381.91  34,012,263.71 

สินค�าคงเหลือ  2,220,662.31  2,531,061.70  33,439,845.18  2,220,662.31  2,531,061.70  33,439,845.18 

รวมสินทรัพย�หมุนเวียน  259,261,586.61  298,846,268.60  436,495,578.98  259,261,586.61  298,846,268.60  436,495,578.98 

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร�วม

บันทึกโดยวิธีส�วนได�เสีย 8 11,719,264,913.25 11,358,362,508.52  9,944,177,847.80  0.00  0.00  0.00 

บันทึกโดยวิธีราคาทุน 8  0.00  0.00  0.00  1,812,292,991.68  1,746,852,367.71  1,535,101,877.71 

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

เงินลงทุนเผื่อขาย 9  2,447,369,436.94  3,168,253,512.74  2,453,790,269.18  2,447,369,436.94  3,168,253,512.74  2,453,790,269.18 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9  1,104,425,171.02  1,028,775,213.40  944,157,321.09  1,104,425,171.02  1,028,775,213.40  944,157,321.09 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนเผื่อขาย 10  54,326,257.00  52,679,024.00  34,408,963.50  54,326,257.00  52,679,024.00  34,408,963.50 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10  50,009,060.30  51,763,765.83  59,354,719.94  50,009,060.30  51,763,765.83  59,354,719.94 

อสังหาริมทรัพย�ตามสัญญาจะ

ือจะขาย  46,485,792.06  42,194,074.91  52,427,595.59  46,485,792.06  42,194,074.91  52,427,595.59 

อสังหาริมทรัพย�รอการขาย 11  631,051,027.20  622,131,172.28  511,636,668.83  631,051,027.20  622,131,172.28  511,636,668.83 

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 12  1,997,115,578.57  1,324,623,073.11  1,114,135,169.45  1,997,115,578.57  1,324,623,073.11  1,114,135,169.45 

ที่ดิน อาคารและอุปกร � 13  1,143,535,236.10  1,072,594,866.09  928,660,331.75  1,143,535,236.10  1,072,594,866.09  928,660,331.75 

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน 14  11,012,455.60  12,248,514.35  2,041,727.83  11,012,455.60  12,248,514.35  2,041,727.83 

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 3, 4, 24  163,482,529.19  181,824,954.21  166,739,442.58  170,664,152.17  189,006,577.19  172,871,065.56 

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น

เงินจ�ายล�วงหน�าค�าหุ�น  0.00  0.00  17,850,000.00  0.00  0.00  17,850,000.00 

เงินมัดจําค�าที่ดิน 15  42,527,100.00  42,527,100.00  42,527,100.00  42,527,100.00  42,527,100.00  42,527,100.00 

ภาษีหัก ณ ที่จ�าย  37,124,451.28  31,649,350.97  26,768,940.67  37,124,451.28  31,649,350.97  26,768,940.67 

อื่น   3,838,994.46  3,749,439.63  7,917,235.74  3,838,994.46  3,749,439.63  7,917,235.74 

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น  83,490,545.74  77,925,890.60  95,063,276.41  83,490,545.74  77,925,890.60  95,063,276.41 

รวมสินทรัพย�ไม�หมุนเวียน 19,451,568,002.97 18,993,376,570.04 16,306,593,333.95  9,551,777,704.38  9,389,048,052.21  7,903,648,986.84 

รวมสินทรัพย� 19,710,829,589.58 19,292,222,838.64 16,743,088,912.93  9,811,039,290.99  9,687,894,320.81  8,340,144,565.82 

(หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บการ ิ
บ า ะการ ิ  ( )

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556 

หนีสินและส�วนของผู� ือหุ�น หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย งบการเงินเ พาะกิจการ

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมจาก

สถาบันการเงิน 16  830,659,043.38  784,143,063.62  1,119,770,295.92  830,659,043.38  784,143,063.62  1,119,770,295.92 

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น  259,647,020.48  389,340,990.04  382,739,895.13  259,647,020.48  389,340,990.04  382,739,895.13 

ส�วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึง

กําหนดชําระใน 1 ป� 17  333,360,000.00  166,680,000.00  60,000,000.00  333,360,000.00  166,680,000.00  60,000,000.00 

รวมหนีสินหมุนเวียน  1,423,666,063.86  1,340,164,053.66  1,562,510,191.05  1,423,666,063.86  1,340,164,053.66  1,562,510,191.05 

หนีสินไม�หมุนเวียน

เจ�าหนี้เงินลงทุน  599,700.00  15,599,700.00  15,599,700.00  599,700.00  15,599,700.00  15,599,700.00 

เงินรับล�วงหน�า  19,572,518.05  13,219,625.97  5,377,309.92  19,572,518.05  13,219,625.97  5,377,309.92 

เงินประกัน  65,018,152.51  60,947,786.76  54,491,517.59  65,018,152.51  60,947,786.76  54,491,517.59 

เงินกู�ยืมระยะยาว 17  499,960,000.00  333,320,000.00  0.00  499,960,000.00  333,320,000.00  0.00 

ภาระหนี้สินจากการคํ้าประกัน 18  12,924,272.75  12,924,272.75  12,924,272.75  12,924,272.75  12,924,272.75  12,924,272.75 

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 19  93,663,265.00  91,066,780.00  80,156,247.00  93,663,265.00  91,066,780.00  80,156,247.00 

หนี้สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 3, 4, 24  307,716,839.26  455,132,699.27  306,120,921.49  307,716,839.26  455,132,699.27  306,120,921.49 

รวมหนี้สินไม�หมุนเวียน  999,454,747.57  982,210,864.75  474,669,968.75  999,454,747.57  982,210,864.75  474,669,968.75 

รวมหนีสิน  2,423,120,811.43  2,322,374,918.41  2,037,180,159.80  2,423,120,811.43  2,322,374,918.41  2,037,180,159.80 

ส�วนของผู� ือหุ�น

ทุนเรือนหุ�น

ทุนจดทะเบียน

หุ�นสามัญ 800,000,000 หุ�น 
มูลค�าหุ�นละ 1 บาท  800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล�ว

หุ�นสามัญ 494,034,300 หุ�น 
หุ�นละ 1 บาท  494,034,300.00  494,034,300.00  494,034,300.00  494,034,300.00  494,034,300.00  494,034,300.00 

ส�วนเกินมูลค�าหุ�น  1,041,357,580.00  1,041,357,580.00  1,041,357,580.00  1,041,357,580.00  1,041,357,580.00  1,041,357,580.00 

ส�วนเกินทุนหุ�นทุนซื้อคืนของ
บริษัทร�วม  6,151,888.73  6,151,888.73  6,151,888.73  0.00  0.00  0.00 

สํารองส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดย
ใช�หุ�นเป�นเกณ �

ของบริษัทร�วม  11,755,514.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

กําไรสะสม

จัดสรรแล�ว

สํารองตามก หมาย 22  80,000,000.00  80,000,000.00  80,000,000.00  80,000,000.00  80,000,000.00  80,000,000.00 

สํารองทั่วไป 23  280,000,000.00  280,000,000.00  280,000,000.00  280,000,000.00  280,000,000.00  280,000,000.00 

ยังไม�ได�จัดสรร  12,902,131,341.43  11,702,190,639.01  10,489,512,848.77  4,271,207,223.31  3,659,457,193.18  3,183,088,840.05 

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น  2,472,278,153.99  3,366,113,512.49  2,314,852,135.63  1,221,319,376.25  1,810,670,329.22  1,224,483,685.97 

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น  17,287,708,778.15  16,969,847,920.23  14,705,908,753.13  7,387,918,479.56  7,365,519,402.40  6,302,964,406.02 

รวมหนีสินและส�วนของผู� ือหุ�น  19,710,829,589.58  19,292,222,838.64  16,743,088,912.93  9,811,039,290.99  9,687,894,320.81  8,340,144,565.82 

(หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บการ ิ
บกา ร า ท บ ร
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 หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

รายได�

รายได�ค�าสาธารณูปโภครับ 2,116,737,090.96 1,906,369,658.97 2,116,737,090.96 1,906,369,658.97 

รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� 303,846,750.00 202,004,750.00 303,846,750.00 202,004,750.00 

รายได�ค�าปรึกษาและบริการ 350,693,712.24 342,958,032.06 350,693,712.24 342,958,032.06 

รายได�จากการขายสินค�า 0.00 152,290,748.72 0.00 152,290,748.72 

ส�วนแบ�งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร�วม 
ตามวิธีส�วนได�เสีย 1,121,007,263.17 1,214,209,939.76 0.00 0.00 

รายได�เงินปนผลรับ 221,243,558.76 209,080,238.97 746,179,384.96 664,941,608.35 

รายได�อื่น

กําไรจากการจําหน�ายทรัพย�สิน 1,577,571.65 404,409.01 1,577,571.65 404,409.01 

กําไรจากการจําหน�ายหลักทรัพย� 22,948,390.44 3,030,331.58 22,948,390.44 3,030,331.58 

รายการกลับบัญชีผลขาดทุน จาก
การด�อยค�าเงินลงทุน 19,053,150.00 6,035,800.00 19,053,150.00 6,035,800.00 

กําไรจากการปริวรรตเงินตรา 1,256,033.10 3,604,524.74 1,256,033.10 3,604,524.74 

ดอกเบี้ยรับ 644,106.56 596,781.03 644,106.56 596,781.03 

อื่น 17,683,218.23 15,559,145.56 17,683,218.23 15,559,145.56 

รวมรายได� 4,176,690,845.11 4,056,144,360.40 3,580,619,408.14 3,297,795,790.02 

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนค�าสาธารณูปโภค 25 1,969,886,800.26 1,783,123,169.31 1,969,886,800.26 1,783,123,169.31 

ต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� 55,923,232.81 25,887,222.29 55,923,232.81 25,887,222.29 

ต�นทุนค�าบริการ 25 267,525,961.12 289,357,688.86 267,525,961.12 289,357,688.86 

ต�นทุนขายสินค�า 25 0.00 148,944,955.32 0.00 148,944,955.32 

ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัท
ร�วมตามวิธีส�วนได�เสีย 18,916,950.99 15,366,411.54 0.00 0.00 

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 25 314,563,707.63 294,861,108.07 314,563,707.63 294,861,108.07 

ค�าตอบแทนผู�บริหาร 83,188,680.50 89,666,401.00 83,188,680.50 89,666,401.00 

ค�าตอบแทนกรรมการ 14,147,666.66 13,436,000.00 14,147,666.66 13,436,000.00 

ค�าใช�จ�ายอื่น

ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 660,136.94 814,238.54 660,136.94 814,238.54 

ขาดทุนจากการด�อยค�าของเงินลงทุน 71,875,141.48 18,678,081.08 71,875,141.48 23,928,081.08 

ขาดทุนจากการเลิกใช�สินทรัพย� 195,446.45 1,091,158.08 195,446.45 1,091,158.08 

ขาดทุนจากการจําหน�ายหลักทรัพย� 1,014,466.91 188,125.00 1,155,111.53 188,125.00 

ต�นทุนทางการเงิน 61,232,504.88 50,171,795.00 61,232,504.88 50,171,795.00 

รวมค�าใช�จ�าย 2,859,130,696.63 2,731,586,354.09 2,840,354,390.26 2,721,469,942.55 

กําไรก�อนภาษีเงินได�นิติบุคคล 1,317,560,148.48 1,324,558,006.31 740,265,017.88 576,325,847.47 

(ค�าใช�จ�าย) รายได�ภาษีเงินได�นิติบุคคล 24 (17,588,862.35) 12,620,394.66 (17,588,862.35) 13,670,394.66 

กําไรสําหรับป 1,299,971,286.13 1,337,178,400.97 722,676,155.53 589,996,242.13 

(หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

กําไรขาดทุนเบดเสรจอื่น

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร�ประกัน
ภัย (สุทธิจากภาษีเงินได�) 2,701,763.60 0.00 2,701,763.60 0.00 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลัก คณิตศาสตร�ประกัน
ภัยของ
บริษัทร�วม 10,895,541.69 (10,872,721.73) 0.00 0.00 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�า
เงินลงทุนเผื่อขาย (สุทธิจากภาษี
เงินได�) (589,350,952.97) 586,186,643.25 (589,350,952.97) 586,186,643.25 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค�า
เงินลงทุนเผื่อขาย - บริษัทร�วม
(สุทธิจากภาษีเงินได�) (334,377,647.46) 465,074,733.61 0.00 0.00

ผลต�างจากการแปลงค�างบการเงินของ
บริษัทร�วม 9,654,062.64 0.00 0.00 0.00

กําไรขาดทุนเบดเสรจอื่นสําหรับป� (900,477,232.50) 1,040,388,655.13 (586,649,189.37) 586,186,643.25 

กําไรขาดทุนเบดเสรจรวมสําหรับป 399,494,053.63 2,377,567,056.10 136,026,966.16 1,176,182,885.38 

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้น าน 2.63 2.71 1.46 1.19 

(หน�วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บการ
ิ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

หมาย
เหตุ

ทนุเรือนหุ�น
ทีอ่อกและ
ชาํระแล�ว

ส�วนเกนิ (ตํา่
กว�า) มลูค�า

หุ�น

ส�วนเกนิ
ทนุหุ�น
ทนุซือ้คนื
ของบรษิทั
ร�วม

สาํรอง
ส�วนเกนิทนุ
จากการจ�าย
โดยใช�หุ�น
เป�นเกณ �
ของบรษิทั
ร�วม

กาํไรสะสม องค�ประกอบอืน่ของส�วนของผู�ถอืหุ�น รวมทัง้สิน้

จดัสรรแล�ว ยงัไม�ได�
จดัสรร

ผลกาํไรจาก
การวัดมลูค�า
เงินลงทนุเผื่อ

ขาย

ผลกาํไร
จากการวัด
มลูค�าเงิน

ลงทนุเผื่อขาย
ของบรษิทั
ร�วม

ส�วนเกนิทนุ
จากการ

เปลี่ยนแปลง
สดัส�วนเงิน
ลงทนุใน
บรษิทัร�วม

ผลต�าง
จากการ
แปลงค�างบ
การเงิน
ของบรษิทั
ร�วม

รวม

สาํรองตาม
ก หมาย

สาํรองทัว่ไป

ยอดคงเหลือ ณ  1 มกราคม  2555 
(ตามที่รายงานไว�เดิม)

494,034,300.00 1,041,357,580.00 6,151,888.73 0.00 80,000,000.00 280,000,000.00 10,070,314,575.92 1,530,604,607.46 1,423,111,507.49 0.00 0.00 2,953,716,114.95 14,925,574,459.60

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี  - ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 4 419,198,272.85 (306,120,921.49) (332,743,057.83) (638,863,979.32) (219,665,706.47)

ยอดคงเหลือ ณ  1  มกราคม  2555  
(หลังปรับปรุง)

494,034,300.00 1,041,357,580.00 6,151,888.73 0.00 80,000,000.00 280,000,000.00 10,489,512,848.77 1,224,483,685.97 1,090,368,449.66 0.00 0.00 2,314,852,135.63 14,705,908,753.13

เงินปนผลจ�าย 20.2 (113,627,889.00) (113,627,889.00)

กําไรเบดเสรจรวม สําหรับป�

    กําไรสําหรับป� 1,337,178,400.97 1,337,178,400.97

    กําไรขาดทุนเบดเสรจอื่น (10,872,721.73) 586,186,643.25 465,074,733.61 1,051,261,376.86 1,040,388,655.13

ยอดคงเหลือ ณ  31 ธันวาคม  2555 494,034,300.00 1,041,357,580.00 6,151,888.73 0.00 80,000,000.00 280,000,000.00 11,702,190,639.01 1,810,670,329.22 1,555,443,183.27 0.00 0.00 3,366,113,512.49 16,969,847,920.23

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2556 
(ตามที่รายงานไว�เดิม)

494,034,300.00 1,041,357,580.00 6,151,888.73 0.00 80,000,000.00 280,000,000.00 11,251,775,939.84 2,263,337,911.52 2,010,967,456.26 0.00 0.00 4,274,305,367.78 17,427,625,076.35

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี - ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 4 450,414,699.17 (452,667,582.30) (455,524,272.99) (908,191,855.29) (457,777,156.12)

ยอดคงเหลือ ณ  1  มกราคม  2556  
(หลังปรับปรุง) 

494,034,300.00 1,041,357,580.00 6,151,888.73 0.00 80,000,000.00 280,000,000.00 11,702,190,639.01 1,810,670,329.22 1,555,443,183.27 0.00 0.00 3,366,113,512.49 16,969,847,920.23

เงินปนผลจ�าย 20.1 (113,627,889.00) (113,627,889.00)

สํารองส�วนเกินทุนจากการจ�ายโดย
ให�หุ�นเป�นเกณ � 11,755,514.00 11,755,514.00

ส�วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส�วนเงินลงทุนในบริษัทร�วม

20,239,179.29 20,239,179.29 20,239,179.29

กําไรเบดเสรจรวม สําหรับป�

    กําไรสําหรับป� 1,299,971,286.13 1,299,971,286.13

    กําไรขาดทุนเบดเสรจอื่น 13,597,305.29 (589,350,952.97) (334,377,647.46) 9,654,062.64 (914,074,537.79) (900,477,232.50)

ยอดคงเหลือ ณ  31 ธันวาคม 2556 494,034,300.00 1,041,357,580.00 6,151,888.73 11,755,514.00 80,000,000.00 280,000,000.00 12,902,131,341.43 1,221,319,376.25 1,221,065,535.81 20,239,179.29 9,654,062.64 2,472,278,153.99 17,287,708,778.15

บ การ ห
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน�วย : บาท)
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บการ
ิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเ พาะกิจการ

หมายเหตุ ทนุเรอืนหุ�น
ทีอ่อก
และ

ชาํระแล�ว

ส�วนเกิน
(ตํา่กว�า) 
มลูค�าหุ�น

กาํไรสะสม องค�ประกอบอื่น
ของส�วนของผู�ถือ

หุ�น

รวม

จดัสรรแล�ว ยงัไม�ได�
จดัสรร

สาํรองตาม
ก หมาย

สาํรองทั่วไป ผลกําไรจากการวัด
มูลค�าเงินลงทุนเผื่อ

ขาย

ยอดคงเหลือ ณ  1  มกราคม  2555  
(ตามที่รายงานไว�เดิม)

494,034,300.00 1,041,357,580.00 80,000,000.00 280,000,000.00 3,010,217,774.49 1,530,604,607.46 6,436,214,261.95

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
- ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 4 172,871,065.56 (306,120,921.49) (133,249,855.93)
ยอดคงเหลือ ณ  1  มกราคม  2555   
(หลังปรับปรุง)

494,034,300.00 1,041,357,580.00 80,000,000.00 280,000,000.00 3,183,088,840.05 1,224,483,685.97 6,302,964,406.02

เงินปนผลจ�าย 20.2 (113,627,889.00) (113,627,889.00)

กําไรเบดเสรจรวม สําหรับป�

  กําไรสําหรับป� 589,996,242.13 589,996,242.13

  กําไรขาดทุนเบดเสรจอื่น 586,186,643.25 586,186,643.25

ยอดคงเหลือ   31 ธันวาคม  2555 494,034,300.00 1,041,357,580.00 80,000,000.00 280,000,000.00 3,659,457,193.18 1,810,670,329.22 7,365,519,402.40

ยอดคงเหลือ ณ  1  มกราคม  2556  
(ตามที่รายงานไว�เดิม)

494,034,300.00 1,041,357,580.00 80,000,000.00 280,000,000.00 3,472,915,732.96 2,263,337,911.52 7,631,645,524.48

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
- ภาษีเงินได�รอตัดบัญชี 4 186,541,460.22 (452,667,582.30) (266,126,122.08)
ยอดคงเหลือ ณ  1  มกราคม  2556   
(หลังปรับปรุง)

494,034,300.00 1,041,357,580.00 80,000,000.00 280,000,000.00 3,659,457,193.18 1,810,670,329.22 7,365,519,402.40

เงินปนผลจ�าย 20.1 (113,627,889.00) (113,627,889.00)

กําไรเบดเสรจรวม สําหรับงวดป�

  กําไรสําหรับป� 722,676,155.53 722,676,155.53

  กําไรขาดทุนเบดเสรจอื่น 2,701,763.60 (589,350,952.97) (586,649,189.37)

ยอดคงเหลือ   31 ธันวาคม 2556 494,034,300.00 1,041,357,580.00 80,000,000.00 280,000,000.00 4,271,207,223.31 1,221,319,376.25 7,387,918,479.56

บ การ ห
สําหรับป�สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556 (หน�วย : บาท)
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บการ ิ
บกระ ิ

สําหรับป�สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก�อนภาษีเงินได� 1,317,560,148.48 1,324,558,006.31 740,265,017.88 576,325,847.47 

บวก รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ

เป�นเงินสดรับ(จ�าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค�าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 123,427,756.69 89,127,512.41 123,427,756.69 89,127,512.41 

ต�นทุนทางการเงิน 61,232,504.88 50,171,795.00 61,232,504.88 50,171,795.00 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�
ประกันภัย

3,377,204.50 0.00 3,377,204.50 0.00 

ส�วนแบ�ง(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย (1,121,007,263.17) (1,214,209,939.76) 0.00 0.00 

ส�วนแบ�งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 18,916,950.99 15,366,411.54 0.00 0.00 

เงินปนผลรับจากการลงทุน 524,935,826.20 455,861,369.38 0.00 0.00 

รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด�อยค�าเงินลงทุน (19,053,150.00) (6,035,800.00) (19,053,150.00) (6,035,800.00)

ขาดทุนจากการด�อยค�าหลักทรัพย� 71,875,141.48 18,678,081.08 71,875,141.48 23,928,081.08 

(กําไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย� (21,933,923.53) (2,842,206.58) (21,793,278.91) (2,842,206.58)

ขาดทุนจากการเลิกใช�ทรัพย�สิน 195,446.45 1,091,158.08 195,446.45 1,091,158.08 

(กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย�สิน (1,577,571.65) (404,409.01) (1,577,571.65) (404,409.01)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก�อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย�และหนี้สินดําเนินงาน 957,949,071.32 731,361,978.45 957,949,071.32 731,361,978.45 

สินทรัพย�ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

สินค�าคงเหลือ 310,399.39 30,908,783.48 310,399.39 30,908,783.48 

อสังหาริมทรัพย�รอการขาย (5,719,907.67) (103,817,503.26) (5,719,907.67) (103,817,503.26)

อสังหาริมทรัพย�ตามสัญญาจะซื้อจะขาย 36,685,436.74 10,233,520.68 36,685,436.74 10,233,520.68 

สินทรัพย�ไม�มีตัวตน (343,592.33) (11,421,452.10) (343,592.33) (11,421,452.10)

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 45,666,122.16 103,902,343.05 45,666,122.16 103,902,343.05 

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่น - อ่ืน 2,697,449.66 (763,118.20) 2,697,449.66 (763,118.20)

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น 14,273,054.99 16,511,770.79 14,273,054.99 16,511,770.79 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น (129,310,179.00) 8,386,982.28 (129,310,179.00) 8,386,982.28 

เงินรับล�วงหน�า 6,352,892.08 7,842,316.05 6,352,892.08 7,842,316.05 

เงินประกัน 4,070,365.75 6,456,269.17 4,070,365.75 6,456,269.17 

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 2,596,485.00 10,910,533.00 2,596,485.00 10,910,533.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน�วย : บาท)
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บการ ิ
บกระ ิ  ( )

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

เงินสดรับ(จ�าย)จากการดําเนินงาน 935,227,598.09 810,512,423.39 935,227,598.09 810,512,423.39 

จ�ายดอกเบี้ย (61,616,295.44) (51,993,638.54) (61,616,295.44) (51,993,638.54)

จ�ายภาษีเงินได� (19,900,066.30) (17,224,384.98) (19,900,066.30) (17,224,384.98)

เงินสดสุทธิได�มา(ใช�ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 853,711,236.35 741,294,399.87 853,711,236.35 741,294,399.87 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อหลักทรัพย�หุ�นทุน (288,796,447.89) (322,611,735.50) (288,796,447.89) (322,611,735.50)

ขายหลักทรัพย�หุ�นทุน 85,980,010.85 36,634,232.80 85,980,010.85 36,634,232.80 

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ� (164,996,175.94) (225,078,842.83) (164,996,175.94) (225,078,842.83)

ขายยานพาหนะ และอุปกรณ�สํานักงาน 1,819,624.62 1,133,548.59 1,819,624.62 1,133,548.59 

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน (744,837,049.53) (225,717,783.68) (744,837,049.53) (225,717,783.68)

เงินสดสุทธิได�มา(ใช�ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1,110,830,037.89) (735,640,580.62) (1,110,830,037.89) (735,640,580.62)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู�ยืม จาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 46,515,979.76 (335,627,232.30) 46,515,979.76 (335,627,232.30)

จ�ายเงินปนผล (113,627,889.00) (113,627,889.00) (113,627,889.00) (113,627,889.00)

เงินกู�ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง) 333,320,000.00 440,000,000.00 333,320,000.00 440,000,000.00 

เงินสดสุทธิได�มา(ใช�ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 266,208,090.76 (9,255,121.30) 266,208,090.76 (9,255,121.30)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สุทธิ 9,089,289.22 (3,601,302.05) 9,089,289.22 (3,601,302.05)

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ณ วันต�นงวด 58,522,125.41 62,123,427.46 58,522,125.41 62,123,427.46 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  วันสินงวด 67,611,414.63 58,522,125.41 67,611,414.63 58,522,125.41 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป�นส�วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน�วย : บาท)
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ริ ั  ส ั าอิ อร ลดิง จากดั (ม า )
สําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556         

1. ม ทั            

1.1 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เป�นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 9 

พ ษภาคม  2537 ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0107537001340  และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย  ตามที่อยู�ที่ได�จด

ทะเบียน ไว�ดังนี้           

เลขที่ 530 อยสาธุประดิษ � 58  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีสาขา 5 สาขาดังนี 

• สาขาที่  1 เลขที่  999 หมู�  11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตําบลหนองขาม  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

• สาขาที่  2 เลขที่   1 หมู�  5 ถนนสุวรรณศร  ตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร�บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

• สาขาที่  3 เลขที่  189 หมู� 15 ถนนเลี่ยงเมืองลําพูน - ปาซาง   อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 

• สาขาที่  4 เลขที่  196 หมู� 11 ตําบลวังดาล  อําเภอกบินทร�บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  

• สาขาที่  5 เลขที่  269 หมู� 15 ตําบลแม�กาษา  อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก  

1.2  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุน  ธุรกิจให�เช�าและบริการ  สวนอุตสาหกรรม (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย�) และธุรกิจ

ซื้อขายสินค�า           

           

2. กณ การ ั ทา ะ า บการ ิ    

2.1 ก การจดั าง การ งิ        

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีได�จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปภายใต�พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

โดยกระทรวงพาณิชย� ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กําหนดรายการย�อที่ต�องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตาม

ข�อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ว�าด�วยการจัดทํา และนําเสนอรายงานทางการ

เงิน ภายใต�พระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535      

งบการเงินของบริษัทฯ  จัดทําขึ้นโดยใช�เกณ �ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค�าขององค�ประกอบของรายการในงบ

การเงิน ยกเว�นรายการที่เปดเผยไว�ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข�อง      

หมา ห ระก บ บการ ิ
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2.2  การ ิ ั ิ ามมา ร า การ ั ม ร วางงวด      

สภาวิชาชีพบัญชีได�ออกมาตร านการบัญชี   มาตร านการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตร านการ

บัญชี   และแนวป ิบัติทางบัญชี  ซึ่งมีผลบังคับใช�สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

ตามรายละเอียดข�างล�างนี้         

มาตร านการบัญชี          

บับที่ 12  เรื่อง ภาษีเงินได�      

บับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)   เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรั บาล และการเปดเผยข�อมูลเกี่ยว

กับความช�วยเหลือจากรั บาล      

บับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�าง

ประเทศ        

มาตร านการรายงานทางการเงิน       

บับที่ 8 เรื่อง  ส�วนงานดําเนินงาน      

  

การตีความมาตร านการบัญชี          

บับที่ 10 เรือ่ง  ความช�วยเหลือจากรั บาล - กรณีทีไ่ม�มคีวามเก่ียวข�องอย�างเฉพาะ

เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน  

บับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได� - การได�รับประโยชน�จากสินทรัพย�ที่ไม�ได�คิดค�าเสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม�  

บับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได� - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู�ถอืหุ�น        

แนวปฏิบัติทางการบัญชี          

การโอนและการรับโอนสินทรัพย�ทางการเงิน

มาตร านการบัญชี มาตร านรายงานทางการเงิน การตีความมาตร านการบัญชี และแนวป บิัตทิางบญัชีข�าง

ต�นไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสําคัญต�องบการเงินนี้ ยกเว�นมาตร านการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได� (ตาม

หมายเหตุข�อ 4)           

หมา ห ระก บ บการ ิ
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หมา ห ระก บ บการ ิ

2.3  มา ร า การรา งา างการ งิ ่ งั ม ด� �   

สภาวชิาชพีบญัชไีด�ออกมาตร านการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุและมาตร านการบญัชใีหม�ซึง่ได�ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล�ว แต�ยังไม�มีผลบังคับใช�ในป� 2556 ดังนี้       

เรื่อง วันที่มีผลบังคับใช�

มาตร านการบัญชี

บับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน  1 มกราคม 2557

บับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด  1 มกราคม 2557

บับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได�  1 มกราคม 2557

บับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช�า  1 มกราคม 2557

บับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได�  1 มกราคม 2557

บับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน�พนักงาน  1 มกราคม 2557

บับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ

 1 มกราคม 2557

บับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยข�อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข�องกัน

 1 มกราคม 2557

บับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร�วม  1 มกราคม 2557

บับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส�วนได�เสียในการร�วมค�า  1 มกราคม 2557

บับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว�างกาล  1 มกราคม 2557

บับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด�อยค�าของสินทรัพย�  1 มกราคม 2557

บับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย�ไม�มีตัวตน  1 มกราคม 2557

มาตร านการรายงานทางการเงิน

บับที่  2 (ปรับปรุง 2555) การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณ �  1 มกราคม 2557

บับที่  3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ  1 มกราคม 2557

บับที่  4 สัญญาประกันภัย  1 มกราคม 2559

บับที่  5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนที่ถือไว�เพื่อขายและ การ
ดําเนินงานที่ยกเลิก

 1 มกราคม 2557

บับที่  8 (ปรับปรุง 2555) ส�วนงานดําเนินงาน  1 มกราคม 2557
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หมา ห ระก บ บการ ิ

เรื่อง วันที่มีผลบังคับใช�

การตีความมาตร านการบัญชี

บับที่ 15 สัญญาเช�าดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให�แก�ผู�เช�า  1 มกราคม 2557

บับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช�าที่ทําขึ้นตามรูป
แบบก หมาย

 1 มกราคม 2557

บับที่ 29 การเปดเผยข�อมูลของข�อตกลงสัมปทานบริการ  1 มกราคม 2557

บับที่ 32 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน – ต�นทุนเวบไซต�  1 มกราคม 2557

การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน

บับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อ
ถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล�ายคลึงกัน

 1 มกราคม 2557

บับที่ 4 การประเมินว�าข�อตกลงประกอบด�วยสัญญาเช�า
หรือไม�

 1 มกราคม 2557

บับที่ 5 สิทธิในส�วนได�เสียจากกองทุนการรื้อถอนการ
บูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล�อม

 1 มกราคม 2557

การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน

บับที่ 7 การปรับปรุงย�อนหลังภายใต�มาตร านการ

บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน

ใน สภาพเศรษ กิจที่มีเงินเฟ�อรุนแรง

 1 มกราคม 2557

บับที่ 10 งบการเงินระหว�างกาลและการด�อยค�า  1 มกราคม 2557

บับที่ 12 ข�อตกลงสัมปทานบริการ  1 มกราคม 2557

บับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก�ลูกค�า  1 มกราคม 2557

บับที่ 17 การจ�ายสินทรัพย�ที่ไม�ใช�เงินสดให�เจ�าของ  1 มกราคม 2557

บับที่ 18 การโอนสินทรัพย�จากลูกค�า  1 มกราคม 2557

มาตร านการรายงานทางการเงินข�างต�นที่มีผลบังคับใช�ในวันที่  1  มกราคม  2557   บริษัทฯ  อยู�ระหว�าง

การประเมินผลกระทบที่อาจมีต�องบการเงินในป�ที่เริ่มนํามาตร านการรายงานทางการเงินฉบับดังกล�าวมาถือป ิบัติ 



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

182

3. ร บา การบั ท าคั     

หมา ห ระก บ บการ ิ

3.1 บริษัท  รับรู�รายได�และค�าใช�จ�ายตามเก �คง

ค�าง    

3.2 บริษัท   รับรู�รายได�จากค�าบริการเมื่อได�ให�

บริการแก�ลูกค�าแล�ว    

3.3 บรษิทั  รบัรู�รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย�

เมือ่ได�โอนความเสีย่ง และผลตอบแทนทีเ่ป�นสาระสาํคญั

ของความเป�นเจ�าของให�กับผู� ือแล�ว 

3.4 บริษทั  รบัรู�รายได�จากการขายสนิค�า เมือ่มกีาร

ส�งมอบหลังจากหักรับคืน และส�วนลดจ�าย 

3.5 บริษัท  รับรู�รายได�จากเงินปนผล เม่ือมีการ

ประกา จ�าย 

3.6  เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ได�แก� เงินสดใน

มือ และเงิน ากธนาคารระยะเวลาไม�เกิน 3 เดือน 

3.7 ค�าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ 

บรษิทัฯ ตัง้ค�าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจากลูกหน้ีทีค่าดว�า

จะเรียกเกบเงินไม�ได� โดยพิจารณาและวิเคราะห�สถานะ

ของลูกหนี้แต�ละรายประกอบ

3.8 สินค�าคงเหลือ    

สนิค�าคงเหลอืแสดงด�วยราคาทนุหรอืมลูค�าสทุธทิีจ่ะ

ได�รับแล�วแต�ราคาใดจะตํ่ากว�า ราคาทุนของสินค�า

คํานวณโดยวิธีเข�าก�อนออกก�อน

3.9  เงินลงทุนในบริษัทร�วม  

เงินลงทุนในบริษทัร�วม เป�นเงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ�ม

บรษิทัมอีทิธพิลอย�างเป�นสาระสําคญั โดยมีอาํนาจเข�าไป

มีส�วนร�วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน  

และการดําเนินงาน แต�ไม�ถึงกับระดับการควบคุม เงิน

ลงทุนในบริษัทร�วมในงบการเงินเฉพาะ บันทึกในราคา

ทุนสุทธิจากค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุน ส�วนในงบ

การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียบริษัทฯ ได�

แสดงรวมส�วนแบ�งกําไรหรือขาดทุนของบริษัทร�วมตาม

วธิสี�วนได�เสยี และจะรับรู�ส�วนแบ�งขาดทุนจากบริษทัร�วม

เพียงเงินลงทุนเท�ากับศูนย� เว�นแต�กรณีที่กลุ�มบริษัทมี

ภาระผูกพันตามก หมายแทนบริษัทร�วม

3.10  เงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนระยะยาวที่เป�นเงินลงทุนในตราสารทุนใน

ความต�องการของตลาด - ในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ถือ

เป�นหลกัทรพัย�เผือ่ขาย แสดงด�วยมลูค�ายตุธิรรม ผลต�าง

ระหว�างราคาตามบัญชีกบัมูลค�ายตุธิรรมแสดงเป�นกาํไร

(ขาดทนุ) ทีย่งัไม�เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค�าของ

เงนิลงทุนไว�เป�นรายการแยกต�างหากในส�วนของผู�ถือหุ�น

จนกระท่ังบรษิทัฯ จาํหน�ายเงนิลงทนุนัน้ จงึบนัทกึมลูค�า

ที่เปลี่ยนแปลงดังกล�าวในงบกําไรขาดทุน

เงินลงทุนระยะยาวที่เป�นเงินลงทุนในความต�องการ

ของตลาด - ต�างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป�นหลักทรัพย�

เผื่อขายแสดงด�วยมูลค�ายุติธรรม โดยแปลงค�าเป�นเงิน

บาทตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัส้ินงวด ผลต�างระหว�าง

ราคาตามบัญชีกับมูลค �ายุติธรรมแสดงเป �นกําไร 

(ขาดทนุ) ทีย่งัไม�เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค�าของ

เงนิลงทุนไว�เป�นรายการแยกต�างหากในส�วนของผู�ถอืหุ�น

จนกระท่ังบรษิทัฯ จาํหน�ายเงนิลงทนุนัน้ จงึบนัทกึมลูค�า

ที่เปลี่ยนแปลงดังกล�าวในงบกําไรขาดทุน

เงนิลงทุนระยะยาวท่ีเป�นเงนิลงทุนในตราสารทนุทีไ่ม�

อยู�ในความต�องการของตลาด ในประเทศ ซึง่บริษทัฯถอื
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เป�นเงินลงทุนท่ัวไปแสดงในราคาทุนปรับลดด�วยค�าเผ่ือ

การด�อยค�าของเงินลงทุน

เงนิลงทนุระยะยาวท่ีเป�นเงินลงทนุในตราสารทนุทีไ่ม�

อยู�ในความต�องการของตลาด - ต�างประเทศ ซึง่บรษิทัฯ 

ถือเป�นเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนปรับลดด�วยค�า

เผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุน โดยแปลงค�าเป�นเงินบาท

ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

ต�นทุนของเงินลงทุนระยะยาวที่จําหน�ายระหว�างป�  

คํานวณโดยใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก

3.11  อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

อสงัหารมิทรัพย�เพือ่การลงทนุ ได�แก� อสงัหารมิทรพัย�

ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน�จากรายได�ค�าเช�า หรือจาก

มูลค�าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย�าง ทั้งนี้ไม�ได�มีไว�เพื่อขาย

ตามปกตธิรุกจิ หรอืใช�ในการผลติหรอืจดัหาสนิค�า หรอื

ให�บริการ หรือใช�ในการบริหารงาน

อสงัหารมิทรพัย�เพือ่การลงทนุ แสดงด�วยราคาทนุหกั

ค�าเสื่อมราคาสะสมและค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อย

ค�าของสินทรัพย� (ถ�ามี)  ค�าเสื่อมราคาสําหรับ

อสงัหารมิทรพัย�เพือ่การลงทนุ คาํนวณโดยวธิเีส�นตรงใน

ระยะเวลา 20 - 34 ป� 

3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกร � 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� บันทึกราคาสินทรัพย�ใน

ราคาทุน ราคาทุนประกอบด�วย ต�นทุนเร่ิมแรกเพ่ือให�

ได�มาซึ่งสินทรัพย� ต�นทุนการรื้อถอน การขนย�าย และ

การบูรณะสภาพของสินทรัพย�หักด�วยค�าเสื่อมราคา

สะสม และค�าเผื่อการด�อยค�า(ถ�ามี)

การกําหนดค�าเสื่อมราคา พิจารณาแต�ละส�วนแยก

ต�างหากจากกัน เมือ่แต�ละส�วนประกอบน้ันมสีาระสําคญั

อาคาร และอุปกรณ� ตัดค�าเสื่อมราคาโดยใช�วิธีเส�น

ตรงตามอายุการใช�งานโดยประมาณของสินทรัพย�มีดัง

ต�อไปนี้

อาคาร และสิ่งปลูกสร�าง 20 - 34  ป�

ระบบสาธารณูปโภค 10  ป�

ถนน และทางเท�า 15 - 25 ป�

สินทรัพย�อื่น 5  ป�

3.13 ต�นทุนการพัฒนาที่ดิน

ต�นทนุการพัฒนาท่ีดนิ แสดงในราคาทุน ซึง่ประกอบ

ด�วยต�นทุนในการได�มาซึ่งที่ดิน ค�าพัฒนาที่ดิน ค�าใช�

จ�ายและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข�องกับโครงการ   

3.14 ค�าเผื่อการด�อยค�าของสินทรัพย�

ค�าเผ่ือการด�อยค�าของสินทรัพย� คือ จํานวนของ

มูลค�าตามบัญชีที่สูงกว�ามูลค�าที่คาดว�าจะได�รับคืนของ

สินทรัพย� ซึ่งจะบันทึกเป�น ผลขาดทุนจากการด�อยค�า

ในงบกําไรขาดทุนเบดเสรจและเม่ือมีข�อบ�งช้ีแสดงให�

เหนว�ารายการขาดทุนจากการด�อยค�านั้นได�ลดลงอย�าง

เป�นสาระสําคัญ จะบันทึกเป�นรายการขาดทุนของการ

ด�อยค�าสินทรัพย�กลับบัญชี ซึ่งแสดงในงบกําไรขาดทุน

เบดเสรจ

3.15 บัญชีที่เป�นเงินตราต�างประเท

บญัชทีีเ่ป�นเงนิตราต�างประเทศแปลงค�าเป�นเงนิบาท

โดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สนิทรพัย�และหนีส้นิทีเ่ป�นเงนิตราต�างประเทศ ณ วนั

สิ้นป� แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปล่ียน ณ 

วันนั้น ซึ่งกําหนดโดยธนาคารแห�งประเทศไทย

กาํไรขาดทุนจากการแปลงค�าแสดงรวมไว�ในงบกําไร

ขาดทุนเบดเสรจ
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3.16 สิทธิการเช�า

สิทธิการเช�าแสดงในราคาทุนสุทธิจากการตัดจ�าย

ตามระยะเวลาของสัญญาเช�า

3.17 สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

สนิทรพัย�ไม�มตีวัตน ประกอบด�วย ค�าเครือ่งหมายการค�า 

และค�าสมาชกิสนามกอล�ฟ รอตดัจ�ายภายใน 10 ป� ส�วน

ค�าใช�จ�ายอื่นรอการตัดจ�าย ตัดจ�ายภายใน  5  ป� 

3.18 ภาษีเงินได� 

ภาษีเงินได�

ภาษเีงนิได� ประกอบด�วยภาษเีงนิได�ของงวดปจจบุนั

และภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี 

• ภาษีเงินได�ปจจุบัน  

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได�ปจจุบันตามจํานวนท่ีคาด

ว�าจะจ�ายให�กบัหน�วยงานจดัเกบภาษขีองรั  โดยคาํนวณ

จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณ �ที่กําหนดในก หมาย

ภาษีอากร

• ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี  

บรษิทัฯ บนัทกึภาษเีงนิได�รอการตดับญัชขีองผลแตก

ต�างชัว่คราวระหว�างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย�และหนี้

สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับ านภาษีของ

สินทรัพย�และหนี้สินที่เกี่ยวข�องนั้น โดยใช�อัตราภาษีที่มี

ผลบังคับใช� ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รบัรู�หนีส้นิภาษีเงนิได�รอการตัดบญัชขีองผล

แตกต�างช่ัวคราวท่ีต�องเสียภาษีทุกรายการ แต�รับรู �

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต�าง

ชั่วคราวที่ใช�หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�

ได�ใช�ในจํานวนเท�าที่มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่

บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช�

ประโยชน�จากผลแตกต�างช่ัวคราวท่ีใช�หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม�ได�ใช�นั้น

บรษิทัฯ จะทบทวนมูลค�าตามบัญชขีองสินทรัพย�ภาษี

เงินได�รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและ

จะทําการปรับลดมูลค�าตามบัญชีดังกล�าว หากมีความ

เป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�าบริษัทฯ จะไม�มีกําไรทางภาษี

เพียงพอต�อการนําสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี

ทั้งหมดหรือบางส�วนมาใช�ประโยชน�

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีโดยตรง

ไปยังส�วนของผู�ถือหุ�นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข�องกับ

รายการที่ได�บันทึกโดยตรงไปยังส�วนของผู�ถือหุ�น

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได�นิติบุคคลที่ต�องจ�ายใน

แต�ละป�เป�นค�าใช�จ�ายทั้งหมดในงวด และคํานวณภาษี

เงินได�ตามที่กําหนดไว�ในประมวลรัษ ากร

3.19 กําไรต�อหุ�นขันพืน าน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิต�อหุ �น ที่แสดงไว�ในงบกําไร

ขาดทุนเบดเสรจเป�นกําไร (ขาดทุน) ต�อหุ�นขั้นพื้น าน 

ซึ่งคํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับ

ป� ด�วยจํานวนของหุ�นสามัญที่ออกอยู� ณ วันสิ้นงวด   

3.20 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

บคุคลและกิจการทีเ่ก่ียวข�องกนั หมายถึง บคุคลและ

กิจการที่มีความเกี่ยวข�องกันกับกลุ�มบริษัท และบริษัท 

โดยการถือหุ�นร�วมกันหรือการมีผู�ถือหุ�น หรือกรรมการ

บางส�วนร�วมกนั รายการบญัชีทีเ่กิดขึน้ได�กาํหนดโดยใช�

ราคาตามปกติทางการค�ากับบริษัทอื่น 

บุคคลและกิจการที่เก่ียวข�องกันได�แสดงรายการอยู�

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 6, 9 และ 31
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3.21  การประมา การทางบัญชี

การจัดทํางบการเงินเป�นไปตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป ในบางกรณี ายบริหารอาจต�องใช�การ

ประมาณการและต้ังข�อสมมติ านบางประการ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบต�อจํานวนเงินที่แสดงไว�ในงบการเงินและ

การเปดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิซึง่ผลทีเ่กิด

ขึ้นจริง ภายหลังงวดอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่

ประมาณไว� 

3.22  ประมา การหนีสิน  

บรษิทัฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเม่ือมีความเป�น

ไปได�ค�อนข�างแน�ของการเกดิภาระผกูพนัในปจจบุนัตาม

ก หมาย หรอืจากการอนมุานอนัเป�นผลสบืเนือ่งมาจาก

เหตุการณ�ในอดีต ภาระผูกพันดังกล�าวคาดว�าจะส�งผล

ให�สูญเสียทรพัยากรทีม่ปีระโยชน�เชิงเศรษ กิจ เพื่อจ�าย

ชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนทีต่�องจ�ายสามารถประมาณ

การได�อย�างน�าเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดว�าจะได�รับคืน

รายจ�ายที่จ�ายชําระไปตามประมาณการหนี้สินท้ังหมด

หรือบางส�วนอย�างแน�นอน บริษัทฯ จะรับรู�รายจ�ายที่ได�

รับคืนเป�นสินทรัพย�แยกต�างหากแต�ต�องไม�เกินจํานวน

ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข�อง 

3.23  ผลประโยชน�พนักงาน     

 3.23.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ จัดให�มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป�น

ลกัษณะของแผนการจ�ายสมทบตามทีไ่ด�กาํหนดการจ�าย

สมทบไว�แล�วสนิทรัพย�ของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ได�แยก

ออกไปจากสินทรพัย�ของบรษิทั และได�รบัการบรหิารโดย

ผู�จดัการกองทนุภายนอก กองทนุสาํรองเลีย้งชพีดงักล�าว

ได�รับเงินสะสมเข�ากองทุนจากพนักงาน และเงินสมทบ

จากบริษัทเงินจ�ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึก

เป�นค�าใช�จ�ายในงบกําไรขาดทุนเบดเสรจสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

 3.23.2 ผลประโยชน�พนักงาน

บริษัทฯ  จัดให�มีผลประโยชน�ของพนักงานหลังการ

เลิกจ�าง เพื่อจ�ายให�พนักงานเป�นไปตามก หมาย

แรงงานไทยมูลค�าปจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน�

พนักงานได�ถูกรับรู �รายการในงบการเงินโดยการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร� ประกันภัยจากผู�

เชี่ยวชาญอิสระ (นักคณิตศาสตร�ประกันภัย) ด�วยใช�วิธี

คิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว� (Projected Unit 

Credit Method) ภายใต�สมมติ านเกี่ยวกับเหตุการณ�

ในอนาคตที่บริษัทฯ  กําหนดขึ้นอย�างเหมาะสม 

3.24  ส�วนงานดําเนินงาน

ส�วนงานดําเนินงาน เป�นการนําเสนอมุมมองของผู�

บรหิารในการรายงานข�อมลูส�วนงาน โดยข�อมลูส�วนงาน

อ�างอิงจาก ข�อมูลภายในท่ีได�รายงานต�อผู�มีอํานาจ 

ตัดสินใจสูงสุดด�านการดําเนินงานของบริษัทฯ อย�าง

สมํ่าเสมอ 

การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปดเผยข�อมูล

ส�วนงานนี้ไม�มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต�อข�อมูลส�วน

งานที่เคยนําเสนอในงบการเงินของบริษัทฯ และไม�มี

ผลกระทบต�อสินทรัพย� หนี้สิน หรือกําไรต�อหุ�นของ 

บริษัทฯ    
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4.  ะ ม ากการ บา การบั ากการ ามา ร า การบั หม
มา บิั  ิ 

4.1  จาํนวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบต�อรายการในงบแสดง านะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบดเสรจ 

มีดังนี้          

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดง านะการเงิน

สินทรัพย�

เงินลงทุนในบริษัทร�วม-บันทึกโดยวิธีส�วนได�เสียลดลง  184,469,411.06  184,469,411.06  80,284,227.56 

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  163,482,529.19  181,824,954.21  166,739,442.58 

หนีสิน

หนี้สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  307,716,839.26 455,132,699.27  306,120,921.49 

ส�วนของผู� ือหุ�น

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�นลดลง

- ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร� 

ประกันภัย  675,440.90 0.00 0.00 

- ผลกําไรจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขาย  305,329,844.06 452,667,582.30 306,120,921.49 

- ผลกําไรจากการวัดมูลค�าเงินลงทุนเผื่อขาย-บริษัทร�วม  455,524,272.99 455,524,272.99 332,743,057.83 

กําไรสะสมที่ยังไม�ได�จัดสรรเพิ่มขึ้น  432,825,836.82 450,414,699.17 419,198,272.85 

งบการเงินเ พาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดง านะการเงิน

สินทรัพย�

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  170,664,152.17  189,006,577.19  172,871,065.56 

หนีสิน

หนี้สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  307,716,839.26  455,132,699.27  306,120,921.49 

ส�วนของผู� ือหุ�น

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�

     ประกันภัยลดลง  675,440.90 0.00 0.00 

องค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�นลดลง  305,329,844.06 452,667,582.30 306,120,921.49 

กําไรสะสมที่ยังไม�ได�จัดสรรเพิ่มขึ้น  168,952,597.87 186,541,460.22 172,871,065.56 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

งบกําไรขาดทุนเบดเสรจ

ภาษีเงินได�(เพิ่มขึ้น)ลดลง (17,588,862.35) 12,620,394.66 

กําไรขาดทุนเบดเสรจอื่นสําหรับงวด (เพิ่มขึ้น) ลดลง (146,662,297.34) 269,327,875.97 

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้น าน(เพิ่มขึ้น) ลดลง : บาท (0.04) 0.03 

งบการเงินเ พาะกิจการ

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

งบกําไรขาดทุนเบดเสรจ

ภาษีเงินได�(เพิ่มขึ้น)ลดลง (17,588,862.35) 13,670,394.66 

กําไรขาดทุนเบดเสรจอื่นสําหรับงวด (เพิ่มขึ้น) ลดลง (146,662,297.34) 146,546,660.81 

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้น าน(เพิ่มขึ้น) ลดลง : บาท (0.04) 0.03 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

4.2  ในไตรมาสที่ 1 ป� 2556 บริษัทฯ ได�นํามาตร านการบัญชี เรื่องภาษีเงินได� มาใช�ครั้งแรก จึงได�บันทึกหนี้

สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชีของผลแตกต�างชั่วคราวที่ต�องเสียภาษี   ระหว�างมูลค�าเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย และวิธี

ราคาทุนของเงินลงทุนในบริษัทร�วม แต�อย�างไรกตาม ในไตรมาส 2 ป� 2556 บริษัทฯ พบว�า นโยบายการถือเงินลงทุน

ในบริษัทร�วมดังกล�าวเป�นการลงทุนระยะยาวคาดว�าจะไม� มีการขาย จึงไม�มีผลแตกต�างชั่วคราวที่ต�องเสียภาษี 

ดังนั้นจึงได�ปรับปรุงแก�ไขข�อผิดพลาดย�อนหลังเกี่ยวกับหนี้สินภาษีเงินได�รอตัดบัญชีที่รับรู�ในไตรมาสที่ 1 ป� 2556 ถือ

เสมือนหนึ่งไม�ได�บันทึกหนี้สินดังกล�าวตั้งแต�เริ่มแรก

4.  ะ ม ากการ บา การบั ากการ ามา ร า การบั หม
มา บิั  ิ ( )
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5.  ิ ะรา การ ท บ ทา ิ         

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ได�แก� เงินสดในมือและเงิน ากสถาบันการเงินประกอบด�วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

เงินสดในมือ  2,010,705.48  2,167,279.13 

เงิน ากกระแสรายวัน  1,664,411.85  1,579,851.51 

เงิน ากออมทรัพย�  63,936,297.30  54,774,994.77 

รวม  67,611,414.63  58,522,125.41 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

ยังไม�ถึงกําหนดชําระ  156,684,290.37  202,340,341.79 

ตั้งแต� 1 เดือน ถึง 3 เดือน  590,839.93  594,372.03 

มากกว�า 3 เดือน ง 6 เดือน  11,200.00  82,985.76 

มากกว�า 6 เดือน ง 12 เดือน  55,247.12  0.00 

มากกว�า 12 เดือนขนไป  10,000.00  41,682,434.57 

รวม  157,351,577.42  244,700,134.15 

หัก  ค�าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ  0.00 (41,682,434.57)

ลูกหนีการค�ากิจการที่เกี่ยวข�องกัน  157,351,577.42  203,017,699.58 

(หน�วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

ลูกหนี้การค�า - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  157,351,577.42  244,700,134.15 

หัก ค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  0.00 (41,682,434.57)

รวมลูกหนีการค�า และลูกหนีอื่น-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน  157,351,577.42  203,017,699.58 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

6.  กห การคา ะ กห  - กิ การท ก กั       

ลูกหนี้การค�า และลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข�องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

ลูกหนี้การค�ากิจการที่เกี่ยวข�องกันแยกตามอายุหนี้ที่ค�างชําระ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได�ดังนี้
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

ลูกหนี้การค�า - อื่น  29,175,399.71  30,991,266.64 

ลูกหนี้อื่น  2,902,532.54  3,784,115.27 

รวมลูกหนีการค�า และลูกหนีอื่น - อื่น  32,077,932.25  34,775,381.91 

(หน�วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย 

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

ยังไม�ถึงกําหนดชําระ  28,519,170.48  30,497,009.61 

ตั้งแต� 1 เดือน ถึง 3 เดือน  647,479.23  219,575.83 

มากกว�า 3 เดือน ง 6 เดือน  6,350.00  274,681.20 

มากกว�า 6 เดือน ง 12 เดือน  2,400.00  0.00 

ลูกหนีการค�าอื่น  29,175,399.71  30,991,266.64 

(หน�วย : บาท)

7.  กห การคา ะ กห  -       

 ลูกหนี้การค�า และลูกหนี้อื่น-อื่น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ  2555  มีรายละเอียด ดังนี้  

   

ลูกหนี้การค�า - อื่น แยกตามอายุหนี้ที่ค�างชําระ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  และ 2555  ได�ดังนี้  
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8.  ิ ท บริษทัร ม

8.1  เงินลงทุนในบริษัทร�วม - บันทึกโดยวิธีส�วนได�เสีย   

ลําดับ ชื่อบริษัท
ประเภท
กิจการ

ลักษ ะ

ความ

สัมพันธ�

ทุนชําระแล�ว
สัดส�วนเงิน
ลงทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการวิธี

ราคาทุน
เงินปนผล

(พันบาท) (ร�อยละ) (บาท) (บาท) (บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

1 บมจ. ธนูลักษณ� เสื้อผ�า A, B, E, F 120,000 120,000  23.52  23.52  729,701,426.62  745,292,502.49  28,688,920.22  28,688,920.22  33,864,984.00  17,954,085.68 

2 บมจ. ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� บะหมี่กึ่งสําเรจรูป A, B, E, F 180,000 180,000  21.96  21.93  2,183,053,583.55  1,962,600,210.27  90,310,095.47  82,651,271.50  136,675,887.20  124,743,591.20 

3 บมจ. ไทยวาโก� ชุดชั้นใน A, B, E, F 120,000 120,000  21.26  21.26  1,058,921,978.19  1,097,863,534.11  63,545,155.00  63,545,155.00  61,230,000.00  53,576,250.00 

4 บมจ. สหพัฒนพิบูล อุปโภคบริโภค A, B, E, F 323,380 318,422  20.32  20.63  1,854,544,873.01  1,727,668,627.13  307,112,623.32  307,112,623.32  65,696,365.00  59,126,728.50 

5 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล อุปโภคบริโภค A, B, E, F 290,634 290,634  22.10  22.10  3,253,287,899.47  3,314,864,530.24  659,099,008.89  659,099,008.89  80,289,550.00  70,654,804.00 

6 บจ. ฮูเวอร�อุตสาหกรรม (ปทท.) บรรจุภัณ �พลาสติก A, B, E, F 60,000 60,000  37.73  37.73  490,989,231.59  473,346,755.32  22,639,600.00  22,639,600.00  18,111,680.00  16,979,700.00 

7 บจ. พิทักษ�กิจ บริการ A, B, C, E, F 20,000 20,000  33.52  33.52  69,337,725.44  42,414,284.75  6,704,000.00  6,704,000.00  1,005,600.00  1,005,600.00 

8 บจ. ไหมทอง เสื้อผ�า A, B, C, E 100,000 100,000  31.00  31.00  18,266,409.29  17,925,411.68  30,252,029.69  30,252,029.69  -    -   

9 บจ. อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 ธุรกิจสิ่งแวดล�อม A, B, E 20,000 20,000  40.00  40.00  22,289,027.26  22,033,898.02  10,000,000.00  10,000,000.00  800,000.00  600,000.00 

10 บจ. สหชลผลพืช เกษตร A, B, C, E, F 200,000 100,000  29.73  29.73  56,768,536.52  17,322,709.97  77,791,484.00  33,191,684.00  -    -   

11 บจ. เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี ลงทุน A, B, E, F 40,000 40,000  28.15  28.15  89,682,197.23  77,271,068.39  11,258,200.00  11,258,200.00  2,251,640.00  1,688,730.00 

12 บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย) ผงซักฟอก A, B, E, F 300,000 300,000  24.80  24.80  617,428,860.18  550,965,289.12  74,400,000.00  74,400,000.00  63,969,120.00  39,632,880.00 

13 บจ. ทรัพย�สินสหพัฒน� ลงทุน A, B, E, F 20,000 20,000  26.25  26.25  -    -    5,250,000.00  5,250,000.00  -    -   

14 บจ. อินเตอร�เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส� เครื่องสําอาง A, B, E, F 120,000 120,000  25.00  25.00  817,297,022.28  839,902,159.06  165,000,000.00  165,000,000.00  48,000,000.00  54,750,000.00 

15 บจ. แฟมิลี่โกลฟ ถุงมือยาง A, B, C, E, F 14,200 80,000  23.75  23.75  43,770,665.23  26,788,829.76  33,725,000.00  19,000,000.00  475,000.00  475,000.00 

16 บจ. แชมปเอช เสื้อผ�า A, B, E, F 40,000 40,000  22.50  22.50  51,373,251.84  67,005,863.36  9,000,000.00  9,000,000.00  2,250,000.00  2,250,000.00 

17 บจ. ที ยู ซี อีลาสติค ผ�ายืดเพาเวอร�เนท A, B, E, F 160,000 160,000  21.00  21.00  69,721,277.47  76,982,171.01  33,600,000.00  33,600,000.00  2,016,000.00  3,360,000.00 

18 บจ. เอส. แอพพาเรล เสื้อผ�า A, F 36,000 36,000  20.00  20.00  11,245,855.12  15,307,771.03  7,200,000.00  7,200,000.00  -    864,000.00 

19 บจ. ท�อปเทรนด� แมนูแฟคเจอริ่ง บรรจุภัณ �พลาสติก A, B, E 60,000 60,000  20.00  20.00  112,948,551.15  113,592,430.26  47,625,000.00  47,625,000.00  4,800,000.00  4,800,000.00 

20 บจ. สหพัฒน�  เรียลเอสเตท พัฒนาอสังหาริมทรัพย� A, B, E, F 250,000 250,000  40.00  40.00  95,565,864.63  96,348,797.45  100,000,000.00  100,000,000.00  3,000,000.00  3,000,000.00 

21 บจ. เค.อาร�.เอส.ลอจิสติคส� ระบบขนส�งสินค�า A, B, E, F 10,000 10,000  20.00  20.00  10,169,919.86  8,562,046.91  2,000,000.00  2,000,000.00  500,000.00  400,000.00 

22 บจ. ไดโอส บีเคเค โฮลดิ้งส� ลงทุน A, B  -   6,050  -    25.50  -    1,402,355.38  -    1,543,000.00  -    -   

23 บจ. บุญ แคปปตอล โฮลดิ้ง ลงทุน A, B 175,000 175,000  36.00  36.00  62,900,757.32  62,901,262.81  62,999,990.00  62,999,990.00  -    -   

รวม 11,719,264,913.25 11,358,362,508.52 1,848,201,106.59  1,782,760,482.62  524,935,826.20  455,861,369.38 

หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า  -    -   (35,908,114.91) (35,908,114.91)  -    -   

รวมเงินลงทุนในบริษัทร�วม 11,719,264,913.25 11,358,362,508.52 1,812,292,991.68  1,746,852,367.71  524,935,826.20  455,861,369.38 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร�วม จํานวน 22  แห�ง และ 23 แห�ง 

ดังนี้

งิ ลง ริ ั ม า  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนและส�วนได�เสียจากงบการเงิน ที่ผ�านการตรวจ

สอบแล�วโดยผู�สอบบัญชีอื่น จํานวน 5  แห�ง มียอดเงินลงทุน จํานวน 9,079.51 ล�านบาท และ 9,032.76  ล�านบาท 

คิดเป�นร�อยละ 46.06 และ 46.81 ของยอดรวมสินทรัพย� มีส�วนแบ�งกําไร จํานวน 821.61 ล�านบาท และ 893.94 ล�าน

บาท คิดเป�นร�อยละ 63.20 และ 68.45 ของกําไรสุทธิของแต�ละป� ตามลําดับ

งิ ลง ริ ั จากดั 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุน และส�วนได�เสียในบริษัทจํากัด จากงบการเงินที่

ผ�านการตรวจสอบแล�ว จํานวน 1 แห�ง มียอดเงินลงทุนจํานวน 617.43 ล�านบาท และ 550.97 ล�านบาท คิดเป�นร�อย

ละ 3.13 และ 2.86 ล�านบาท ของยอดรวมสินทรัพย� มีส�วนแบ�งกําไรจํานวน 132.16 ล�านบาท และ 127.95 ล�านบาท 

คิดเป�นร�อยละ 10.17 และ 9.80 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุน และส�วนได�เสียในบริษัทจํากัด จํานวน 16 และ 

17  แห�ง จากงบการเงินที่ผ�านการตรวจสอบแล�วโดยผู�สอบบัญชีอื่น จํานวน 10 แห�ง และ 14 แห�ง มียอดเงินลงทุน 

จํานวน 1,754.29 ล�านบาทและ 1,881.45 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 8.90 และ 9.75 ของยอดรวมสินทรัพย� มีส�วนแบ�ง

กําไรจํานวน 125.62 ล�านบาท และ 153.72 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 9.66 และ 11.77 ของกําไรสุทธิของแต�ละป�  

และบันทึกจากงบการเงินของผู�บริหารที่ยังไม�ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชี จํานวน 6 แห�ง และ 3 แห�ง  มียอด

เงินลงทุน จํานวน 268.03 ล�านบาท และ 77.66 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 1.36 และ 0.40 ของยอดรวมสินทรัพย� มี

ส�วนแบ�งกําไร จํานวน 22.71 ล�านบาท และ 4.64 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 1.75 และ 0.36 ของกําไรสุทธิของแต�ละ

ป� นอกจากนี้บริษัทร�วมทั้งหมดจํานวน 17 แห�ง และ 18 แห�ง ไม�ได�ป ิบัติตามนโยบายการบัญชีเช�นเดียวกับบริษัทฯ 

เน่ืองจากเป�นกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ ดังนั้น จึงใช�มาตร านการบัญชีสําหรับกิจการท่ีไม�มีส�วนได�เสีย

สาธารณะ โดยมีความแตกต�างในการวัดมูลค�า การรับรู�รายการ และการประมาณการหนี้สินในบางเรื่อง ซึ่งกระทบ

ต�อมูลค�าของเงินลงทุนในบริษัทร�วมตามวิธีส�วนได�เสีย และส�วนแบ�งกําไรจากบริษัทร�วมดังกล�าว และบริษัทฯ  ไม�

สามารถปรบัปรุงผลกระทบต�อเงนิลงทนุในบรษิทัร�วมให�เสมอืนว�าบรษิทัดงักล�าวได�ป บิตัติามมาตร านการบญัชแีละ

มาตร านการรายงานทางการเงินทั้งหมดแล�วได� เนื่องจากข�อมูลไม�เพียงพอ 

8.  ิ ท บริษทัร ม ( )



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

192

หมา ห ระก บ บการ ิ

มูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร�วม ประกอบด�วย

บริษัทร�วม 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

บมจ. ธนูลักษณ� 705,520,500.00 674,477,598.00 

บมจ. ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� 6,619,737,350.00 7,145,123,420.00 

บมจ. ไทยวาโก� 1,173,575,000.00 1,199,087,500.00 

บมจ. สหพัฒนพิบูล 2,874,215,968.75 3,613,300,075.00 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล 2,472,918,140.00 2,681,670,970.00 

รวม 13,845,966,958.75 15,313,659,563.00 

หน�วย : บาท

8.2  ข�อมูลเพิ่มเติมของบริษัทร�วม 

มลูค�ายตุธิรรมของเงินลงทนุในบริษทัร�วม (เฉพาะบรษิทัร�วมทีม่ตีราสารทนุทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกั ทรพัย�แห�ง

ประเทศไทย (SET) คํานวณจากราคาเสนอซื้อปจจุบัน ณ วันที่ในงบแสดง านะการเงิน ของตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย)  มีรายละเอียดดังนี้       

8.  ิ ท บริษทัร ม ( )
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9.  ิ ท กิ การท ก กั  

 9.1  เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย

ลําดับ
ที่

ชื่อกิจการ
ประเภท
กิจการ

ลักษ ะ

ความสัมพันธ�

ทุนชําระแล�ว สัดส�วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปนผล

(พันบาท) (ร�อยละ) (บาท) (บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

1 บมจ. เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนลฯ เครื่องสําอาง A, B, E, F 149,930 149,930  15.35  15.35 130,042,427.82 130,042,427.82  18,412,856.80  23,016,071.00 

2 บมจ. โอ ซี ซี อุปโภค A, B, E, F 60,000 60,000  12.73  12.73  12,215,983.30  12,215,983.30  6,108,000.00  5,344,500.00 

3 บมจ. บางกอกไนล�อน ถุงเท�า A, B, E  -   131,700  -    11.10  -    19,053,150.00  -   - 

4 บมจ. บางกอกรับเบอร� รองเท�ากี า A, E 1,634,572 1,634,572  4.48  4.48 197,844,509.73 197,844,509.73  -   - 

5 บมจ. บูติคนิวซิตี้ เสื้อผ�าสําเรจรูปสตรี A, E, F 120,000 120,000  8.53 8.53  34,040,231.12  34,040,231.12  512,000.00  512,000.00 

6 บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร� รองเท�ากี า A, B, E 2,700,000 2,700,000  5.65  5.65 195,978,047.96 195,978,047.96 -   - 

7 บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) กระแสไฟฟ�า A, B, E 955,000 955,000  15.47  15.47 257,709,680.88 257,709,680.88  26,585,465.40  22,154,554.50 

8 LION CORPORATION (JAPAN) ผงซักฟอก A, E ¥34,433 ¥34,433  0.11  0.11  92,656,195.00  92,656,195.00  1,058,106.52  1,398,185.25 

9 บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) อุปโภค A, B, E, F 149,510 149,510  15.50  15.50  43,120,478.00  43,120,478.00  1,738,303.50  1,738,303.50 

10 บมจ. ประชาอาภรณ� เสื้อผ�า A, B, E, F 96,000 96,000  13.78  12.75  56,886,983.49  45,900,132.60  7,344,000.00  7,344,000.00 

11 บมจ. เทกซ�ไทล�เพรสทีจ ผ�าลูกไม�ปก A, B, E, F 108,000 108,000  12.03  12.03  12,993,750.00  12,993,750.00  7,146,562.50  5,197,500.00 

12 บมจ. ฟาร�อีสท� ดีดีบี โ ษณา A, B, E, F 75,000 75,000  14.08  13.60  29,154,287.52  21,041,040.00  8,160,000.00  9,180,000.00 

13 บมจ. นิวพลัสนิตติ้ง ถุงน�อง A, E, F 100,000 100,000  5.33  5.33  11,199,960.00  11,199,960.00  159,999.60 - 

14 บมจ. เพรซิเดนท�ไรซ� โปรดักส� ผลิตภัณ �จากข�าว A, E, F 150,000 120,000  3.00  3.00  28,800,000.00  18,000,000.00  6,228,000.00  6,840,000.00 

15 บมจ. เพรซิเดนท� เบเกอรี่ เบเกอรี่ A, B, E 450,000 450,000  2.82  2.82  38,008,800.00  38,008,800.00  12,289,512.00  12,289,512.00 

รวม 1,140,651,334.82 1,129,804,386.41 95,742,806.32 95,014,626.25 

บวก กําไรที่ยังไม�เกิดขนจากการปรับมูลค�ายุติธรรม 1,504,562,611.85 2,236,293,636.06 - - 

หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า (197,844,509.73) (197,844,509.73) - - 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย  - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 2,447,369,436.94 3,168,253,512.74 95,742,806.32 95,014,626.25 
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ลําดับ
ที่

ชื่อกิจการ
ประเภท
กิจการ

ลักษ ะ

ความสัมพันธ�

ทุนชําระแล�ว สัดส�วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปนผล

(พันบาท) (ร�อยละ) (บาท) (บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

16 บจ. บางกอกแอธเลติก ชุดกี า A, E, F 200,000 200,000  18.16  18.16  69,561,939.58  69,561,939.58  -   - 

17 บจ. ศรีราชาขนส�ง ขนส�ง A, B, E, F 10,000 10,000  18.00  18.00  2,952,357.50  2,952,357.50  90,000.00  90,000.00 

18 บจ. ไทยทาเคดะเลซ ผลิตผ�าลูกไม� A, B,  E 127,000 127,000  8.78  8.78  15,053,034.16  15,053,034.16  1,672,500.00  1,672,500.00 

19 บจ. เจนเนอร�รัลกลาส ผลิตขวดแก�ว A, B, E, F 145,000 145,000  15.00  15.00  34,339,805.49  34,339,805.49  -   -               

20 บจ. โทเทิลเวย� อิมเมจ เครื่องหนัง A, E, F 20,000 20,000  19.50  19.50  6,246,583.44  6,246,583.44  1,559,920.00  1,559,920.00 

21 บจ. ไทยมอนสเตอร� เสื้อผ�า A , E, F 20,000 20,000  19.50  19.50  5,906,141.75  5,906,141.75  -   - 

22 บจ. แกรนด�สตาร� อินดัสตรี ร�อยสายบ�า 
ปมเต�าซิมเลส A, B, E, F 20,000 20,000  18.00  18.00  14,052,348.45  14,052,348.45 1,080,000.00  1,800,000.00 

23 บจ. International  Commercial ตัวแทนขาย A HK$ 2,000  HK$ 2,000   18.00  18.00  2,161,197.26  2,161,197.26  -   - 

24 บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ ชุดชั้นใน A, B, E, F 30,000 30,000  16.00  16.00 4,922,582.50 4,922,582.50 2,160,000.00 2,160,000.00 

25 บจ. ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส� เครื่องใช�ไฟฟ�า A, B, E 1,200,000 1,200,000  3.00  3.00  36,000,000.00  36,000,000.00  -                 - 

26 บจ. ไทยชิกิโบ ปนด�าย �าย A, B, E 237,500 237,500  10.00  10.00  23,760,000.00  23,760,000.00  3,088,800.00  4,276,800.00 

27 บจ. ไทยซีคอมพิทักษ�กิจ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย A, B, E 378,857 378,857  15.00  15.00  94,680,056.00  94,680,056.00  9,000,003.17  4,061,915.48 

28 บจ. เบทเตอร�เวย� (ประเทศไทย) ขายตรง A, B, E, F 80,000 80,000  11.97  11.97  9,572,050.00  9,572,050.00  57,432,300.00  57,432,300.00 

29 บจ. จาโนเม� (ประเทศไทย) จักรเยบผ�า A, B, E 97,400 88,000  9.00  9.00  12,416,490.00  7,920,000.00  1,980,000.00  1,980,000.00 

30 บจ. บางกอกโตเกียวซอคส� ถุงเท�า A, B, E 143,220 143,220  19.55  19.55  26,764,312.50  26,764,312.50  1,680,000.00  1,400,000.00 

31 บจ. ไทยสปอร�ตการ�เม�นท� เสื้อผ�า A, B, E, F 10,000 10,000  15.00  15.00  1,500,000.00  1,500,000.00  750,000.00  1,500,000.00 

32 บจ. ไทยคิวพี อาหารสําเรจรูป A  -    -    -    -    -    -    -    76,500.00 

33 บจ. ราชาอูชิโน ผ�าขนหนู A, B, E 1,215,000 81,000  12.41  12.41  10,080,960.00  5,053,360.00  1,508,280.00  2,513,800.00 

34 บจ. ไทยสเตเฟลกช� ผ�าซับใน ฉาบกาว A, B, E 60,000 60,000  10.00  10.00  6,000,000.00  6,000,000.00  900,000.00  720,000.00 

35  บจ. ไทยอาราอิ อะไหล�รถ 
จักรยานยนต� A, B, E 126,000 126,000  14.75  14.75  19,202,504.36  19,202,504.36  -    557,550.00 

36 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร�เทกซ�) ฟอกย�อม A, B, E 324,000 324,000  19.71  19.71  76,609,202.82  76,609,202.82  2,554,068.00  1,915,551.00 

9.2  เงินลงทุนทั่วไป
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37  บจ. แวลูแอ�ดเดดเทกซ�ไทล� ปกเสื้อ A, E 16,500 16,500  6.00  6.00  3,000,000.00  3,000,000.00  -    59,400.00 

38  บจ. ไทย คิวบิค เทคโนโลยี Cubic Printing A, B, E, F 40,000 40,000  10.00  10.00  4,000,000.00  4,000,000.00  2,000,000.00  880,000.00 

39  บจ. ไทยลอตเต� หมาก รั่ง A, E 3,013,000 3,013,000  0.37  0.37  11,000,000.00  11,000,000.00  -   - 

40  บจ. แอดวานซ�ไมโครเทค ชิ้นส�วนอิเลคโทรนิคส� A 60,000 60,000 5.00 5.00  3,000,000.00  3,000,000.00  -                - 

41  บจ. ไทยคามาย�า บรรจุภัณ � 
เครื่องสําอาง A, E, F 100,000 100,000 12.80 12.80 14,528,000.00  14,528,000.00  768,000.00  640,000.00 

42  บจ. โอสถอินเตอร� แลบบอราทอรี่ส� ยารักษาโรค A, C, E, F 600,000 600,000 9.00 9.00  54,937,500.00  54,937,500.00  -   - 

43 บจ. พี.ซี.บี. เซนเตอร� แผงวงจรอิเลคโทรนิคส� A, E  -   604,500  -   15.26  -   57,918,551.00 -   - 

44 บจ. เทรชเชอร�ฮิลล� สนามกอล�ฟ A, B, E, F 200,000 200,000 6.00 6.00  10,000,000.00  10,000,000.00  -                - 

45 บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต (เดิม
ชื่อ บจ. สยามซัมซุง ประกันชีวิต)

ประกันภัย
A, B, E 1,300,000 950,000 3.73 9.95  47,123,280.00  91,845,000.00  - -

46 บจ. ฮัวถอ(ประเทศไทย) บริการ งเขม A 12,000 12,000 4.75 4.75  570,000.00  570,000.00  -                 - 

47 บจ. กิ่วไป� (ประเทศไทย) ซอส A, B, E, F 260,000 260,000 10.00 10.00  26,000,000.00  26,000,000.00  2,834,000.00  1,820,000.00 

48 บจ. มอร�แกน เดอทัว (ประเทศไทย) 
จํากัด

จําหน�ายเสื้อผ�า 
สําเรจรูป A, E, F 40,000 25,000 12.00 12.00  4,800,000.00  3,000,000.00  240,000.00  300,000.00 

49 บจ. วิจัยและพัฒนาสหโอซูก�า เอเชีย วิจัยและพัฒนา A, B 80,000 80,000 16.33 16.33  13,066,600.00  13,066,600.00  -                 - 

50 บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเดกซ� เส�นใย SPANDEX A, E 1,350,000 1,350,000 6.00 6.00  81,000,000.00  81,000,000.00  -    1,671,990.31 

51 บจ. ชิเซโด�โปรเฟสชั่นแนล 
(ไทยแลนด�)

สถานบริการความงาม
A, B, E 70,000 70,000 15.00 15.00  10,500,000.00  10,500,000.00  1,677,900.00  852,600.00 

52 บจ. ไทยบุนกะแฟชั่น โรงเรียน A, F 25,000 25,000 8.00 8.00  2,000,000.00  2,000,000.00  -                - 

53 บจ. ไฟว�สตาร�พลัส เสื้อหนังสัตว� A 50,000 50,000 19.50 19.50  9,750,000.00  9,750,000.00  -   - 

54 บจ. ศรีราชา บีเอสซี โบว�ลิ่ง โบว�ลิ่ง A, B, F  -   47,000  -   10.64  -    5,000,000.00  -                 - 

55 บจ. คาร�บอน เมจิก (ประเทศไทย) 
(เดิมชื่อ บจ. โดม คอมโพสิต 
(ประเทศไทย))

ผลิตชิ้นส�วนอุปกรณ�
รถยนต�

A, B, E 90,000 90,000 8.33 8.33  7,500,000.00  7,500,000.00  -                 - 

56 บจ.ซันร�อยแปด Logistic A, B, E, F 100,000 100,000 10.00 10.00  10,000,000.00  10,000,000.00  -   - 
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57 บจ.เอราวัณสิ่งทอ ปนด�าย, ทอผ�า A, B, E 465,094 181,832 16.02 15.18  110,768,762.91  63,853,562.91  -    827,916.00 

58 บจ. ชาล�ดอง (ประเทศไทย) นํ้าหอมปรับอากาศ A,C, E,F  -   40,000  -   18.00  -    7,200,000.00  -   - 

59 บจ. สหอุบลนคร สวนอุตสาหกรรม A 7,813 125,000 19.50 19.50  6,998,437.50  24,375,000.00  -   - 

60 บจ. โตโยเทกซ�ไทล�ไทย ถุงเท�า A, B, E 30,000 30,000 15.00 15.00  4,500,000.00  4,500,000.00  -   - 

61 บจ. แพนแลนด� พัฒนาที่ดิน A, B, F 300,000 300,000 19.33 19.33  58,000,000.00  58,000,000.00  -   - 

62 บจ. อีสเทิร�นรับเบอร� พื้นรองเท�า A, B, F 30,000 30,000 15.00 15.00  4,500,000.00  4,500,000.00  -   - 

63 บจ. เค.ที.วาย อินดัสตรี ปนด�าย,ฟอกย�อม A, B, E 28,000 28,000 9.00 9.00  2,521,000.00  2,521,000.00  378,150.00  378,150.00 

64 บจ. อินเตอร�เนชั่นแนลเลทเธอร�
แฟชั่น รองเท�าหนัง A, E, F 50,000 50,000 14.00 14.00  7,000,000.00  7,000,000.00  1,750,000.00  1,540,000.00 

65 บจ. สหรัตนนคร นิคมอุตสาหกรรม A 180,000 180,000 12.50 12.50  22,500,000.00  22,500,000.00  -   - 

66 บจ. ไทยกุลแซ� ชุดชั้นในชาย A, B, E 180,000 180,000 11.00 11.00  19,800,000.00  19,800,000.00  -   - 

67 บจ. เค.คอมเมอร�เชียล
แอนด� คอนสตรัคชั่น ก�อสร�าง A, B, E, F 50,000 50,000 10.00 10.00  5,150,406.14  5,150,406.14  500,000.00  500,000.00 

68 บจ. ยูนิลิส เช�าซื้อทรัพย�สิน A, F 30,000 30,000 1.67 1.67  500,000.00  500,000.00  -                 - 

69 บจ. ไทยทาคายา เสื้อผ�า A, B, E, F 30,000 30,000 10.00 10.00  3,000,000.00  3,000,000.00  120,000.00  180,000.00 

70 บจ. แดรี่ไทย นม A, B 18,125 18,125 9.00 9.00  13,050,000.00  13,050,000.00  -                 - 

71 บจ. ไทยแนกซิส ป�ายยี่ห�อ A, B, E, F 20,000 20,000 3.38 3.38  2,700,000.00  2,700,000.00  111,375.00  40,500.00 

72 บจ. มอลเทนเอเซียโพลิเมอร�โปรดักส� ชิ้นส�วนรถยนต�ที่ทํา
จากยาง A, E, F 120,000 120,000 15.60 15.60  18,720,000.00  18,720,000.00  3,744,000.00  1,872,000.00 

73 บจ. ร�วมประโยชน� ลงทุน A, B, E 350,000 350,000 9.24 9.24  39,574,300.00  39,574,300.00  1,617,845.00  1,582,250.00 

74 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด�) ประเภทบอล A, E, F 100,000 100,000 12.00 12.00  12,000,000.00  11,999,900.00  4,799,960.00  1,199,990.00 

75 บจ. สัมพันธมิตร สินค�าอุปโภค A, B, F 5,000 20,000 5.42 5.42  270,800.00  1,083,200.00  -    216,640.00 

76 บจ. เอช แอนด� บี อินเตอร�เทกซ� ผลิตและจําหน�ายของ
เล�นที่ทําจากผ�า A, B, E, F 40,000 40,000 19.00 19.00  7,600,000.00  7,600,000.00  1,064,000.00  760,000.00 

77 บจ. วีน อินเตอร�เนชั่นแนล ขายตรง A, B, E, F 30,000 30,000 12.00 12.00  3,600,000.00  3,600,000.00  900,000.00  720,000.00 

78 บจ. สหเซวา พลาสติก A, B, E 145,000 145,000 10.52 10.52  15,250,000.00  15,250,000.00  -   - 
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79 บจ. ยู.ซี.ซี.อูเอะชิม�าคอฟฟ� 
(ประเทศไทย)

ผลิตและจําหน�าย 
กาแฟกระปอง A, B, E 15,000 15,000 10.00 10.00  1,500,000.00  1,500,000.00  -   - 

80 บจ. ไทยฟลายอิ้ง เมนเทนแนนซ� ซ�อมและบํารุงรักษา
เครื่องบิน A, B, F 2,000 2,000 15.00 15.00  300,000.00  300,000.00  -   - 

81 บจ. เคนมินฟูดส� (ไทยแลนด�) เส�นหมี่ขาว A, B, E 30,000 30,000 6.67 6.67  2,000,000.00  2,000,000.00  400,000.00  300,000.00 

82 บจ. เอม บี ที เอส โบรกกิ้ง 
เซอร�วิส นายหน�าประกันภัย A, E ,F 5,000 5,000 19.99 19.99  999,500.00  999,500.00  1,599,200.00  799,600.00 

83 บจ. ราชสีมา ชอปป�ง คอมเพลกซ� ห�างสรรพสินค�า A, B 350,000 350,000 2.00 2.00  7,000,000.00  7,000,000.00  1,001,000.00  1,225,000.00 

84 บจ. เดอะมอลล�ราชสีมา ห�างสรรพสินค�า A, B 50,000 50,000 2.00 2.00  1,000,000.00  1,000,000.00  3,000,000.00  1,250,000.00 

85 บจ. ศรีราชาเอวิเอชั่น ขนส�งทางอากาศ A, B, E, F 55,000 55,000 5.45 5.45  3,000,000.00  3,000,000.00  -   - 

86 บจ. วาเซดะ  เอดดูเคชั่น 
(ไทยแลนด�)

โรงเรียนอบรมภาษา
A, B, E, F 56,000 56,000 7.14 7.14  4,000,000.00  4,000,000.00  -   - 

87 บจ. ไทเกอร� ดีสทริบิวชั่น 
แอนด� ลอจิสติคส�  บริหารจัดการสินค�า A, B, E, F 20,000 20,000 15.00 15.00  8,427,000.00  8,427,000.00  1,125,000.00  1,875,000.00 

88 บจ. เอมซีทีโฮลดิ้ง ลงทุน A, B 100,000 100,000 3.50 3.50  3,500,000.00  3,500,000.00  105,000.00  105,000.00 

89 บจ. เพนส� มาร�เกตติ้ง  
แอนด� ดิสทริบิวชั่น อุปโภค A, F 50,000 50,000 7.00 7.00  3,500,000.00  2,100,000.00  -    175,000.00 

90 บจ. ไทยโคบาชิ กล�องกระดาษ A, E, F 100,000 100,000  15.00  15.00  15,000,000.00  15,000,000.00  -                 - 

91 บจ. ฟูจิกซ�  อินเตอร�เนชั่นแนล  จําหน�ายด�ายเยบ A 100,000 30,000  9.00  17.00  9,000,000.00  5,100,000.00  -                 - 

92 บจ. ไทยโทมาโด กรอบหน�าต�าง A, E 10,000 10,000  10.00  10.00  1,000,000.00  1,000,000.00  -                 - 

93 บจ. KYOSHUN เทรดดิ้ง A Y 30,000 Y 30,000  18.33  18.33  1,997,600.00  1,997,600.00  -                 - 

94 บจ. สยามออโต�แบคส� ชิ้นส�วนอุปกรณ�เกี่ยว
กับรถยนต� A,E 39,900 39,900  12.53  12.53  5,000,000.00  5,000,000.00  -    62,655.00 

95 บจ. บุญรวี  บริการ A, F 20,000 20,000  10.00  10.00  2,000,000.00  2,000,000.00  -               - 

96 บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปนบอนด� 
(ประเทศไทย) ผลิตเส�นใยไฟเบอร� A, B, E 900,000 900,000  4.00  4.00  36,009,900.00  36,009,900.00  -   - 
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97 บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) ร�านขายยา A, B, C, E, F 200,000 100,000  15.00  15.00  30,000,000.00  15,000,000.00  -                - 

98  บจ. KALLOL THAI PRESIDENT 
FOODS (DB) ผลิตบะหมี่กึ่งสําเรจรูป A

TAKA 
530,000

TAKA 
530,000  3.75  3.75  7,655,579.46  6,606,995.50  -                 - 

99 บจ. สห ลอว�สัน ร�านค�าปลีก A, B, E, F 697,000 70,000  9.00  9.00  62,730,000.00  6,300,000.00  -   - 

100 บจ. เจ แอนด� พี (ประเทศไทย) ลงทุน A, B 54,000  -    9.00  -    4,860,000.00  -    -    -   

101 บจ. บีเอนซี แม�สอด ผลิตถุงเท�า A 50,000  -    9.00  -    4,500,000.00  -    -   - 

102 บจ. สหนําเทกซ�ไทล� สิ่งทอ A 36,000  -    18.00  -    7,747,488.00  -    -   - 

103 THAI PRESIDENT FOODS 
(Hungary) Kft. ผลิตบะหมี่กึ่งสําเรจรูป A

HUF  
2,350,000  -    10.00  -    32,182,363.55  -    -   - 

รวมราคาทุน 1,397,470,083.37 1,345,191,491.36 115,191,301.17 105,550,527.79 

(หัก)  ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุน  -   (4,500,000.00)                -                - 

(หัก)  ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า (293,044,912.35) (311,916,277.96)                -                - 

รวมเงินลงทุนทั่วไป  - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 1,104,425,171.02 1,028,775,213.40 115,191,301.17 105,550,527.79 

รวมเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข�องกัน 3,551,794,607.96 4,197,028,726.14 210,934,107.49 200,565,154.04 

หมายเหตุ :  ลักษณะความสัมพันธ�      

A  บริษัทถือหุ�น และ/หรือการถือหุ�นร�วมกัน B  บริษัทที่มีกรรมการร�วมกัน C  บริษัทคํ้าประกัน

E  บริษัทมีรายการซื้อขายระหว�างกัน  D  บริษัทให�กู�ยืมเงิน  F   ผู�ถือหุ�นหรือกรรมการเป�นญาติสนิทกรรมการ  
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10. ิ ท ระ ะ า          

10.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย         

 บริษัทอื่น

10.2 เงินลงทุนทั่วไป 

 บริษัทอื่น

ลําดับ

ที่
ชื่อกิจการ

ทุนชําระแล�ว สัดส�วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปนผล

(พันบาท) (ร�อยละ) (บาท) (บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

1 บมจ. ไทยโทเรเทกซ� ไทล�มิลส� 60,000 60,000  0.50  0.50  265,320.00  265,320.00  180,000.00  90,000.00 

2 บมจ. สหยูเนี่ยน 3,000,000 3,000,000  0.30  0.30 16,727,150.00 16,727,150.00  1,368,585.00  1,368,585.00 

3 บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร� 75,000 75,000  0.03  0.03  32,940.00  32,940.00  10,800.00  8,640.00 

4 บมจ. เนชั่นมัลติมีเดียกรุ�ป 1,746,605 1,647,740  0.40  0.40 15,214,238.54  8,609,338.54  -          -         

รวม 32,239,648.54 25,634,748.54  1,559,385.00  1,467,225.00 

บวก กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไม�เกิดขึ้นจากการปรับมูลค�ายุติธรรม 22,086,608.46 27,044,275.46  -          -         

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย  - บริษัทอื่น 54,326,257.00 52,679,024.00  1,559,385.00  1,467,225.00 

ลําดับ
ที่

ชื่อกิจการ

ทุนชําระแล�ว สัดส�วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปนผล

(พันบาท) (ร�อยละ) (บาท) (บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

5 บจ. ไทยซันวาฟูดส� อินดัสเตรียล  -   80,000  -    9.75  -    7,800,000.00 - -

6 บจ. ซันไรท�การ�เมนท�         10,000 10,000  3.50  3.50  1,435,000.00  1,435,000.00 87,500.00  77,000.00 

7 บมจ. ซันลอตเอนเตอร�ไพรส� 
(ประเทศไทย) 130,000 130,000  3.85  3.85  5,000,000.00  5,000,000.00 - -

8 บจ. เดอะแกรนด� ยูบี 60,000 60,000  0.004  0.004 16,251,010.00 16,251,010.00 - -

9 บจ. สหเซเรน 780,000 780,000  0.58  0.58  4,500,000.00  4,500,000.00 675,000.00  540,000.00 

10 บจ. ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) 200,000 200,000  0.98  0.98  1,950,000.00  1,950,000.00 - -

11 บจ. สยามทรี ดีเวลลอปเม�นท� 35,000 35,000  9.79  9.79 3,427,500.00 3,427,500.00 -  980,265.00 

12 บมจ. นครหลวงแฟคตอริ่ง 18,000 18,000  3.78  3.78  680,000.00  680,000.00 - -

13 บจ. นูบูน 35,000 35,000  3.83  3.83  1,340,000.00  1,340,000.00 670,000.00  402,000.00 

14 บจ. ยูเนี่ยนฟรอสท� 220,000 220,000  3.07  3.07  6,495,300.00  6,495,300.00 - -

15 บมจ. ศูนย�การแพทย�ไทย 200,539 200,539  0.002  0.002  4,100,000.00  4,100,000.00 - -

16 บจ. บางกอกคลับ 450,000 450,000  0.44  0.44  3,000,000.00  3,000,000.00 - -
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ลําดับ
ที่

ชื่อกิจการ

ทุนชําระแล�ว สัดส�วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน เงินปนผล

(พันบาท) (ร�อยละ) (บาท) (บาท)

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

17 บจ. ไทยโอซูก�า 35,000 35,000  4.00  4.00  8,400,000.00  8,400,000.00 3,220,000.00  2,366,000.00 

18 บจ. โนเบิลเพลซ 296,250 296,250  0.08  0.08  1,500,000.00  1,500,000.00 - -

19 บจ. วินด�เซอร�ปาร�ค 
แอนด� กอล�ฟคลับ 320,325 320,325  0.02  0.02  520,000.00  520,000.00 - -

20 บจ. ผลิตภัณ �สมุนไพรไทย 80,000 80,000  1.50  1.50  1,200,000.00  1,200,000.00 141,600.00  126,000.00 

21 บจ. อมตะซิตี้ 450,000 450,000  0.67  0.67  3,000,000.00  3,000,000.00 3,000,000.00  1,800,000.00 

22 บจ. Amata (Vietnam) 
-    

VND 

365,996,400 -     0.70  -    -   -  351,489.65 

23 บจ. อิมพีเรียลเทคโนโลยี 
แมเนจเม�นท�เซอร�วิส 887,350 887,350  0.70  0.70  6,250,000.00  6,250,000.00 - -

24 บจ. ขอนแก�นวิเทศศึกษา 60,000 60,000  1.67  1.67  1,000,000.00  1,000,000.00 125,000.00  75,000.00 

25 บจ. วินสโตร� 142,000 142,000  1.76  1.76  2,500,000.00  2,500,000.00 - -

26 บจ. สยาม ไอ -โลจิสติคส� 15,000 15,000  7.00  7.00  1,050,000.00  1,050,000.00 - -

27 บจ. ดีฮอน ฟาร�มาซูติคัล 
(ประเทศไทย)    -   6,000  -    7.50  -  450,000.00 - -

28 บจ. ไดโซ  ซังเกียว 
(ประเทศไทย) 280,000 160,000  6.45  6.45  18,052,630.00  18,052,630.00 523,526.27  330,105.28 

29 บจ. ทาเคไฮเทค 50,000 50,000 10.00 10.00  5,000,000.00  5,000,000.00 - -

30 บจ. สยาม ดีซีเอม 82,500 82,500 1.52 1.52  5,000,000.00  5,000,000.00 - -

31 บจ. อมตะ วีเอน 384,315  384,315 1.00  1.00  3,010,800.00  3,010,800.00 307,440.00 -

รวมราคาทุน 104,662,240.00  112,912,240.00  8,750,066.27  7,047,859.93 

(หัก)  ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า (54,653,179.70) (61,148,474.17) - -

รวมเงินลงทุนทั่วไป - บริษัทอื่น 50,009,060.30 51,763,765.83  8,750,066.27 7,047,859.93 

รวมเงินลงทุน  -  บริษัทอื่น 104,335,317.30 104,442,789.83 10,309,451.27 8,515,084.93 
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11.  ั หารมิทรั ร การ า          

12.  ั หารมิทรั การ ท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

อสังหาริมทรัพย�รอการขาย - ลําพูน 175,733,454.11 176,645,618.24 

อสังหาริมทรัพย�รอการขาย - กบินทร�บุรี 101,933,491.01 113,274,181.35 

อสังหาริมทรัพย�รอการขาย - ศรีราชา 353,384,082.08 332,211,372.69 

รวม  631,051,027.20  622,131,172.28 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย  และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

ที่ดิน ค�าพัฒนา รวม ที่ดิน ค�าพัฒนา รวม

ราชบุรี 64,565,160.44 12,641,516.27 77,206,676.71 64,565,160.44 12,641,516.27 77,206,676.71 

ศรีราชา 279,756,022.87 5,094,352.73 284,850,375.60 279,756,022.87 3,193,374.72 282,949,397.59 

ลพบุรี 4,028,000.00 0.00 4,028,000.00 4,028,000.00 0.00 4,028,000.00 

ชัยนาท 2,825,500.00 0.00 2,825,500.00 2,825,500.00 0.00 2,825,500.00 

แม�สอด 5,550,000.00 3,993,125.78 9,543,125.78 5,550,000.00 3,993,125.78 9,543,125.78 

รวม 356,724,683.31 21,728,994.78 378,453,678.09 356,724,683.31 19,828,016.77 376,552,700.08 

หัก ค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า (5,805,140.73) (5,805,140.73)

      สุทธิ 372,648,537.36 370,747,559.35 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

12.1  อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - ที่ดินอื่น ที่แสดงไว�ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  

มีรายละเอียดดังนี้         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - ที่ดินอื่น ซึ่งประเมิน

โดยผู�ประเมินอิสระมีมูลค�า 433.05 ล�านบาท และ 408.74 ล�านบาท ตามลําดับ     
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12.2  อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - ให�เช�า ที่แสดงไว�ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

ประกอบด�วย           

ที่ดิน และค�า

พัฒนาที่ดิน

สิ่งปลูกสร�าง ทรัพย�สินระหว�าง

ก�อสร�าง

รวม

  ราคาทุน

          ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 734,728,902.89 314,481,301.23 196,809,511.50 1,246,019,715.62 

               ซื้อ 296,736,911.00 229,268,970.02 218,256,394.85 744,262,275.87 

              โอน (28,445,500.00) 254,630,900.66 (292,203,196.31) (66,017,795.65)

          ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 1,003,020,313.89 798,381,171.91 122,862,710.04 1,924,264,195.84 

     ค�าเสื่อมราคาสะสม

          ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 0.00 176,095,136.16 0.00 176,095,136.16 

                ค�าเสื่อมราคา 0.00 28,104,647.13 0.00 28,104,647.13 

                จําหน�ายหรือตัดจ�าย 0.00 1,389,000.15 0.00 1,389,000.15 

                โอน 0.00 (21,840,694.51) 0.00 (21,840,694.51)

          ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 0.00 183,748,088.93 0.00 183,748,088.93 

     ค�าเผื่อการด�อยค�า

          ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 116,049,065.70 0.00 0.00 116,049,065.70 

                เพิ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 

          ณ วันที่  31  ธันวาคม  2556 116,049,065.70 0.00 0.00 116,049,065.70 

      ราคาตามบัญชี

           วันที่  31  ธันวาคม  2555 618,679,837.19 138,386,165.07 196,809,511.50 953,875,513.76 

           วันที่  31  ธันวาคม  2556 886,971,248.19 614,633,082.98 122,862,710.04 1,624,467,041.21 

(หน�วย : บาท)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 จํานวน 28.10   ล�านบาท  และ 10.05  ล�าน

บาท ตามลําดับ           

12.  ั หารมิทรั การ ท  ( )
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - ที่ดินอื่น (สุทธิ)  372,648,537.36  370,747,559.35 

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - ให�เช�า  (สุทธิ)  1,624,467,041.21  953,875,513.76 

รวมอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุนทั้งสิ้น  1,997,115,578.57  1,324,623,073.11 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

รายได�

ค�าเช�า 135,419,567.36 110,530,527.91

ค�าบริการ 97,257,851.39 70,970,810.00

รวมรายได� 232,677,418.75 181,501,337.91

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานทางตรง

ก�อให�เกิดรายได�ค�าเช�าและบริการ

ต�นทุนค�าบริการ 84,477,482.39 90,175,966.19

ค�าเสื่อมราคาสิ่งก�อสร�าง 28,104,647.13 10,048,771.11

รวมค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานทางตรง 112,582,129.52 100,224,737.30

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

จํานวนที่รับรู�ในงบกําไรขาดทุนเบดเสรจของบริษัทฯ  จากอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน  สําหรับป�สิ้นสุด  

วันที่  31 ธันวาคม 2556  และ  2555 ที่สําคัญมีดังนี้       

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค�ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - ให�เช�า  ซึ่งประเมินโดยผู�ประเมิน

อิสระ มีมูลค�า 1,684.87 ล�านบาท           

 

12.  ั หารมิทรั การ ท  ( )
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13. ท ิ  าคาร ะ กรณ     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� ที่แสดงไว�ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 และ  2555 ประกอบด�วย     

ที่ดิน สิ่งปลูกสร�าง ยานพาหนะ อุปกร �
เครื่องใช�สํานักงาน

และอื่น

ทรัพย�สินระหว�าง 

ก�อสร�าง
รวม

ราคาทุน

 ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 237,476,659.30 1,202,002,318.24 152,193,932.09 83,223,910.03 443,282,630.16 91,563,485.19 2,209,742,935.01 

ซื้อ 0.00 19,844,385.55 10,472,105.32 8,978,654.26 17,880,308.22 107,820,722.59 164,996,175.94 

โอน 0.00 99,398,091.37 0.00 0.00 29,268,050.69 (129,992,346.41) (1,326,204.35)

จําหน�าย  หรือ  ตัดจ�าย 0.00 (154,000.00) (10,746,800.00) (21,479.87) (3,229,731.14) 0.00 (14,152,011.01)

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 237,476,659.30 1,321,090,795.16 151,919,237.41 92,181,084.42 487,201,257.93 69,391,861.37 2,359,260,895.59 

ค�าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 0.00 564,975,590.33 102,172,313.46 64,332,031.41 405,668,133.72 0.00 1,137,148,068.92 

ค�าเสื่อมราคา 0.00 52,196,230.67 16,854,887.28 6,690,049.77 16,577,334.44 0.00 92,318,502.16 

จําหน�าย 0.00 (28,838.08) (10,740,585.02) (6,491.78) (2,964,996.71) 0.00 (13,740,911.59)

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556 0.00 617,142,982.92 108,286,615.72 71,015,589.40 419,280,471.45 0.00 1,215,725,659.49 

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 237,476,659.30 637,026,727.91 50,021,618.63 18,891,878.62 37,614,496.44 91,563,485.19 1,072,594,866.09 

 วันที่  31 ธันวาคม  2556 237,476,659.30 703,947,812.24 43,632,621.69 21,165,495.02 67,920,786.48 69,391,861.37 1,143,535,236.10 

(หน�วย : บาท)

ค�าเสื่อมราคาสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555   จํานวน  92.32 ล�านบาท และ 76.90 ล�านบาท ตามลําดับ

บริษัทฯ มีทรัพย�สินถาวรตัดค�าเสื่อมราคาครบถ�วนแล�ว  แต�ยังมีการใช�งาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ราคาทุน 400.15 ล�านบาท ( ป� 2555 ราคาทุน 382.43 

ล�านบาท )       
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หมา
ห

ระก
บ
บการ

ิ

ที่ดิน สิ่งปลูกสร�าง ยานพาหนะ อุปกร �
เครื่องใช�สํานักงาน

และอื่น

ทรัพย�สินระหว�าง 

ก�อสร�าง
รวม

      ราคาทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2554 240,098,748.64 978,921,054.21 138,359,278.59 73,751,839.37 428,682,981.20 135,804,353.45 1,995,618,255.46 

ซื้อ 251,097.16 14,630,140.84 16,545,521.00 9,932,130.53 15,608,051.13 168,351,587.44 225,318,528.10 

โอน (2,873,186.50) 208,451,123.19 0.00 2,720,707.50 0.00 (211,976,523.27) (3,677,879.08)

จําหน�าย  หรือ  ตัดจ�าย 0.00 0.00 (2,710,867.50) (3,180,767.37) (1,008,402.17) (615,932.43) (7,515,969.47)

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2555 237,476,659.30 1,202,002,318.24 152,193,932.09 83,223,910.03 443,282,630.16 91,563,485.19 2,209,742,935.01 

     ค�าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2554 0.00 521,309,161.30 89,601,172.03 61,570,579.96 394,477,010.42 0.00 1,066,957,923.71 

ค�าเสื่อมราคา 0.00 43,666,429.03 15,116,823.20 5,940,269.27 12,179,633.96 0.00 76,903,155.46 

จําหน�าย 0.00 0.00 (2,545,681.77) (3,178,817.82) (988,510.66) 0.00 (6,713,010.25)

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2555 0.00 564,975,590.33 102,172,313.46 64,332,031.41 405,668,133.72 0.00 1,137,148,068.92 

      ราคาตามบัญชี

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2554 240,098,748.64 457,611,892.91 48,758,106.56 12,181,259.41 34,205,970.78 135,804,353.45 928,660,331.75 

 วันที่  31 ธันวาคม  2555 237,476,659.30 637,026,727.91 50,021,618.63 18,891,878.62 37,614,496.44 91,563,485.19 1,072,594,866.09 

(หน�วย : บาท)

13. ท ิ  าคาร ะ กรณ  ( )   
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14.  ิ ทรั มม ั

ประกอบด�วย     

โปรแกรมคอมพิวเตอร� เครื่องหมายการค�า รวม

ราคาทุน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 15,774,897.11 1,440,320.89 17,215,218.00 

          ซื้อ 11,412,710.10 8,742.00 11,421,452.10 

          ตัดจําหน�าย 0.00 (1,449,062.89) (1,449,062.89)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 27,187,607.21 0.00 27,187,607.21 

          ซื้อ 343,592.33 0.00 343,592.33 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 27,531,199.54 0.00 27,531,199.54 

ค�าใช�จ�ายตัดจ�ายสะสม

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 14,303,449.83 870,040.34 15,173,490.17 

          ตัดจ�าย 635,643.03 114,985.57 750,628.60 

          ตัดจําหน�าย 0.00 (985,025.91) (985,025.91)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 14,939,092.86 0.00 14,939,092.86 

          ตัดจ�าย 1,579,651.08 0.00 1,579,651.08 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 16,518,743.94 0.00 16,518,743.94 

ราคาตามบัญชี

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 12,248,514.35 0.00 12,248,514.35 

      วันที่ 31 ธันวาคม 2556 11,012,455.60 0.00 11,012,455.60 

(หน�วย : บาท)

ค�าใช�จ�ายตัดจ�ายสําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 1,579,651.08  บาท และ  750,628.60  

บาท ตามลําดับ        
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15.  ิ มั าคาท ิ  

16.  ิ บิก กิ บั  ะ ิ ก ม าก าบั การ ิ    

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

เงินมัดจําค�าที่ดิน - โครงการนอร�ธปาร�ค  60,753,000.00  60,753,000.00 

หัก  ค�าเผื่อขาดทุนจากการด�อยค�า (18,225,900.00) (18,225,900.00)

สุทธิ  42,527,100.00  42,527,100.00 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 659,043.38  793,063.62  

เงินกู�ยืมจากธนาคาร 830,000,000.00  783,350,000.00  

รวม 830,659,043.38  784,143,063.62  

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

บริษัทฯ  ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในโครงการนอร�ธปาร�คกับบริษัท  นอร�ธปาร�ค  เรียลเอสเตท  จํากัด  เนื้อที่

ประมาณ 2 ไร�  1 งาน  20.5 ตารางวา จํานวน  60,753,000.00 บาท โดยบริษัทฯ ชําระค�าที่ดินครบถ�วนและตาม

สัญญา  บริษัทฯ จะได�รับโอนกรรมสิทธิในที่ดินเมื่อดําเนินการปลูกสร�างอาคารให�แล�วเสรจ (ภายใน 54 เดือน นับ

แต�วันทําสัญญา) 

บริษัทฯ ยังไม�ได�ดําเนินการเกี่ยวกับการก�อสร�างอาคาร ให�เป�นไปตามสัญญา ทําให�อาจเกิดผลเสียจํานวน 

18,225,900.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได�บันทึกค�าเผื่อขาดทุนจากการด�อยค�าดังกล�าวแล�ว 

16.1  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร         

ณ   วันที่   31  ธันวาคม  2556  และ 2555    บริษัทฯ   มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร  10  แห�ง   จํานวน

เงิน 200 ล�านบาท อัตราดอกเบี้ยร�อยละ MOR,MOR-3 ถึง MOR-0.5 ต�อป�   

16.2  เงินกู�ยืมจากธนาคาร         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  บริษัทฯ  มีวงเงินกู�ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ 6  แห�ง 

และ 7 แห�ง จํานวนเงิน 1,950  ล�านบาท และ จํานวนเงิน 2,000 ล�านบาท  ตามลําดับ  เและเงินกู�ยืมจากสถาบัน

การเงินต�างประเทศ  3  แห�ง จํานวนเงิน 790  ล�านบาท อัตราดอกเบี้ยร�อยละ 2.50 - 3.33 ต�อป�  (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม  2555 อัตราดอกเบี้ยร�อยละ  2.90 - 3.50 ต�อป�)        
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17.  ิ ก มระ ะ า     

บริษัทฯ มีเงินกู�ยืมระยะยาวจากธนาคาร  ดังนี้   

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

เงินกู�ยืมระยะยาว  833,320,000.00  500,000,000.00 

หัก ส�วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป� (333,360,000.00) (166,680,000.00)

เงินกู�ยืมระยะยาว 499,960,000.00 333,320,000.00 

(หน�วย : บาท)

ใน ป�  2556   บริษัทฯ  ได�กู�ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย�แห�งหนึ่ง จํานวน  500  ล�านบาท โดยชําระคืนเงินต�น  

งวดแรกตามสัญญา  จํานวน  83.34  ล�านบาท  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557  ส�วนที่เหลือชําระคืนเงินต�นทุก  6  

เดือน จํานวน 5 งวด  เป�นเงินงวดละ  83.34  ล�านบาท  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2560   (อัตราดอกเบี้ย 

FDR (6 เดือน)+2.50 ต�อป� โดยชําระดอกเบี้ยเป�นรายเดือน)

ในป�  2555   บริษัทฯ  ได�กู�ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย�แห�งหนึ่ง จํานวน  500  ล�านบาท โดยชําระคืนเงินต�น

งวดแรกตามสัญญา จํานวน  83.34   ล�านบาท   ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 ส�วนที่เหลือชําระคืนเงินต�นทุก 6  

เดือน จํานวน 5 งวด  เป�นเงินงวดละ  83.34  ล�านบาท  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31  กรก าคม 2558   (อัตราดอกเบี้ย 

MLR-1.75 ต�อป� โดยชําระดอกเบี้ยเป�นรายเดือน) 

18.  าระห ิ ากการคา ระกั         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการคํ้าประกันเงินกู�ของกิจการ

ที่เกี่ยวข�องกัน 2  แห�ง จํานวน 12.92 ล�านบาท          
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม  91,066,780.00  80,156,247.00 

ต�นทุนบริการปจจุบันและดอกเบี้ย  10,590,957.50  10,910,533.00 

ผลประโยชน�พนักงานจ�าย  (4,617,268.00)  0.00 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมา การตามหลักค ิต าสตร�ประกันภัย  (3,377,204.50)  0.00 

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน  วันที่ 31 ธันวาคม  93,663,265.00  91,066,780.00 

(หน�วย : บาท)

19.  าระ ก ั ระ กั า         

บริษัทฯ จ�ายค�าชดเชยผลประโยชน�หลังออกจากงานและบําเหนจตามข�อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ�มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให�ผลประโยชน�เมื่อเกษียณ และผลประโยชน�ระยะยาวอื่นแก�พนักงานตามสิทธิและอายุ

งาน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค�าของภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน       

 

หมา ห ระก บ บการ ิ

ข�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร�ประกันภัย ณ วันที่รายงาน   

   

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

สําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ร�อยละ) (ร�อยละ)

อัตราคิดลด 3.94 4.00 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 6.00 6.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0-13* 0-13*

อัตรามรณะ TMO2008** TMO1997***

   *    ขึ้นอยู�กับอายุของพนักงาน

   **   ตารางมรณะไทยป� 2551

   ***  ตารางมร ะไทยป 2540

(หน�วย : บาท)
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20. ิ     

20.1  ตามมติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น  ครั้งที่  42 ประจําป� 2556  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  อนุมัติให�จ�าย

เงินปนผลจากการดําเนินงาน สําหรับป� 2555 ในอัตรา 0.23 บาทต�อหุ�น  จํานวน 494,034,300 หุ�น จํานวนเงินรวม 

113,627,889.00 บาท  ซึ่งได�จ�ายให�ผู�ถือหุ�นเรียบร�อยแล�ว เมื่อวันที่  20 พ ษภาคม 2556 

20.2  ตามมติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น  ครั้งที่  41 ประจําป� 2555  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555  อนุมัติให�จ�าย

เงินปนผลจากการดําเนินงาน สําหรับป� 2554 ในอัตรา 0.23 บาทต�อหุ�น  จํานวน 494,034,300 หุ�น จํานวนเงินรวม 

113,627,889.00 บาท  ซึ่งได�จ�ายให�ผู�ถือหุ�นเรียบร�อยแล�ว เมื่อวันที่  18 พ ษภาคม 2555 

21. ก ท าร   

บริษัทฯ และพนักงานร�วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม พรบ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   พ.ศ.  2530    โดย

จัดตั้ง  ณ วันที่ 30 พ ษภาคม 2533 และมอบหมายให�ผู�จัดการรับอนุญาตเป�นผู�จัดการกองทุนนี้ โดยหักจากเงิน

เดือนพนักงานส�วนหนึ่ง และบริษัทฯ จ�ายสมทบส�วนหนึ่งและจ�ายให�พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการ

ที่กําหนด   สําหรับป�สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555  บริษัทฯ จ�ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน  

7.82 ล�านบาท และ 7.61 ล�านบาท ตามลําดับ   

22. าร ามก หมา    

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556  และ  2555  บริษัทฯ  มีเงินสํารองตามก หมาย  จํานวน  80  ล�านบาท  ซึ่ง

เท�ากับร�อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน การตั้งสํารองตามก หมายดังกล�าวเป�นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  

จํากัด สํารองตามก หมายนี้ ไม�สามารถนําไปจัดสรรเป�นเงินปนผล 

23. าร ทั    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ  ได�จัดสรรกําไรส�วนหนึ่งไว�เป�นเงินสํารองทั่วไป  จํานวน 280  

ล�านบาท  ซึ่งไม�ได�ระบุวัตถุประสงค�เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ
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24.  าษ ิ  

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม�)

สินทรัพย�ภาษีเงินได�

ค�าเผื่อการด�อยค�าเงินลงทุนในบริษัทร�วม 0.00 0.00 7,181,622.98 7,181,622.98 

ค�าเผื่อการด�อยค�าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

 -  เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย 39,568,901.95 39,568,901.95 39,568,901.95 39,568,901.95 

ค�าเผื่อการด�อยค�าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

 - เงินลงทุนทั่วไป 58,608,982.46 63,283,255.59 58,608,982.46 63,283,255.59 

ค�าเผื่อการด�อยค�าเงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินลงทุนทั่วไป 10,930,635.94 12,229,694.83 10,930,635.94 12,229,694.83 

ค�าเผื่อการด�อยค�า - อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - ที่ดินอื่น 1,161,028.15 1,161,028.15 1,161,028.15 1,161,028.15 

ค�าเผื่อการด�อยค�า - อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน - ที่ดินให�

เช�า

23,209,813.14 23,209,813.14 23,209,813.14 23,209,813.14 

ค�าเผื่อการด�อยค�า - เงินมัดจําที่ดิน 3,645,180.00 3,645,180.00 3,645,180.00 3,645,180.00 

เงินรับล�วงหน�า 5,040,480.00 17,928,870.00 5,040,480.00 17,928,870.00 

ภาระหนี้สินจากการคํ้าประกัน 2,584,854.55 2,584,854.55 2,584,854.55 2,584,854.55 

ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงาน 19,408,093.90 18,213,356.00 19,408,093.90 18,213,356.00 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย (675,440.90) 0.00 (675,440.90) 0.00 

รวม 163,482,529.19 181,824,954.21 170,664,152.17 189,006,577.19 

หนีสินภาษีเงินได�

กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจากการปรับมูลค�ายุติธรรมของเงิน

ลงทุน ในกิจการทีเ่ก่ียวข�องกัน - เงนิลงทุนในหลกั

ทรัพย�เผือ่ขาย (300,912,522.37) (447,258,727.21) (300,912,522.37) (447,258,727.21)

กําไรที่ยังไม�เกิดขึ้นจากการปรับมูลค�ายุติธรรมของเงิน

ลงทุน ระยะยาวอื่น - เงินลงทุนในหลักทรัพย�เผื่อขาย (4,417,321.69) (5,408,855.09) (4,417,321.69) (5,408,855.09)

อสังหาริมทรัพย�ตามสัญญาจะซ้ือจะขาย (ผลต�างเกณ �

บัญชีกับเกณ �ภาษี) (2,386,995.20) (2,465,116.97) (2,386,995.20) (2,465,116.97)

รวม (307,716,839.26) (455,132,699.27) (307,716,839.26) (455,132,699.27)

สุทธิ (144,234,310.07) (273,307,745.06) (137,052,687.09) (266,126,122.08)

(หน�วย : บาท)
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

(ปรับปรุงใหม�)

ภาษีเงินได�ปจจุบัน :

ภาษีเงินได�นิติบุคคลสําหรับงวด  0.00  0.00  0.00  0.00 

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีจากผลแตกต�างชั่วคราวและ 

การกลับรายการผลแตกต�างชั่วคราว (17,588,862.35)  12,620,394.66 (17,588,862.35)  13,670,394.66 

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�ที่แสดงอยู�ในงบกําไรขาดทุน (17,588,862.35)  12,620,394.66 (17,588,862.35)  13,670,394.66 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม�)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม�)

กําไรทางบัญชีก�อนภาษีเงินได�นิติบุคคล 1,317,560,148.48 1,324,558,006.31  740,265,017.88  576,325,847.47 

อัตราภาษีเงินได�นิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กําไรทางบัญชีก�อนภาษีเงินได�นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี  263,512,029.70  264,911,601.26  148,053,003.58  115,265,169.49 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ : 

รายจ�ายต�องห�าม  3,937,802.46  6,724,041.86  3,937,802.46  6,724,041.86 

รายได�อื่นที่เก �บัญชีต�างจากเก �ภาษี (264,465,371.80) (279,269,518.47) (149,006,345.69) (130,673,086.70)

รายการลดหย�อนทางภาษี

ผลขาดทุนสะสมสําหรับปที่ไม�ใช�ประโยชน�
ทางภาษี  14,604,402.00 (4,986,519.31)  14,604,402.00 (4,986,519.31)

รวม (245,923,167.34) (277,531,995.92) (130,464,141.23) (128,935,564.15)

ค�าใช�(รายได�)จ�ายภาษีเงินได�ที่แสดงอยู�ในงบ
กําไรขาดทุน

เบดเสรจรวม  17,588,862.35 (12,620,394.66)  17,588,862.35 (13,670,394.66)

อัตราภาษีเงินได�ที่แท�จริง 1.33% (0.95)% 2.38% (2.37)%

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สําหรับงวดป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  สรุปได�ดังนี้    

  

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว�างค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�กับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช�สําหรับ

ป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได�ดังนี้       

     

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

หมา ห ระก บ บการ ิ

24.  าษ ิ  ( )
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25. คา า าม กัษณะ     

รายการค�าใช�จ�ายตามลักษณะประกอบด�วยรายการค�าใช�จ�ายที่สําคัญ  ดังต�อไปนี้    

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

 2556  2555

ต�นทุนค�าไฟฟ�า  1,438,220,478.62  1,247,883,440.35 

ต�นทุนค�านํ้าและไอนํ้า  479,072,451.77  492,503,922.89 

ต�นทุนค�าเช�า  83,088,482.24  88,824,570.46 

ต�นทุนขายสินค�า 0.00  148,944,955.32 

ต�นทุนงานแสดงสินค�า  43,297,871.83  54,788,120.95 

ต�นทุนค�าลิขสิทธิ  67,001,236.94  77,767,892.20 

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับพนักงาน  99,679,909.39  92,584,295.10 

ค�าเสื่อมราคาและค�าตัดจําหน�าย  123,427,756.69  89,127,495.39 

ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ�  41,810,902.03  43,003,753.80 

(หน�วย : บาท)

26. การบรหิารการ ั การท   

วัตถุประสงค�ของบริษัทฯ  ในการบริหารทางการเงิน

คอื การดาํรงไว�ซึง่ความสามารถในการดาํเนนิงานอย�าง

ต�อเนื่อง  และดํารงไว�ซึ่งโครงสร�างทุนที่เหมาะสม 

27. คา บ ท กรรมการ

ค�าตอบแทนกรรมการนี้เป�นประโยชน�ที่จ�ายให�แก�

กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด โดยไม�รวมเงินเดือนและ

ผลประโยชน�ที่เกี่ยวข�องที่จ�ายให�กับกรรมการใน านะผู�

บริหาร    

28. คา บ ท บริหาร   

ค�าตอบแทนกรรมการบริหาร ผู�จัดการและผู�บริหาร

สี่รายแรกรองจากผู�จัดการลงมา  และผู�บริหารในระดับ

เทียบเท�ารายที่สี่ ทุกราย  ประกอบด�วย เงินเดือน เงิน

อุดหนุน เงินตอบแทนการเกษียณอายุ  และเบ้ีย

ประชุม       

  

หมา ห ระก บ บการ ิ
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29. าระ ก ั ะห ิ ท า กิ า ห า      

29.1  บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่แสดงไว�ในงบการเงินที่

แสดงเงินลงทนุตามวิธสี�วนได�เสยีและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 

2555  ดังนี้ 

29.1.1 บริษทัฯ ขอให�ธนาคารออกหนังสอืคํา้ประกันการ

ใช�กระแสไฟฟ�ากับการไฟฟ�านครหลวงและการ

ไฟฟ�าส�วนภูมิภาค จํานวนเงิน 4,237,400.00 

บาท และจํานวนเงิน 3,836,100.00 บาท   ตาม

ลําดับ และคํ้าประกันการใช�นํ้าดิบกับบริษัท 

จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 

จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 1,900,000.00 บาท 

และ จํานวนเงิน 1,100,000.00 บาท  ตาม

ลําดับ 

29.1.2 บรษิทัฯ ทาํสญัญาใช�เคร่ืองหมายการค�ากบับรษิทั

ในต�างประเทศ สําหรับสินค�าอุปโภคบริโภคซ่ึง

เป�นสัญญาต�างตอบแทนคู�สญัญาต�องป บิตัติาม

เงือ่นไขของสญัญาตามอตัราท่ีตกลงต�อยอดขาย 

29.1.3 บริษัทฯ ได�ทําสัญญาในการซื้อกระแสไฟฟ�าจาก

บริษัทในเครือแห�งหนึ่งเป�นระยะเวลา   15 ป� 

เพือ่จาํหน�ายแก�ผู�ใช�กระแสไฟฟ�าในโครงการสวน

อุตสาหกรรมฯ ศรีราชา   บริษัทฯ จะต�องจ�าย

ชาํระค�ากระแสไฟฟ�าตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว�ใน

สัญญา โดยผู�ใช�กระแสไฟฟ�าจะต�องค้ําประกัน

การใช �ไฟฟ �าต �อบริษัทฯ ตามขนาดของ

หม�อแปลงไฟฟ�าที่ขอใช�โดยคิดในราคา 400.00 

บาท  ต�อ 1  KVA  โดย  

     ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2556 มีผู�ใช�กระแส

ไฟฟ�า  จํานวน 60  ราย  โดยจํานวน 49  ราย 

ให�ธนาคารพาณชิย�เป�นผู�คํา้ประกนัการใช�กระแส

ไฟฟ�าต�อบริษัทฯ จํานวน 125,953,500.00 บาท 

จํานวน 6 ราย ได�คํ้าประกันด�วยเงินสด จํานวน 

1,022,000.00 บาท  จํานวน 1 ราย คํ้าประกัน

ด�วยพันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย จํานวน 

6,220,000.00 บาท และส�วนที่เหลืออีก 4 ราย 

คํ้าประกันโดยธนาคารพาณิชย�และเงินสด 

จํานวน 10,194,000.00 บาท 

     ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555 มีผู�ใช�กระแส

ไฟฟ�า จํานวน 57  ราย  โดยจํานวน 46  ราย   

ให�ธนาคารพาณชิย�เป�นผู�คํา้ประกนัการใช�กระแส

ไฟฟ�าต�อบริษัทฯ จํานวน 124,823,500.00 บาท 

จํานวน 6 ราย ได�คํ้าประกันด�วยเงินสด  จํานวน 

822,000.00 บาท จํานวน 1 ราย คํ้าประกันด�วย

พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย จํานวน 

6,220,000.00  บาท และส�วนที่เหลืออีก 4 ราย 

คํา้ประกนัโดยธนาคารพาณชิย�และเงนิสดจาํนวน 

10,194,000.00 บาท  

29.2  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2556  และ 2555  บรษิทัฯ  

มีภาระผูกพันจากสัญญาก�อสร�างภายในสวน

อตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน� โดยมสีญัญาก�อสร�าง

จํานวน 17 สัญญา และ 9 สัญญา เป�นจํานวน

คงเหลือตามสัญญา 40.07 ล�านบาท และ 38.06 

ล�านบาท ตามลําดับ 

หมา ห ระก บ บการ ิ
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หมา ห ระก บ บการ ิ

29.3 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ให�ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันเพื่อเป�นหลักประกันซองในการเข�าร�วม

ประมูลที่ดินแปลงหนึ่ง เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย�กับบริษัทอสังหาริมทรัพย�กลุ�มหนึ่ง 

จํานวนเงิน 13.34  ล�านบาท 

29.4  บริษัทฯ มีวงเงินคํ้าประกันที่ทํากับธนาคาร สถาบันการเงินและบริษัทต�าง  ให�กับกิจการที่เกี่ยวข�องกันที่

แสดงไว�ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ดังนี้ 

บริษัทร�วม ลักษ ะความสัมพันธ� 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

- บริษัท สหชลผลพืช จํากัด A, B, C, E, F  88,000,000.00  108,000,000.00 

- บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด A, B, C, E, F  16,000,000.00  16,000,000.00 

- บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด A, B, C, E, F  12,000,000.00  12,000,000.00 

- บริษัท ไหมทอง จํากัด A, B, C, E, F  5,000,000.00  5,000,000.00 

รวม  121,000,000.00  141,000,000.00 

กิจการที่เกี่ยวข�องกัน ลักษ ะความสัมพันธ� 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

- บริษัท ชาล�ดอง (ประเทศไทย) จํากัด A, C, E, F  3,600,000.00  3,600,000.00 

- บริษัท โอสถอินเตอร�แลบบอราทอรี่ส� จํากัด A,C, E  10,000,000.00  10,000,000.00 

- บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด A, B, C, E, F  17,750,000.00  0.00 

รวม  31,350,000.00  13,600,000.00 

รวมวงเงินคําประกันทังสิน  152,350,000.00  154,600,000.00 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  บริษัทฯ มียอดวงเงินคํ้าประกันจํานวน 152.35 ล�านบาท  และจํานวน  

154.60 ล�านบาท ตามลําดับโดยมียอดใช�ไป จํานวน 20.00 ล�านบาท  และจํานวน  21.58  ล�านบาท  ตามลําดับ 

   

บริษัทฯ  จะคิดค�าธรรมเนียมการคํ้าประกันในอัตราร�อยละ  0.5 - 1  ของมูลค�าวงเงิน โดยบริษัทฯ  จะจัดเกบ

จากบริษัทที่จ�ายค�าปรึกษาธุรกิจ ในอัตราร�อยละ 0.5  และจะจัดเกบจากบริษัทที่ไม�ได�จ�ายค�าปรึกษาธุรกิจร�อยละ  1  

ยกเว�นบริษัทฯ ที่ร�วมทุนกับต�างประเทศ บริษัทฯ  จะไม�เรียกเกบค�าธรรมเนียมคํ้าประกัน 

หมายเหตุ : ลักษณะความสัมพันธ�   

A  บริษัทถือหุ�น และ/หรือ การถือหุ�นร�วมกัน  

B  บริษัทมีกรรมการร�วมกัน    

C  บริษัทคํ้าประกัน     

D  บริษัทให�กู�ยืม     

E  บริษัทมีรายการซื้อขายระหว�างกัน   

F  ผู�ถือหุ�นหรือกรรมการเป�นญาติสนิทกรรมการ       

หมา ห ระก บ บการ ิ
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30.  า า ิ า    

ข�อมลูส�วนงานดําเนินงาน เป�นการนําเสนอมุมมองของผู�บรหิารในการรายงานข�อมลูส�วนงาน  โดยข�อมลูส�วนงานอ�างองิจากข�อมลูภายในที่ได�รายงานต�อผู�มอีาํนาจ

ตัดสินใจสูงสุด ด�านการดําเนินงานของบริษัทฯอย�างสมํ่าเสมอ 

บริษัทฯ ดําเนินกิจการในส�วนงานธุรกิจเงินลงทุน ธุรกิจให�เช�าและบริการ ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม และธุรกิจขายสินค�า ซึ่งดําเนินธุรกิจในส�วนงานทางภูมิศาสตร�

ในประเทศไทย  ดังนั้น การดําเนินงานของแต�ละส�วนงานที่รายงานของบริษัทฯโดยสรุปมีดังนี้ 

30.1  ข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย   สําหรับป�   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ดังนี้ 

                

หมา
ห

ระก
บ
บการ

ิ

ธุรกิจเงินลงทุนและอื่น ธุรกิจเช�าและบริการ ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ธุรกิจขายสินค�า รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

รายได� 1,404,157 1,448,916 2,468,687 2,252,932 303,847 202,005 0 152,291 4,176,691 4,056,144 

ค�าใช�จ�าย (92,002) (35,323) (2,238,073) (2,073,295) (55,923) (25,887) 0 (148,945) (2,385,998) (2,283,450)

กําไรจากการดําเนินงาน 1,312,155 1,413,593 230,614 179,637 247,924 176,118 0 3,346 1,790,693 1,772,694 

ค�าใช�จ�ายส�วนกลาง (411,900) (397,964)

ดอกเบี้ยจ�าย (61,233) (50,172)

ภาษีเงินได� (17,589) 12,620 

กําไรสุทธิ 1,299,971 1,337,178 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 139,210 112,799 743,212 697,333 261,113 262,463 0 0 1,143,535 1,072,595 

สินทรัพย�อื่น 18,567,294 18,219,628 

สินทรัพย�รวม 19,710,829 19,292,223 

หนี้สินที่จําแนกตามส�วนงานได� 600 15,600 263,819 262,498 25,202 89,644 0 939 289,621 368,681 

หนี้สินที่จําแนกตามส�วนงานไม�ได� 2,133,500 1,953,694 

หนี้สินรวม 2,423,121 2,322,375 

(หน�วย : พันบาท)



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 218

หมา
ห

ระก
บ
บการ

ิ

ธุรกิจเงินลงทุนและอื่น ธุรกิจเช�าและบริการ ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ธุรกิจขายสินค�า รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�) (ปรับปรุงใหม�)

รายได� 808,086 690,568 2,468,686 2,252,932 303,847 202,005 0 152,291 3,580,619 3,297,796 

ค�าใช�จ�าย (73,226) (25,207) (2,238,072) (2,073,295) (55,923) (25,887) 0 (148,945) (2,367,221) (2,273,334)

กําไรจากการดําเนินงาน 734,860 665,361 230,614 179,637 247,924 176,118 0 3,346 1,213,398 1,024,462 

ค�าใช�จ�ายส�วนกลาง (411,900) (397,964)

ดอกเบี้ยจ�าย (61,233) (50,172)

ภาษีเงินได� (17,589) 13,670 

กําไรสุทธิ 722,676 589,996 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ� 139,210 112,799 743,212 697,333 261,113 262,463 0 0 1,143,535 1,072,595 

สินทรัพย�อื่น 8,667,504 8,615,299 

สินทรัพย�รวม 9,811,039 9,687,894 

หนี้สินที่จําแนกตามส�วนงานได� 600 15,600 263,819 262,497 25,202 89,644 0 939 289,621 368,680 

หนี้สินที่จําแนกตามส�วนงานไม�ได� 2,133,500 1,953,694 

หนี้สินรวม 2,423,121 2,322,374 

(หน�วย : พันบาท)

30.2  ข�อมูลทางการเงินจําแนกตามส�วนงาน ในงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป�   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ดังนี้ 
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31. รา การบั กบักิ การท ก กั  

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน   กิจการเหล�านี้เกี่ยวข�องกัน  โดยการถือหุ�นร�วมกันหรือการมีผู�

ถอืหุ�น หรอืกรรมการบางส�วนร�วมกนั  ซึง่รายการดังกล�าวเป�นรายการท่ีเกดิขึน้ตามปกติทางการค�าเช�นเดียวกบับรษิทั

อื่น 

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข�องกันที่เป�นสาระสําคัญ สําหรับป� สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556  และ 2555  มี

ดังนี้        

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

สินทรัพย� / หนีสิน  2556  2555

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หนี้อื่น  157,351,577.42  244,700,134.15 

เจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่น  180,102,434.79  238,641,938.05 

เงินรับล�วงหน�าและเงินประกัน  36,961,270.45  36,102,163.30 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสีย และงบการเงินเ พาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2556 2555

 รายได�

ค�าคํ้าประกันรับ  750,096.09  847,213.68 อัตราร�อยละ 0.5 - 1 ของมูลค�าวงเงิน

ค�าไฟฟ�า และ ไอนํ้ารับ  1,592,251,514.44  1,443,704,866.38 ค�าไฟฟ�าไม�เกินกว�าราคาจําหน�ายของการไฟฟ�าส�วน

ภูมิภาค 

ค�าไอนํ้าราคาตามสัญญาไม�ตํ่ากว�าราคาซื้อจากบริษัท 

สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

ค�าลิขสิทธิรับ  82,595,554.37 96,019,359.30 อัตราร�อยละ 3.5 - 8 ของราคายอดขายสุทธิ

ค�าปรึกษารับ  18,464,514.74  21,562,996.64 อัตราตามที่ตกลงกันโดยอ�างอิงจากลักษณะของการให�

บริการ

ค�าเช�ารับ  85,795,370.65  71,102,080.22 อัตราตามสัญญาโดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้งและต�นทุน

ในการลงทุนของบริษัทฯ

ค�านํ้ารับ 58,888,147.46 58,204,354.17 ไม�เกินกว�าราคาจําหน�ายของการประปาส�วนภูมิภาค

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)
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(หน�วย : บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส�วนได�เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เงินปนผลรับ  210,934,107.49  200,565,154.04 735,869,933.69 656,426,523.42 

(หน�วย : บาท)

สําหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555  รายได�ค�าไฟฟ�าและค�าไอนํ้าเป�นรายได�ที่รับจากกิจการที่

เกี่ยวข�องกัน จํานวน 1,592.25  ล�านบาท  และ  1,449.28  ล�านบาท   และรับจากบริษัทอื่น  จํานวน 280.44 ล�าน

บาท   และ 248.30 ล�านบาท รวมเป�นเงิน 1,872.69 ล�านบาท และ  1,697.58  ล�านบาท ตามลําดับ   

       

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสีย และงบการเงินเ พาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2556 2555

 รายได� (ต�อ)

รายได�อื่น 35,279,510.82 29,182,178.09 อัตราตามสัญญาหรือตกลงกันโดยพิจารณาจากลักษณะ

ของการให�บริการ จํานวน ระยะเวลา  รวมถึงต�นทุนใน

การให�บริการ

ค�าบําบัดนํ้าเสียรับ 25,367,351.86 25,126,396.65 อัตราตามสัญญาขึ้นอยู�กับลักษณะ   และปริมาณของนํ้า

เสีย

ค�าสาธารณูปโภครับ 57,203,467.12 36,933,880.00 อัตราตามสัญญา  ซึ่งเท�ากับลูกค�ารายอื่น

รายได�จากงานแสดงสินค�า 48,114,055.89 47,421,833.00 ต�นทุนบวกส�วนเพิ่ม

ขายอสังหาริมทรัพย�  

  ตามสัญญาจะซื้อจะขาย  96,525,000.00 126,779,000.00 อัตราตามที่กําหนดไว�ในสัญญา

รายได�จากการขายสินค�า  0.00 152,290,748.72 ต�นทุนบวกส�วนเพิ่มไม�เกินอัตราร�อยละ 3

31. รา การบั กบักิ การท ก กั  ( ) 
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(หน�วย : บาท)

สําหรับป�  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ต�นทุนค�าไฟฟ�าและไอนํ้า จํานวน 1,865.61 ล�านบาท 

และ1,691.27  ล�านบาท ตามลําดับ  เป�นต�นทุนที่จ�ายให�บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี)  จํากัด (มหาชน)  ซึ่งเป�นกิจการ

ที่เกี่ยวข�องกัน  และได�ขายให�กิจการที่เกี่ยวข�องกันและบริษัทอื่น       

   

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสีย และงบการเงินเ พาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

2556 2555

ค�าใช�จ�าย

ต�นทุนค�าไฟฟ�า และไอนํ้า 1,865,611,003.76  1,691,270,226.23 ค�าไฟฟ�าตามอัตราของการไฟฟ�าส�วนภูมิภาค หัก

อัตราส�วนลด ค�าไอนํ้าราคาตามสัญญา ตามที่ผู�ให�

บริการกําหนด

ค�าไฟฟ�าโรงกรองนํ้า บ�อบําบัด 15,300,622.33 10,102,842.94 ตามที่ผู�ให�บริการกําหนด

ค�ารักษาความปลอดภัย 22,131,846.75  17,204,265.60 อัตราตามสัญญาอ�างอิงจากจํานวนเจ�าหน�าที่ ระยะ

เวลา และพื้นที่ในการใช�บริการ

ค�าบําบัดนํ้าเสียจ�าย 14,923,685.40  13,216,803.13 อัตราตามสัญญาและปริมาณการใช�วัสดุอุปกรณ�ที่

เกิดจริง ตามราคาตลาดทั่วไป

ค�าใช�จ�ายพัฒนาที่ดิน 69,412,064.10  55,144,010.66 
ราคาตลาด หรือ ราคาเทียบเคียงกับผู�ให�บริการราย

อื่น
ค�าใช�จ�ายโรงกรองนํ้า 18,978,398.00  18,962,255.83 

ค�าใช�จ�ายวิเคราะห�นํ้า 7,063,768.00  6,702,725.56 

รายจ�ายเพื่อการก�อสร�าง 257,144,093.47  251,567,238.25 กําหนดจากรูปแบบ  ขนาดอาคาร  วัสดุ และ

เทคนิคการตกแต�ง

ค�าใช�จ�ายในงานแสดงสินค�า 2,389,416.98 3,845,974.37 กําหนดตามลักษณะงาน ปริมาณ ระยะเวลาของ

การใช�บริการ

ค�าใช�จ�ายอื่น 46,411,555.30  53,549,952.83 
ราคาตลาด หรือ ราคาเทียบเคียงกับผู�ให�บริการ

ค�าเบี้ยประกัน 2,319,977.56  1,986,912.32 
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31.1  ลูกหนีการค�าและลูกหนีอื่น       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ  2555   บริษัทฯ มีลูกหนี้การค�าและลูกหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข�องกัน  จํานวน  

79  ราย เป�นจํานวนเงิน  ทั้งสิ้น 157,351,577.42  บาท  และ 72 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 244,700,134.15 บาท 

ตามลําดับ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ลักษ ะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

1 บริษัท ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 5,534,940.43 10,078,722.43 

2 บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 18,573,058.05 18,561,474.29 

3 บริษัท สหชลผลพืช จํากัด A,B,C,E,F 917,745.66 636,239.13 

4 บริษัท ไลอ�อน (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E,F 8,494,419.34 8,891,143.66 

5 บริษัท แชมปเอช จํากัด A,B,E,F 345,202.00 1,320,820.21 

6 บริษัท ท�อปเทรนด� แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด A,B,E 5,266,900.93 5,235,840.15 

7 บริษัท เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล

เอนเตอร�ไพรส� จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 4,583,466.81 5,187,366.28 

8 บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) A,E,F 1,105,827.39 1,424,888.14 

9 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน) A,B,E 196,939.67 2,605,562.37 

10 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) A,B,E 333,480.48 272,229.66 

11 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด A,B,E,F 1,292,700.53 1,640,415.59 

12 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส� จํากัด A,B,E 20,258,449.50 19,293,559.51 

13 บริษัท ไทยชิกิโบ จํากัด A,B,E 6,011,934.09 5,792,069.72 

14 บริษัท จาโนเม� (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E,F 1,422,459.07 1,625,641.47 

15 บริษัท บางกอกโตเกียวซอคส� จํากัด A,B,E 2,917,280.71 3,038,872.65 

16 บริษัท นิสชิน ฟูดส� (ไทยแลนด�) จํากัด A,E 0.00 965,355.70 

17 บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด A,B,E 4,494,432.85 3,818,358.55 

18 บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด A,B,E,F 5,843,582.95 7,397,820.79 

19 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร�เทกซ�) จํากัด A,B,E 352,777.86 694,109.39 

20 บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จํากัด A,B,E,F 777,370.01 974,684.97 

21 บริษัท ไทยลอตเต� จํากัด A,E 817,228.77 871,485.01 

22 บริษัท ไทยคามาย�า จํากัด A,E,F 2,620,076.18 2,547,783.94 

23 บริษัท โอสถอินเตอร�แลบบอราทอรีส� จํากัด A,B,C,E 1,090,764.78 1,186,339.07 

24 บริษัท พีซีบี  เซนเตอร�  จํากัด A,E 0.00 41,682,434.57 

25 บริษัท ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเดกซ� จํากัด A,E 16,720,661.61 16,485,735.13 

26 บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 6,201,222.50 6,068,810.63 

27 บริษัท ไทยสเตเฟลกซ� จํากัด A,B,E 414,084.36 506,994.52 

28 บริษัท กบินทร�พัฒนกิจ จํากัด B,E 507,682.62 532,151.76 

(หน�วย : บาท)
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หมา ห ระก บ บการ ิ

ลักษ ะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

29 บริษัท เคนมินฟูดส� (ไทยแลนด�) จํากัด A,B,E 2,707,779.15 2,675,558.16 

30 บริษัท โตโยเทกซ�ไทล�ไทย จํากัด A,B,E 910,609.66 691,681.03 

31 บริษัท เทกซ�ไทล�เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 6,685,262.34 7,225,986.65 

32 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด�) จํากัด A,E,F 3,256,328.02 3,026,117.95 

33 บริษัท มอลเทนเอเซียโพลิเมอร� จํากัด A,E,F 4,928,989.53 4,634,738.19 

34 บริษัท สหเซวา จํากัด A,B,E 3,458,453.51 3,097,128.21 

35 บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด A,B,C,E,F 722,612.25 554,423.11 

36 บริษัท เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด A,B,E,F 731,536.05 898,873.44 

37 บริษัท ไทยวาโก� จํากัด A,B,E,F 26,311.38 565,179.78 

38 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนลคิวริตี้ฟุตแวร� จํากัด B,E 658,168.36 1,153,669.86 

39 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด A,B,E 0.00 37,552,543.53 

40 บริษัท อาซาฮี เคเซอิ สปนบอนด� (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E 10,624,326.76 7,870,451.31 

41 บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด A,B,E,F 0.00 642,000.00 

42 บริษัทเกี่ยวข�องอื่น 5,546,511.26 4,774,873.64 

รวม 157,351,577.42 244,700,134.15 

ลักษ ะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

1 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 304,086.36 591,632.38 

2 บริษัท ท�อปเทรนด�แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด A,B,E 0.00 28,957,500.00 

3 บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด A,B,C,E,F 1,460,383.72 53,180,532.68 

4 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด มหาชน A,B,E 143,548,404.62 145,430,082.26 

5 บริษัท อีสเทิร�น ไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,E 7,829,285.76 4,671,321.37 

6 บริษัท พี ที เค มัลติเซอร�วิส จํากัด A,B,E 8,334,054.49 5,059,119.86 

7 บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จํากัด (มหาชน) A,E,F 18,000,000.00 0.00 

8 บริษัทเกี่ยวข�องอื่น 626,219.84 753,052.30 

รวม 180,102,434.79 238,643,240.85 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

31.2 เจ�าหนีการค�าและเจ�าหนีอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเจ�าหนี้การค�าและเจ�าหนี้อื่นจากบริษัทที่เกี่ยวข�องกัน จํานวน 

14 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 180,102,434.79 บาท และจํานวน 15 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 238,643,240.85 บาท 

ตามลําดับ มีรายละเอียด ดังนี้  

31.1  ลูกหนีการค�าและลูกหนีอื่น (ต�อ)  
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หมา ห ระก บ บการ ิ

ลักษณะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

1 บริษัท บางกอกไนล�อน จํากัด (มหาชน) A,E 424,200.00 571,600.00 

2 บริษัท เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล

เอนเตอร�ไพรส�  จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 4,326,880.00 4,326,880.00 

3 บริษัท ท�อปเทรนด� แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด A,B,E 625,242.18 642,824.85 

4 บริษัท ทาเคไฮเทค จํากัด A 534,600.00 534,600.00 

5 บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จํากัด A,B,E,F 1,778,760.00 1,778,760.00 

6 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส� จํากัด A,B,E 9,681,142.45 10,179,392.45 

7 บริษัท ไทยลอตเต� จํากัด A,E 656,100.00 1,312,200.00 

8 บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด A,B,E,F 5,396,260.00 5,396,260.00 

9 บริษัท นิสชิน ฟูดส� (ไทยแลนด�) จํากัด A,E 0.00 1,404,000.00 

10 บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด A,B,C,E,F 2,260,900.00 555,900.00 

11 บริษัท เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด A,B,E,F 3,002,511.38 3,040,761.38 

12 บริษัท ไลอ�อน (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E,F 729,800.00 800.00 

13 บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด A,B,C,E,F 1,208,196.00 479,196.00 

14 บริษัท กบินทร�พัฒนกิจ จํากัด A,B,E,F 519,000.00 519,000.00 

15 บริษัท ไทยโคบาชิ จํากัด A,E,F 1,603,800.00 1,749,600.00 

16 บริษัท สหเซวา จํากัด A,B,E 600,052.20 300,026.10 

17 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด A,B,C,E,F 548,520.00 0.00 

18 บริษัทเกี่ยวข�องอื่น 3,065,306.24 3,310,362.52 

รวม 36,961,270.45 36,102,163.30 

(หน�วย : บาท)

31.3  เงินรับล�วงหน�าและเงินประกัน  

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2556  และ 2555 บรษิทัฯ  มเีงนิรบัล�วงหน�าและเงนิประกนัจากบรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วข�อง

กัน  จํานวน 41 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 36,961,270.45   บาท  และ 41 ราย  เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 36,102,163.30 

บาท  ตามลําดับ  มีรายละเอียด  ดังนี้         



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

225

(หน�วย : บาท)

31.4  รายได�           

ในป� 2556 บรษิัทฯ มรีายได�จากบรษิัทและบคุคลทีเ่กี่ยวข�องกนัตามงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธีิส�วนได�เสยี 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 114  ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,315,094,511.12 บาท  และ 2,840,045,217.32 

บาท ตามลําดับ และในป� 2555  จํานวน 116  ราย  เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,309,740,060.89 บาท และ 

2,765,601,430.27 บาท ตามลําดับ มีรายละเอียด ดังนี้  

หมา ห ระก บ บการ ิ

ลักษ ะ

ความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส�วนได�เสีย

งบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

1 บริษัท ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 45,074,422.22 57,104,380.07 78,939,406.22 75,058,465.75 

2 บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส�  จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 238,106,964.68 232,879,222.91 374,782,851.88 357,622,814.11 

3 บริษัท ไทยวาโก� จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 5,880,189.19 10,528,358.93 67,110,189.19 64,104,608.93 

4 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 4,203,680.16 4,321,607.13 69,900,045.16 63,448,335.63 

5 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน) A,B,E,F 45,887,293.76 43,667,535.56 126,176,843.76 114,322,339.56 

6 บริษัท ฮูเวอร�อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E,F 286,124.50 282,731.50 18,397,804.50 17,262,431.50 

7 บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด A,B,C,E,F 3,830,585.67 7,262,343.77 4,836,185.67 8,267,943.77 

8 บริษัท ไหมทอง จํากัด A,B,C,E 663,565.26 630,805.13 663,565.26 630,805.13 

9 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,E 3,350,229.95 7,923,200.59 4,150,229.95 8,523,200.59 

10 บริษัท สหชลผลพืช จํากัด A,B,C,E,F 8,993,096.10 6,874,284.92 8,993,096.10 6,874,284.92 

11 บริษัท เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด A,B,E,F 23,912,398.16 23,857,943.20 26,164,038.16 25,546,673.20 

12 บริษัท ไลอ�อน (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E,F 122,406,904.17 122,100,635.48 186,390,904.17 161,733,515.48 

13 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ จํากัด A,B,E,F 1,500,200.00 1,523,285.93 49,500,200.00 56,273,285.93 

14 บริษัท ชาล�ดอง (ประเทศไทย) จํากัด A,C,E,F 1,076,407.24 388,440.00 1,076,407.24 388,440.00 

15 บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด A,B,C,E,F 13,658,552.75 9,126,571.75 14,133,552.75 9,601,571.75 

16 บริษัท แชมปเอช จํากัด A,B,E,F 6,036,903.51 2,656,471.91 8,286,903.51 4,906,471.91 

17 บริษัท ที ยู ซี อีลาสติค จํากัด A,B,E,F 276,174.80 282,306.67 2,292,174.80 3,642,306.67 

18 บริษัท เอส. แอพพาเรล จํากัด A,E,F 0.00 0.00 0.00 864,000.00 

19 บริษัท ท�อปเทรนด� แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด A,B,E 161,649,451.04 61,224,137.83 166,449,451.04 66,024,137.83 

20 บริษัท สหพัฒเรียลเอสเตท จํากัด A,B,E,F 4,197.00 2,698.50 3,004,197.00 3,002,698.50 

21 บริษัท เค อาร� เอส ลอจิสติคส� จํากัด A,B,E,F 373,470.09 427,990.76 873,470.09 827,990.76 

22 บริษัท เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล

เอนเตอร�ไพรส� จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 95,882,782.92 106,258,820.69 95,882,782.92 106,258,820.69 

23 บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 7,617,000.00 6,851,500.00 7,617,000.00 6,851,500.00 

24 บริษัท บางกอกไนล�อน จํากัด (มหาชน) A,E 417,500.00 1,406,311.45 417,500.00 1,406,311.45 

25 บริษัท บางกอกรับเบอร� จํากัด (มหาชน) A,E 1,840,792.00 1,846,792.00 1,840,792.00 1,846,792.00 

26 บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) A,E,F 6,965,187.34 6,793,651.45 6,965,187.34 6,793,651.45 

27 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน) A,B,E 10,237,658.33 20,279,678.75 10,237,658.33 20,279,678.75 
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28 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) A,B,E 38,050,196.38 32,469,963.82 38,050,196.38 32,469,963.82 

29 บริษัท บางกอก แอธเลติค จํากัด A,E,F 1,759,000.00 1,912,200.00 1,759,000.00 1,912,200.00 

30 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด A,B,E 5,013,755.70 4,997,867.17 5,013,755.70 4,997,867.17 

31 บริษัท เจนเนอร�รัลกลาส จํากัด A,B,E,F 4,152,114.16 3,078,027.94 4,152,114.16 3,078,027.94 

32 บริษัท โทเทิลเวย� อิมเมจ จํากัด A,E,F 3,383,390.57 4,126,307.15 3,383,390.57 4,126,307.15 

33 บริษัท ไทยมอนสเตอร� จํากัด A,E,F 655,922.47 6,088,509.82 655,922.47 6,088,509.82 

34 บริษัท แกรนด�สตาร�อินดัสตรี จํากัด A,B,E,F 1,959,941.27 2,760,839.04 1,959,941.27 2,760,839.04 

35 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด A,B,E,F 11,084,548.90 10,865,860.55 11,084,548.90 10,865,860.55 

36 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส� จํากัด A,B,E 327,081,960.04 234,508,890.80 327,081,960.04 234,508,890.80 

37 บริษัท ไทยชิกิโบ จํากัด A,B,E 79,877,340.70 76,693,405.69 79,877,340.70 76,693,405.69 

38 บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ�กิจ จํากัด A,B,E 9,220,121.58 4,275,172.52 9,220,121.58 4,275,172.52 

39 บริษัท เบทเตอร�เวย� (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E,F 57,506,611.60 57,472,300.00 57,506,611.60 57,472,300.00 

40 บริษัท จาโนเม� (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E,F 21,304,852.61 19,008,145.77 21,304,852.61 19,008,145.77 

41 บริษัท บางกอกโตเกียวซอคส� จํากัด A,B,E 33,661,018.71 32,874,609.15 33,661,018.71 32,874,609.15 

42 บริษัท ไทยสปอร�ตการ�เม�นท� จํากัด A,B,E,F 760,000.00 1,500,000.00 760,000.00 1,500,000.00 

43 บริษัท นิสชิน ฟูดส� (ไทยแลนด�) จํากัด A,E 11,777,774.03 18,147,804.56 11,777,774.03 18,147,804.56 

44 บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด A,B,E 49,065,642.86 41,600,233.19 49,065,642.86 41,600,233.19 

45 บริษัท ไทยสเตเฟลกช� จํากัด A,B,E 7,353,618.00 7,846,535.46 7,353,618.00 7,846,535.46 

46 บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด A,B,E,F 48,740,495.55 52,076,586.44 48,740,495.55 52,076,586.44 

47 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร�เทกซ�) จํากัด A,B,E 11,781,411.06 11,726,087.98 11,781,411.06 11,726,087.98 

48 บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จํากัด A,B,E,F 19,746,546.70 18,451,309.16 19,746,546.70 18,451,309.16 

49 บริษัท ไทยลอตเต� จํากัด A,E 12,309,846.67 12,059,847.83 12,309,846.67 12,059,847.83 

50 บริษัท ไทยคามาย�า จํากัด A,B,E,F 33,301,736.83 32,033,916.88 33,301,736.83 32,033,916.88 

51 บริษัท โอสถอินเตอร�แลบบอราทอรี่ส� จํากัด A,C,E 13,974,793.08 12,624,237.43 13,974,793.08 12,624,237.43 

52 บริษัท กิ่วไป� (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E,F 3,011,000.00 1,917,000.00 3,011,000.00 1,917,000.00 

53 บรษิทั ไทยอาซาฮ ีคาเซอ ิสแปนเดกซ� จาํกดั A,E 184,911,696.17 183,775,785.80 184,911,696.17 183,775,785.80 

54 บริษัท ซิเซโด�โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด�) 
จํากัด A,B,E 1,677,900.00 852,600.00 1,677,900.00 852,600.00 

55 บริษัท เอช แอนด� บี อินเตอร�เทกซ� จํากัด A,B,E,F 6,429,157.79 5,185,198.92 6,429,157.79 5,185,198.92 

56 บริษัท เอม บี ที เอส โบรกกิ้ง จํากัด A,E,F 1,639,200.00 839,600.00 1,639,200.00 839,600.00 

57 บริษัท สหโคเจน กรีน จํากัด B,E 5,327,831.00 4,562,558.58 5,327,831.00 4,562,558.58 

58 LION CORPORATION (JAPAN) A,E 1,058,106.52 1,398,185.25 1,058,106.52 1,398,185.25 

59 บริษัท มอลเทน เอเชียโพลิเมอร�โปรดักส� จํากัด A,E,F 58,863,192.80 53,088,314.68 58,863,192.80 53,088,314.68 

31.4  รายได�  (ต�อ)   
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60 บริษัท ไทยโอซูก�า จํากัด A,E 3,220,000.00 0.00 3,220,000.00 0.00 

61 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนลเลทเธอร�

แฟชั่น จํากัด A,E,F 5,901,353.65 5,600,067.31 5,901,353.65 5,600,067.31 

62 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด 

(มหาชน) A,B,E,F 2,837,303.50 2,861,303.50 2,837,303.50 2,861,303.50 

63 บริษัท ประชาอาภรณ� จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 9,871,810.05 10,150,136.67 9,871,810.05 10,150,136.67 

64 บริษัท เทกซ�ไทล�เพรสทีจ จํากัด 

(มหาชน) A,B,E,F 95,286,092.81 95,234,211.75 95,286,092.81 95,234,211.75 

65 บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จํากัด (มหาชน) A,E,F 639,999.60 1,959,426.02 639,999.60 1,959,426.02 

66 บริษัท เค. คอมเมอร�เชียล แอนด� 

คอนสตรัคชั่น จํากัด A,B,E,F 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

67 บริษัท ไทยทาคายา จํากัด A,B,E,F 5,684,789.38 5,168,885.40 5,684,789.38 5,168,885.40 

68 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด�) จํากัด A,E,F 44,184,642.02 40,012,878.72 44,184,642.02 40,012,878.72 

69 บริษัท วีน อินเตอร�เนชั่นแนล  จํากัด A,B,E,F 2,414,800.00 2,102,000.00 2,414,800.00 2,102,000.00 

70 บริษัท สหเซวา จํากัด A,B,E 44,697,890.77 39,449,139.62 44,697,890.77 39,449,139.62 

71 บริษัท เคนมินฟูดส� (ไทยแลนด�) จํากัด A,B,E 32,938,604.99 66,701,953.81 32,938,604.99 66,701,953.81 

72 บริษัท กบินทร�พัฒนกิจ จํากัด B,E 11,620,711.07 10,965,347.86 11,620,711.07 10,965,347.86 

73 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุต

แวร� จํากัด B,E 9,499,018.93 16,017,801.86 9,499,018.93 16,017,801.86 

74 บริษัท โตโยเทกซ�ไทล�ไทย จํากัด A,B,E 9,951,236.45 8,716,513.16 9,951,236.45 8,716,513.16 

75 บริษัท ฟาร�อีสท� ดีดีบี จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 8,160,000.00 9,180,000.00 8,160,000.00 9,180,000.00 

76 บริษัท เพรซิเดนซ�ไรซ� โปรดักส� จํากัด 

(มหาชน) A,B,E,F 6,228,000.00 6,840,000.00 6,228,000.00 6,840,000.00 

77 บริษัท เพรซิเดนซ� เบเกอรี่ จํากัด 

(มหาชน) A,B,E 13,137,512.00 13,216,512.00 13,137,512.00 13,216,512.00 

78 บริษัท คาร�บอน เมจิก (ประเทศไทย) 

จํากัด (เดิมชื่อบริษัท โดมคอมโพสิต

(ประเทศไทย) จํากัด) A,B,E 3,847,265.96 3,880,541.28 3,847,265.96 3,880,541.28 

79 บริษัท ไทยกุลแซ� จํากัด A,B,E 1,662,619.00 1,522,323.87 1,662,619.00 1,522,323.87 

80 บริษัท ไทเกอร� ดิสทริบิวชั่น แอน 

ลอจิสติคส� จํากัด A,B,E,F 1,125,000.00 1,875,240.00 1,125,000.00 1,875,240.00 

31.4  รายได�  (ต�อ)   
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81 บริษัท ไทยโทมาโด จํากัด A,E 1,191,631.06 1,348,891.47 1,191,631.06 1,348,891.47 

82 บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จํากัด A,B,E 195,400.00 153,332,682.08 195,400.00 153,332,682.08 

83 บริษัท ราชสีมา ชอปป�ง 

คอมเพลกซ� จํากัด A,B 1,001,000.00 1,225,000.00 1,001,000.00 1,225,000.00 

84 บริษัท เดอะมอลล�ราชสีมา 

จํากัด A,B 3,000,000.00 1,250,000.00 3,000,000.00 1,250,000.00 

85 บริษัท ไทยโคบาชิ จํากัด A,E,F 4,841,837.91 4,873,760.11 4,841,837.91 4,873,760.11 

86 บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด A,B,E,F 830,240.00 780,000.00 830,240.00 780,000.00 

87 บริษัท ร�วมประโยชน� จํากัด A,B 1,617,845.00 1,582,250.00 1,617,845.00 1,582,250.00 

88 บรษิัท อาซาฮี เคเซอิ สปน

บอนด� (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E 99,823,680.60 110,601,721.35 99,823,680.60 110,601,721.35 

89 บริษัท เพนส� มาร�เกตติ้ง แอนด� 

ดิสทริบิวชั่น จํากัด A,E,F 521,000.00 628,000.00 521,000.00 628,000.00 

90 บริษัท โชคชัยพิบูล จํากัด E,F 953,666.40 945,265.40 953,666.40 945,265.40 

91 บริษัท แพนเอเซียเลทเธอร� 

จํากัด B 4,610,494.00 20,912.00 4,610,494.00 20,912.00 

92 บริษัท สห ลอว�สัน จํากัด A,B,E,F 1,299,911.94 240.00 1,299,911.94 240.00 

93 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 

จํากดั A,B,C,E,F 1,981,149.55 0.00 1,981,149.55 0.00 

94 บริษัทเกี่ยวข�องอื่น 3,245,549.89 3,877,447.19 3,245,549.89 3,877,447.19 

รวม 2,315,094,511.12 2,309,740,060.89 2,840,045,217.32 2,765,601,430.27 

31.4  รายได�  (ต�อ)   
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31.5  ต�นทุนสาธาร ูปโภคและค�าบริการ    

ในป� 2556 และ 2555  บริษัทฯ มีต�นทุนสาธารณูปโภคและค�าบริการจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข�องกันจํานวน 

14 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,015,817,573.73 บาท และ 13 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,816,449,104.32 บาท  

ตามลําดับ  มีรายละเอียด ดังนี้           

31.6  รายจ�ายเพื่อการก�อสร�าง 

ในป� 2556 และ 2555  บริษัทฯ มีรายจ�ายเพื่อการก�อสร�างจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน  จํานวน 6  ราย 

เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 257,144,093.47 บาท  และจํานวน 3 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 251,567,238.25 บาท  ตาม

ลําดับ  มีรายละเอียด ดังนี้           

 

ลักษ ะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

1 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด  

(มหาชน) A,B,E,F 1,042,206.61 1,821,823.41 

2 บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด A,B,C,E,F 548,091.50 3,548,105.40 

3 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,E 52,737,640.61 45,666,126.94 

4 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) A,B,E 1,879,861,109.39 1,700,439,264.74 

5 บริษัท พี ที เค มัลติเซอร�วิส จํากัด A,B,E 80,322,115.14 63,853,007.21 

6 บริษัทเกี่ยวข�องอื่น  1,306,410.48  1,120,776.62 

รวม  2,015,817,573.73  1,816,449,104.32 

ลักษ ะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

1 บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด A,B,C,E,F 250,380,305.09 242,695,350.55 

2 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,E 4,212,117.06 8,848,129.42 

3 บริษัท พี ที เค มัลติเซอร�วิส จํากัด A,B,E 2,089,590.76 23,758.28 

4 บริษัทเกี่ยวข�องอื่น 462,080.56 0.00 

รวม  257,144,093.47  251,567,238.25 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)
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31.7  ค�าใช�จ�ายอื่น

ในป� 2556 และ 2555  บริษัทฯ มีค�าใช�จ�ายอื่นจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน  จํานวน 24 ราย เป�นจํานวน

เงินทั้งสิ้น 48,786,532.86  บาท  และ 26 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 55,536,865.15 บาท  ตามลําดับ  มีรายละเอียด 

ดังนี้           

ลักษ ะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

1 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B,E,F 3,855,459.27 3,803,750.29 

2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด  

(มหาชน) A,B,E,F 2,140,880.85 2,338,111.77 

3 บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด A,B,C,E,F 1,451,186.09 7,172,793.69 

4 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,E 6,459,351.20 8,727,043.28 

5 บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จาํกัด A,B,E,F 455,835.00 852,577.00 

6 บริษัท สินภราดร จํากัด A,B,E,F 680,000.00 510,000.00 

7 บริษัท เอมบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร�วิส จํากัด A,E,F 1,081,060.09 675,449.25 

8 บริษัท ไทยอรุซ จํากัด A,B,E,F  348,309.95  678,511.05 

9 บริษัท พี ที เค มัลติเซอร�วิส จํากัด A,B,E  25,397,510.15  23,521,311.20 

10 บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากัด A,B,E,F  2,546,600.00  2,225,600.00 

11 บริษัท สมโพธิเจแปน (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E  1,205,207.05  1,155,436.41 

12 บริษทั กบินทร�พัฒนกิจ จํากัด A,E  2,355,130.12  2,388,055.89 

13 บริษัทเกี่ยวข�องอื่น  810,003.09  1,488,225.32 

รวม  48,786,532.86  55,536,865.15 

(หน�วย : บาท)

31.8  ือทรัพย�สิน           

ในป� 2556 และ 2555  บริษัทฯ มีการซื้อทรัพย�สินจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน  จํานวน 5 ราย เป�นจํานวน

เงินทั้งสิ้น 502,923,825.82  บาท  และ 1 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 17,670,000.00 บาท  ตามลําดับ  มีรายละเอียด 

ดังนี้           
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ลักษ ะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

1 บริษัท อินเตอร�เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ 

จํากัด A, B, E, F 0.00 17,670,000.00 

2 บริษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จํากัด A, B, E, F 100,000,000.00 0.00 

3 บริษัท บางกอกไนล�อน จํากัด (มหาชน) A, B, E 3,000,000.00 0.00 

4 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน) A, B, E 340,276,316.00 0.00 

5 บริษัท โมเดอร�น เทคโนโลยี่ คอมโพเน�นท� 

จํากัด B, E 58,468,000.00 0.00 

6 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด B, E 1,179,509.82 0.00 

รวม 502,923,825.82 17,670,000.00 

ลักษ ะความ

สัมพันธ�

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเ พาะกิจการ

2556 2555

1 บริษัท ท�อปเทรนด� แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด A,B,E 96,525,000.00 0.00 

2 บริษัท เคนมินฟูดส� (ไทยแลนด�) จํากัด A,B,E 0.00 28,940,000.00 

3 บริษัท อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,E 0.00 4,950,000.00 

4 บริษัท พิทักษ�กิจ จํากัด A,B,C,E,F 0.00 3,744,000.00 

5 บริษัท อาซาฮี เคเซอิ สปนบอนด� 

(ประเทศไทย) จํากัด A,B,E 0.00 89,145,000.00 

รวม 96,525,000.00 126,779,000.00 

(หน�วย : บาท)

(หน�วย : บาท)

31.9  ขายทรัพย�สิน 

ในป� 2556 และ 2555  บริษัทฯ มีการขายทรัพย�สินให�บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน  จํานวน 1 ราย เป�นจํานวน

เงินทั้งสิ้น 96,525,000.00  บาท  และ 4 ราย เป�นจํานวนเงินทั้งสิ้น 126,779,000.00 บาท  ตามลําดับ  มีรายละเอียด 

ดังนี้           

หมายเหตุ : ลักษณะความสัมพันธ�       

A บริษัทถือหุ�น   D บริษัทให�กู�ยืมเงิน  

B บริษัทที่มีกรรมการร�วมกัน E บริษัทมีรายการซื้อขายระหว�างกัน  

C บริษัทคํ้าประกัน  F ผู�ถือหุ�นหรือกรรมการเป�นญาติสนิทกรรมการ  
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32. การ ม ก กบั คร ม ทา การ ิ      

32.1  นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ   วิธีการใช�ซึ่งรวมถึงเกณ �ในการรับรู�และวัดมูลค�าที่เกี่ยว

กับสินทรัพย�   และหนี้สินทางการเงินแต�ละประเภท  ได�เปดเผยไว�แล�วในหมายเหตุข�อ 3 

32.2  การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไม�มีนโยบายในการประกอบธุรกรรมทางตราสารทางการเงิน  เพื่อเกงกําไรหรือเพื่อค�า

32.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด  ซึ่งมีผลกระทบต�อผล

การดําเนินงานและกระแสเงินสด             

32.4  ความเสี่ยงด�านสินเชื่อ  

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค�า โดยมีนโยบายการให�สินเชื่ออย�าง

ระมดัระวงัซึง่ลกูหนีก้ารค�าส�วนใหญ�มกีารตดิต�อกนัมาเป�นเวลานาน  ยกเว�นลกูหนีก้ารค�ากิจการทีเ่กีย่วข�อง

กันรายหนึ่ง ซึ่งเป�นลูกหนี้จากการขายสินค�าที่เริ่มมีการซื้อขายขึ้นในไตรมาสที่  3  ป�  2554   ซึ่งบริษัทฯ  

กําหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อมากกว�าลูกหนี้การค�ารายอื่น โดยกําหนดไว�จํานวน 180 วัน อย�างไรกตาม 

ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว�าไม�มีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การค�าจะไม�ชําระหนี้ 

32.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   

บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศในธุรกิจทางการค�า จากค�าลิขสิทธิ

รับและค�าลิขสิทธิ จ�าย  การซื้อสินค�า  และเงินลงทุนในต�างประเทศ โดยบริษัทฯ มิได�ทําสัญญาป�องกัน

ความเสี่ยงไว�เป�นการล�วงหน�า เนื่องจากความเสี่ยงอยู�ในระดับตํ่าจนไม�มีนัยสําคัญ

32.6  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพย�ทางการเงินส�วนใหญ�จัดเป�นระยะสั้นและเงินกู�ยืมมีอัตราดอกเบี้ยอยู�ในเกณ �เดียว

กับตลาด ราคาตามบัญชีของสินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดง านะการเงินมีมูลค�าใกล�

เคียงกับมูลค�ายุติธรรม  นอกจากนี้ผู�บริหารเชื่อว�าบริษัทฯ ไม�มีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัย

สําคัญ          
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย�ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้     

อัตราดอกเบี้ยและเงินที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินจากวันที่ในงบแสดง านะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  ดังนี้    

   

2556 2555

อัตราดอกเบีย

ลอยตัว

อัตราดอกเบีย

คงที่

ไม�มีอัตรา

ดอกเบีย

รวม อัตราดอกเบีย

ลอยตัว

อัตราดอกเบีย

คงที่

ไม�มีอัตรา

ดอกเบีย

รวม

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  65.60  -    2.01  67.61  54.77  -    3.75  58.52 

หนีสินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมสถาบันการเงิน  830.66  -    -    830.66  784.14  -    -    784.14 

ส�วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป�  -    333.36  -    333.36  -    166.68  -    166.68 

เงินกู�ยืมระยะยาว  -    499.96  -    499.96  -    333.32  -    333.32 

2556 2555

เมื่อ
ทวง าม

ภายใน 12 
เดือน

มากกว�า 
12 เดือน

รวม อัตรา
ดอกเบีย

เมื่อ
ทวง าม

ภายใน 12 
เดือน

มากกว�า 
12 เดือน

รวม อัตราดอกเบีย

สินทรัพย�ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด  65.60  -    -    65.60 0.25%  54.77  -    -    54.77 0.25%

หนีสินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมสถาบันการเงิน  0.66  830.00  -    830.66 2.00-10.75%  145.79  638.35  -    784.14 2.90 - 10.75%

ส�วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป�  -    333.36  -    333.36 4.60-5.50%  -    166.68  -    166.68 5.625%

เงินกู�ยืมระยะยาว  -    -    499.96  499.96 4.60-5.50%  -   -  333.32  333.32 5.625%

หน�วย : ล�านบาท

หน�วย : ล�านบาท

32. การ ม ก กบั คร ม ทา การ ิ  ( ) 
 32.6  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ต�อ)
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33. ห การณ า ห ั ร บระ ะ ารา า  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  11 (ชุดที่ 20)  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  

2557  มีมติเหนชอบให�เสนอ ขออนุมัติต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�นจ�ายเงินปนผลให�แก�ผู�ถือหุ�น ใน

อัตราหุ�นละ  0.23 บาท จํานวน 494,034,300 หุ�น จํานวนเงิน รวม 113,627,889.00  บาท 

           

     

34. การ มั ิ บการ ิ       

งบการเงินนี้ได�รับการอนุมัติให�ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13  

มีนาคม 2557         

          

หมา ห ระก บ บการ ิ
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ม ทา การ ิ ร บริษัท

�อมลส ิ  ิแล อั ราสว าง  2554-2556

  2556 % 2555 % 2554 %

ผลการดําเนินงาน

รายได� 4,176,691 100.00 4,056,144 100.00 3,355,793 100.00

รายได�หลัก 4,114,785 98.52 3,878,227 95.61 3,151,195 93.90

รายได�อื่น 61,906 1.48 177,917 4.39 204,597 6.10

กําไรขั้นต�น 1,729,997 41.42 1,763,679 43.48 1,402,028 41.78

ส�วนแบ�งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 1,102,090 26.39 1,198,844 29.56 953,367 28.41

ค�าใช�จ�าย 546,218 13.08 617,037 15.21 595,768 17.75

กําไรก�อนภาษีและดอกเบี้ย 1,378,793 33.01 1,374,730 33.89 1,053,010 31.38

กําไร (ขาดทุน) ก�อนภาษี 1,317,560 31.55 1,324,558 32.66 1,022,042 30.46

กําไร (ขาดทุน) หลังภาษี 1,299,971 31.12 1,337,178 32.97 1,022,042 30.46

* รายได�ต�อจํานวนพนักงาน (บาท/คน) 32,377,448.41 32,191,621.91 29,180,807.57

* กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีต�อจํานวนพนักงาน 
(บาท/คน)

10,077,296.79 10,612,526.99 8,887,324.59

* อัตรากําไรก�อนภาษีและดอกเบี้ยต�อดอกเบี้ยจ�าย 
(เท�า)

22.52 27.40 34.00

* อัตราของกําไรก�อนภาษีและดอกเบี้ยต�อกําไรก�อน
ภาษี (เท�า)

1.05 1.04 1.03

านะการเงิน

สินทรัพย�หมุนเวียน 259,262 1.32 298,846 1.55 436,496 2.62

เงินลงทุน 15,375,395 78.00 15,659,834 81.17 13,516,173 81.15

อสังหาริมทรัพย�รอการขาย 631,051 3.20 622,131 3.22 511,637 3.07

อสังหาริมทรัพย�ตามสัญญาจะซื้อจะขาย 46,486 0.24 42,194 0.22 52,428 0.31

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 1,997,116 10.13 1,324,623 6.87 1,114,135 6.69

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� 1,143,535 5.80 1,072,595 5.56 928,660 5.58

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียนอื่น 83,491 0.42 77,926 0.40 95,063 0.57

รวมสินทรัพย� = หนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น 19,710,830 100.00 19,292,223 100.00 16,656,634 100.00

หนี้สินหมุนเวียน 1,423,666 7.22 1,340,164 6.95 1,562,510 9.38

หนี้สินไม�หมุนเวียนอื่น 999,455 5.07 982,211 5.09 168,549 1.01

ส�วนของผู�ถือหุ�น 17,287,709 87.71 16,969,848 87.96 14,925,574 89.61

* จํานวนหุ�น 494,034,300 494,034,300 494,034,300

* ราคาพาร�ต�อหุ�น 1.00 1.00 1.00
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  2556 % 2555 % 2554 %

อัตราส�วนทางการเงิน

* อัตราส�วนของสินทรัพย�หมุนเวียนต�อหนี้สิน
หมุนเวียน (เท�า)

0.18 0.22 0.28

* อัตราส�วนของสินทรัพย�สภาพคล�องต�อหนี้สิน
หมุนเวียน (เท�า)

0.18 0.22 0.26

* อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า) 0.14 0.14 0.14

* ระยะเวลาการรับชําระหนี้ (วัน) 28 40 44

* อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด 0.68 0.56 0.38

* อัตรากําไรสุทธิต�อรายได�รวม (%) 31.12 32.97 30.46

* อัตราตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (%) 7.52 7.88 6.95

* อัตราตอบแทนจากสินทรัพย�รวม (%) 6.67 7.42 6.44

* กําไรสุทธิต�อหุ�น (บาท) 2.63 2.71 2.07

* เงินปนผลต�อหุ�น (บาท) NOT YET 

DECLARED

0.23 0.23

* มูลค�าหุ�นตามบัญชีต�อหุ�น (บาท) 34.99 34.35 29.77

�อมลส ิ  ิแล อั ราสว าง  2554-2556 ( อ)

ม ทา การ ิ ร บริษัท

  หน�วย : พันบาท ยกเว�นอัตราร�อยละในวงเล็บและรายการใน * 
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ม าคั ร กิ การ

ลาํดับ

ที่
หัวข�อ คําอธิบาย

(หน�วย : 1,000 บาท / Unit : 

1,000 Baht)

การ

เปลีย่นแปลง 

เพิ่ม (ลด) %2556 2555

1 รายได� รายได�รวมในป� 2556 จํานวน 4,177 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 121 

ล�านบาท คดิเป�นร�อยละ 3 จากป�ก�อน เนือ่งมาจาก ในป� 2556 

บริษัทฯ มีรายได�จากสายธุรกิจการลงทุนจํานวน 1,342 ล�าน

บาท ลดลง 81 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 6  สายธุรกิจให�เช�า

และบริการจํานวน 2,469 ล�านบาท เพิ่มขึ้น 215 ล�านบาท 

คิดเป�นร�อยละ 10  สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรมจํานวน 304 

ล�านบาท เพิ่มขึ้น 102 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 51 และราย

ได�อื่น  จํานวน 61 ล�านบาท ลดลง 116 ล�านบาท คิดเป�น

ร�อยละ 66

4,176,691 4,056,144 3

2 กําไรสุทธิ

หลังภาษี

กําไรสุทธิป�  2556  จํานวน  1,300 ล�านบาท  เมื่อเปรียบ

เทียบกับป� 2555 จํานวน 1,337 ล�านบาท ลดลง 37 ล�านบาท 

คิดเป�นร�อยละ 3 เน่ืองจากส�วนแบ�งกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร�วม จํานวน 1,121 ล�านบาท ลดลง 93 ล�านบาท คิด

เป�นร�อยละ 8

1,299,971 1,337,178 (3)

3 สินทรัพย�

รวม

สินทรัพย�รวมในป� 2556  เพิ่มขึ้นจากป�  2555 จํานวน 419 

ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 2 ส�วนใหญ�เป�นผลมาจาก

อสงัหารมิทรพัย�รอการขายและอสงัหารมิทรพัย�เพือ่การลงทนุ 

จาํนวน  681 ล�านบาท คดิเป�นร�อยละ 35 เน่ืองจากมีโครงการ 

J-park Sriracha Nihon Mura เพือ่ขยายการให�เช�าและบรกิาร 

อีกทั้งซื้อที่ดินและก�อสร�างอาคารให�เช�าในสวนอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้น

19,710,830 19,292,223 2

4 สินทรัพย�

หมุนเวียน

 สินทรัพย�หมุนเวียนลดลง 40 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 13 

ส�วนใหญ�เป�นการลดลงของลกูหนีก้ารค�าจาํนวน 49 ล�านบาท 

คิดเป�นร�อยละ 21   เนื่องจากในป� 2556 บริษัทฯ ได�รับชําระ

ค�าสินค�า �ายจากลกูหนี้ครบจํานวนแล�ว จึงทําให�ลูกหนี้การ

ค�าลดลง

259,262 298,846 (13)

5 หนี้สิน

หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 84 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 6  ส�วน

ใหญ�เป�นการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกิน บัญชีและเงินกู�ยืมจาก

สถาบันการเงินรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป� 

จํานวน 213 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 22

1,423,666 1,340,164 6

6 ส�วนของผู�

ถือหุ�น

ส�วนของผู�ถือหุ�นเพิ่มขึ้น 318 ล�านบาท  คิดเป�นร�อยละ 2  

ส�วนใหญ�มาจากการเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิ  จํานวน 1,300 

ล�านบาท และลดลงจากการจ�ายเงินปนผลจํานวน 114 ล�าน

บาท กําไรจากการปรับมูลค�ายุติธรรมหลักทรัพย�ของบริษัทฯ 

และบริษัทร�วมลดลงรวม 924 ล�านบาท

17,287,709 16,969,848 2
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ม ทั ะ ม าคั    

1. ม ทั

อ่ ส า ่ งัสา กังา

ชื่อ :  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ที่ตังสํานักงานใหญ� :  530 ซอยสาธุประดิษ � 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได�แก� ธุรกิจการลงทุนในหุ�นบริษัทต�าง     

 ธุรกิจการให�เช�าและบริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001340   

โทร ัพท� : 0 - 2293 - 0030

โทรสาร : 0 - 2293 - 0040

โ มเพจ : http://www.spi.co.th

อีเมล : เลขานุการบริษัท darunee@spi.co.th

  ผู�จัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน pirom@spi.co.th

  ผู�รับผิดชอบด�านนักลงทุนสัมพันธ� sauwanee@spi.co.th

  ผู�ช�วยผู�จัดการ ายสํานักงานลูกค�าสัมพันธ� amphol@spi.co.th

  ผู�ช�วยผู�จัดการ ายสํานักงานงานชุมชนสัมพันธ� kumthorn@spi.co.th

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียนจํานวน  800,000,000  บาท  ประกอบด�วย

  หุ�นสามัญ  จํานวน 800,000,000 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล�ว : จํานวน 494,034,300 บาท ประกอบด�วย

  หุ�นสามัญจํานวน 494,034,300 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 1 บาท 

่ งัสา า

สาขาที่ 1    : 999 หมู�ที่ 11 ตําบลหนองขาม  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230

  โทรศัพท� : (038) 480-444    โทรสาร : (038) 480-505

สาขาที่ 2    : 1 หมู�ที่ 5  ตําบลนนทรี  อําเภอกบินทร�บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 25110

  โทรศัพท�  : (037) 205-203-7  โทรสาร  : (037) 205-202

สาขาที่ 3    :  189 หมู�ที่ 15  ตําบลปาสัก  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  51000

  โทรศัพท�  :  (053) 584-072-4 โทรสาร :  (053) 584-080

สาขาที่ 4    :  196 หมู�ที่ 11 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร�บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  

  โทรศัพท� :  (037) 290-345  โทรสาร :  (037) 290-345

สาขาที่ 5 :  269 หมู�ที่ 15 ตําบลแม�กาษา   อําเภอแม�สอด  จังหวัดตาก 63110  

  โทรศัพท� :  (055) 546-634  โทรสาร :  (055) 546-634



รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

239

ม ทั ะ ม าคั   

ลอ�างองิอ่  

นายทะเบียนหลักทรัพย�    :  บริษัท ศูนย�รับ ากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย   

 เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

  โทรศัพท�  0-2229-2800    

ผู�สอบบัญชี : นางสุวิมล  ก ตยาเกียรณ�  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982     

   และ/หรือ นางวิไลรัตน�  โรจน�นครินทร�  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  

 3104  บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 16/32  

 ซอยสุขุมวิท 22  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  

 กรุงเทพฯ 10110  

  โทรศัพท�  0-2259-5300  โทรสาร  0-2260-1553              

2.  ม าคั   

     -ไม�มี-   
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การลงทุนของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

ในบริษัทอื่นในป� 2556 หุ�นในบริษัทที่บริษัทฯ ถือไว�ตั้งแต�ร�อยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุ�นที่ออกจําหน�ายแล�วมีดังต�อไปนี้

ม ทั ะ ม าคั    

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ�น
มูลค�าเงินลงทุน 

(บาท)

บริษัทจําหน�าย

1 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามัญ 659,099,008.89 

2 บมจ. สหพัฒนพิบูล กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามัญ 307,112,623.32 

3 KYOSHUN CO., LTD. ญี่ปุน ตัวแทนขาย สามัญ 1,997,600.00 

4 บจ. บางกอกแอธเลติก กรุงเทพฯ ชุดกี า สามัญ 69,561,939.58 

5 INTERNATIONAL  COMMERCIAL  
  CORDINATION LTD. (H.K) 

ฮ�องกง ตัวแทนขาย สามัญ 2,161,197.26 

6 บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ อุปโภค สามัญ 43,120,478.00 

7 บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ร�านค�าปลีก สามัญ 30,000,000.00 

8 บมจ. โอ ซี ซี กรุงเทพฯ อุปโภค สามัญ 12,215,983.30 

9 บจ. มอร�แกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 4,800,000.00 

10 บจ. วีน อินเตอร�เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 3,600,000.00 

11 บจ. เบทเตอร�เวย� (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 9,572,050.00 

12 บจ. ซันร�อยแปด กรุงเทพฯ ผู�กระจายสินค�า สามัญ 10,000,000.00 

1,153,240,880.35

บริษัทผลิต

1 บจ. ฮูเวอร�อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) สมุทรปราการ บรรจุภัณ �พลาสติก สามัญ 22,639,600.00 

2 บจ. ไหมทอง กรุงเทพฯ เสื้อผ�า สามัญ 30,252,029.69 

3 บจ. สหชลผลพืช ชลบุรี เกษตร สามัญ 77,791,484.00 

4 บจ. อินเตอร�เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส� กรุงเทพฯ เครื่องสําอาง สามัญ 165,000,000.00 

5 บจ. ไลอ�อน (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผงซักฟอก สามัญ 74,400,000.00 

6 บจ. แฟมิลี่โกลฟ ชลบุรี ถุงมือยาง สามัญ 33,725,000.00 

7 บมจ. ธนูลักษณ� กรุงเทพฯ เสื้อผ�าและเครื่องหนัง สามัญ 28,688,920.22 

8 บจ. แชมปเอช กรุงเทพฯ เสื้อผ�า สามัญ 9,000,000.00 

9 บมจ. ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� กรุงเทพฯ บะหมี่กึ่งสําเรจรูป สามัญ 90,310,095.47 

10 บมจ. ไทยวาโก� กรุงเทพฯ ชุดชั้นใน สามัญ 63,545,155.00 

11 บจ. ที ยู ซี อีลาสติค กรุงเทพฯ ผ�ายืดเพาเวอร�เนท สามัญ 33,600,000.00 

12 บจ. ท�อปเทรนด� แมนูแฟคเจอริ่ง ชลบุรี บรรจุภัณ �พลาสติก สามัญ 47,625,000.00 

13 บจ. เอส. แอพพาเรล สมุทรปราการ เสื้อผ�า สามัญ 7,200,000.00 

14 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร�เทกซ�) ปราจีนบุรี ปนด�าย สามัญ 76,609,202.82 

15 บจ. บางกอกโตเกียวซอคส� กรุงเทพฯ ถุงเท�า สามัญ 26,764,312.50 

16 บจ. โทเทิลเวย� อิมเมจ กรุงเทพฯ เครื่องหนัง สามัญ 6,246,583.44 
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ม ทั ะ ม าคั   

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ�น
มูลค�าเงินลงทุน 

(บาท)

17 บจ. ไทยมอนสเตอร� กรุงเทพฯ เสื้อผ�า สามัญ 5,906,141.75 

18 บจ. ไฟว�สตาร�พลัส กรุงเทพฯ เสื้อขนสัตว� สามัญ 9,750,000.00 

19 บจ. เอชแอนด�บี  อินเตอร�เทกซ�                        กรุงเทพฯ ตุ�กตาผ�า สามัญ 7,600,000.00 

20 บจ. แกรนด�สตาร�อินดัสตรี กรุงเทพฯ ร�อยสายบ�า,
ป�มเต�าชิมเลส

สามัญ 14,052,348.45 

21 บจ. สหนําเทกซ�ไทล� กรุงเทพฯ สิ่งทอ สามัญ 7,747,488.00 

22 บจ. เอราวัณสิ่งทอ สมุทรปราการ สิ่งทอ สามัญ 110,768,762.91 

23 บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ กรุงเทพฯ ชุดชั้นใน สามัญ 4,922,582.50 

24 บจ. มอลเทนเอเซียโพลิเมอร�โปรดักส� ชลบุรี ชิ้นส�วนรถยนต�ที่ทํา
จากยาง

สามัญ 18,720,000.00 

25 บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ชลบุรี กระแสไฟฟ�า สามัญ 257,709,680.88 

26 บมจ. เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล  
   เอนเตอร�ไพรส�

กรุงเทพฯ เครื่องสําอาง สามัญ 130,042,427.82 

27 บจ. เจนเนอร�รัลกลาส ชลบุรี ผลิตขวดแก�ว สามัญ 34,339,805.49 

28 บจ. โตโยเทกซ�ไทล�ไทย กรุงเทพฯ ถุงเท�า สามัญ 4,500,000.00 

29 บจ. ไทยโคบาชิ ชลบุรี กล�องกระดาษ สามัญ 15,000,000.00 

30 บจ. ไทยสปอร�ตการ�เม�นท� กรุงเทพฯ เสื้อผ�า สามัญ 1,500,000.00 

31 บจ. อีสเทิร�นรับเบอร� ชลบุรี พื้นรองเท�า สามัญ 4,500,000.00 

32 บจ. ไทยอาราอิ ชลบุรี อะไหล�รถจักรยานยนต� สามัญ 19,202,504.36 

33 บจ. อินเตอร�เนชั่นแนลเลทเธอร�แฟชั่น กรุงเทพฯ รองเท�าหนัง สามัญ 7,000,000.00 

34 บมจ. ประชาอาภรณ� กรุงเทพฯ เสื้อผ�า สามัญ 56,886,983.49 

35 บจ. ไทยคามาย�า กรุงเทพฯ บรรจุภัณ � สามัญ 14,528,000.00 

36 บจ. ราชาอูชิโน กรุงเทพฯ ผ�าขนหนู สามัญ 10,080,960.00 

37 บมจ. เทกซ�ไทล�เพรสทีจ กรุงเทพฯ ผ�าลูกไม�ปก สามัญ 12,993,750.00 

38 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด�) ชลบุรี อุปกรณ�กี า
ประเภทบอล

สามัญ 12,000,000.00 

39 บจ. ไทยกุลแซ� ปราจีนบุรี ชุดชั้นในชาย สามัญ 19,800,000.00 

40 บจ. สหเซวา ชลบุรี ผลิตภัณ �พลาสติก สามัญ 15,250,000.00 

41 บจ. กิ่วไป� (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ซอส สามัญ 26,000,000.00 

42 บจ. ไทยชิกิโบ ชลบุรี ปนด�าย �าย สามัญ 23,760,000.00 

43 บจ. ไทยทาคายา กรุงเทพฯ เสื้อผ�า สามัญ 3,000,000.00 

44 บจ. ไทยโทมาโด ชลบุรี กรอบหน�าต�าง
อลูมิเนียม

สามัญ 1,000,000.00 

45 บจ. ไทยสเตเฟลกซ� กรุงเทพฯ ผ�าซับในฉาบกาว สามัญ 6,000,000.00 
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ�น
มูลค�าเงินลงทุน 

(บาท)

46 บจ. ยู.ซี.ซี.อูเอะชิม�า คอฟฟ�     
   (ประเทศไทย) 

กรุงเทพฯ ผลิตและจําหน�าย
กาแฟกระปอง

สามัญ 1,500,000.00 

47 THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. ฮังการี บะหมี่กึ่งสําเรจรูป สามัญ 32,182,363.55 

48 บจ. ทาเค ไฮเทค ชลบุรี ฉีดพลาสติกใช�เป�น
อุปกรณ�ไฟฟ�า

สามัญ 5,000,000.00 

1,686,641,182.34 

บริษัทอื่น

1 บจ. สหพัฒน� เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 100,000,000.00 

2 บจ. อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 ชลบุรี ธุรกิจสิ่งแวดล�อม สามัญ 10,000,000.00 

3 บจ. บุญ แคปปตอลโฮลดิ้ง กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 62,999,990.00 

4 บจ. พิทักษ�กิจ ชลบุรี บริการ สามัญ 6,704,000.00 

5 บจ. เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี กรุงเทพฯ ให�เช�าทรัพย�สิน สามัญ 11,258,200.00 

6 บจ. ทรัพย�สินสหพัฒน� กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 5,250,000.00 

7 บจ. เค.อาร�.เอส.ลอจิสติคส� ชลบุรี ระบบขนส�งสินค�า สามัญ 2,000,000.00 

8 บจ. เอมบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร�วิส กรุงเทพฯ ประกันภัย สามัญ 999,500.00 

9 บจ. สหอุบลนคร  กรุงเทพฯ สวนอุตสาหกรรม สามัญ 6,998,437.50 

10 บจ. แพนแลนด� กรุงเทพฯ พัฒนาที่ดิน สามัญ 58,000,000.00 

11 บจ. ศรีราชาขนส�ง ชลบุรี ขนส�ง สามัญ 2,952,357.50 

12 บจ. วิจัยและพัฒนาโอซูก�าเอเซีย กรุงเทพฯ วิจัย สามัญ 13,066,600.00 

13 บจ. ชิเซโด�โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด�) กรงุเทพฯ สถานบริการความงาม สามัญ 10,500,000.00 

14 บจ. ไทเกอร� ดิสทริบิวชั่น แอนด� 
   โลจิสติคส�

กรุงเทพฯ ขนส�ง สามัญ 8,427,000.00 

15 บจ. ไทยซีคอมพิทักษ�กิจ กรุงเทพฯ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย

สามัญ 94,680,056.00 

16 บจ. ไทยฟลายอิ้งเมนเทนแนนซ� ชลบุรี ซ�อมและบํารุงรักษา
เครื่องบิน

สามัญ 300,000.00 

17 บมจ. ฟาร�อีสท� ดีดีบี กรุงเทพฯ โ ษณา สามัญ 29,154,287.52 

18 บจ. สยามออโต�แบคส� กรุงเทพฯ อุปกรณ�รถยนต� สามัญ 5,000,000.00 

19 บจ. สหรัตนนคร ชลบรุี นิคมอุตสาหกรรม สามัญ 22,500,000.00 

20 บจ. เค.คอมเมอร�เชียล แอนด� 
   คอนสตรัคชั่น

กรุงเทพฯ ก�อสร�าง สามัญ 5,150,406.14 

21 บจ. ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ กรุงเทพฯ CUBIC PRINTING สามัญ 4,000,000.00 

22 บจ. บุญรวี กรุงเทพฯ บริการ สามัญ 2,000,000.00 

461,940,834.66 

ม ทั ะ ม าคั    
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ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท

รา ล อ ด ก่ วกั  กรรมการ � ริ าร �มอา าจ ว ม แล ล า การ ริ ั

ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

1. **นายสมคิด จาตุ รีพิทักษ�

• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
• 25 เมษายน 2554

60 • ปริญญาตรีเศรษ ศาสตร�การคลัง และ

เศรษ ศาสตร�ระหว�างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

• ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน 

สถาบันบัณ ิตพัฒนบริหารศาสตร�

(นิด�า)

• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 
จัดการด�านการตลาด J.L.Kellogg

Graduate School of

Management, Northwestern 

University  ประเทศสหรั อเมริกา

- - 2555 - ปจจุบัน

2550 - ปจจุบัน

2555 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

2552 - ปจจุบัน

มิ.ย.52 - มิ.ย.54

ส.ค.48 - ก.ย.49

มี.ค.48 - ก.ย.49

ก.พ.46 - มี.ค.47

ต.ค.44 - ต.ค.45

มี.ค.47 - ส.ค.48

ก.พ.44 - ก.พ.46

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราภิชาน

ประธานกรรมการอํานวยการ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

รั มนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย�

รองนายกรั มนตรี

รองนายกรั มนตรี

รองนายกรั มนตรี

รั มนตรีว�าการกระทรวงการคลัง

รั มนตรีว�าการกระทรวงการคลัง

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

สถาบันบัณ ิตพัฒนบริหารศาสตร� (นิด�า)

สถาบันบัณ ิตพัฒนบริหารศาสตร� (นิด�า)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร�เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

กระทรวงพาณิชย�

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

-ไม�มี-

-ไม�มี-

-ไม�มี-
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ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

2. นายบุญปกร �  โชควัฒนา

• รองประธานกรรมการ

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 23 มีนาคม 2515

78 • Assumption Commercial College

• ปริญญาตรี เศรษ ศาสตร� 

THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

ประเทศสหราชอาณาจักร

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

• Director Certification Program 

(DCP) รุ�น 68/2005

• Role of Compensation Committee 

(RCC) รุ�น 7/2008 

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

  0.31  3 , 12, 13 2535 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2537 - ปจจุบัน

2505 - 2536

2512- ปจจุบัน

2551 - พ.ค.54

2546 - พ.ค.54

2552 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน

2533 - ปจจุบัน

2532 - ปจจุบัน

2515 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ และ

กรรมการผู�อํานวยการ 

ประธานกรรมการสรรหา 

และกําหนดค�าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา

บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษ ร� จํากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษ ร� จํากัด (มหาชน)

จํานวน 6 แห�ง

จํานวน 5 แห�ง จาก 6 แห�ง

บริษัท ร�วมประโยชน� จํากัด

บริษัท สายพิณวัฒนา  จํากัด

บริษัท โชคธนสิน จํากัด

บริษัท เสรีคอนโทรล จํากัด

บริษัท โชควัฒนา จํากัด
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ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

3. นายบุ ยสิทธิ  โชควัฒนา

• กรรมการ 

• ประธานกรรมการบริหาร

• ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค�าตอบแทน

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 20 มีนาคม 2516

76 • ปริญญาดุษ ีบัณ ิตกิตติมศักดิ 

สาขาบริหารธุรกิจ 

• มหาวิทยาลัยบูรพา

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

• สถาบันบัณ ิต

พัฒนบริหารศาสตร� (นิด�า)

• มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย

• สาขาวิศวกรรมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

• สาขาก หมาย

มหาวิทยาลัยวาเซดะ

• สาขาวิทยาศาสตร� 

(สิ่งทอและเครื่องนุ�งห�ม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

กรุงเทพ

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

• Director Certification Program 

(DCP) รุ�น 68/2005 

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD)

1.19 2, 6, 12, 13

พ.ค.53 -ปจจุบัน

พ.ค.53-ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2534 - ปจจุบัน

2515 - ปจจุบัน

2523 - เม.ย.53

2533 - เม.ย.53

2554 - ปจจุบัน

2552 - ปจจุบัน

2551 - ปจจุบัน

2550 - ปจจุบัน

2540 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน

2538 - ปจจุบัน

2527 - ปจจุบัน

2524 - ปจจุบัน

2521 - ปจจุบัน

2515 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ

กรรมการที่ปรึกษา

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน) 

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

กรรมการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ธนูลักษณ� จํากัด  (มหาชน)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทกซ�ไทล�เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก� จํากัด (มหาชน)

จํานวน 33 แห�ง

จํานวน 11 แห�ง จาก 33 แห�ง

บริษัท ร�วมประโยชน� จํากัด

บริษัท บีเอสทีดี 109 จํากัด

บริษัท บี เอส ที อาร� สี่ศูนย�แปด จํากัด

บริษัท บี ที เอน สิบสองศูนย�เจด จํากัด

บริษัท แพนแลนด� จํากัด 

บริษัท สายพิณวัฒนา จํากัด

บริษัท สหพัฒน�เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท สหมนูญผล จํากัด

บริษัท เพรซิเดนท�โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท วัตสดรมัย จํากัด 

บริษัท โชควัฒนา จํากัด
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

4. นางจันทรา   บูร กษ�

• กรรมการผู�จัดการใหญ�

• กรรมการบริหาร

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 23 เมษายน 2555

66 • MA Comparative Economics, 

University of Kentucky, Lexington

• BA (Honors) Political Science, 

University of California, Berkeley, 

California

• Effective Management Program, 

University of Southern California

• นักบริหารระดับสูงหลักสูตร 1 รุ�นที่ 12 

สํานักงานข�าราชการพลเรือน

• การป�องกันราชอาณาจักรภาครั ร�วม 

เอกชน วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร

รุ�น 4212

• การบริหารจัดการด�านความมั่นคง

ชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป�องกัน

ราชอาณาจักร รุ�นที่ 2

• Director Accreditation Program  

(DAP) รุ�น 47/2005 

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD)

- - 2550 - 2554

2549 - 2550

2546 - 2549

2545 - 2546

2544 - 2546

2554 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

2555 - 19 ก.ค.56

2547 - 2551

เลขาธิการ

อธิบดี

อธิบดี

รักษาการผู�อํานวยการ

โ ษกกระทรวงพาณิชย� / 

ผู�ตรวจราชการระดับ 10 

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

สํานักงานคณะกรรมการการกํากับและ

ส�งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย�

กรมส�งเสริมการส�งออก กระทรวงพาณิชย�

องค�การคลังสินค�า กระทรวงพาณิชย�

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย�

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท จัสมิน อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

-ไม�มี-

-ไม�มี-

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

5. นายทนง รีจิตร�

• กรรมการรองผู�จัดการใหญ�

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการสรรหาและ

กําหนดค�าตอบแทน 

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 14 มีนาคม 2539

58 • ปริญญาตรี รั ศาสตร� 

จุ าลงกรณ�มหาวิทยาลัย

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

• Director Certification Program 

(DCP) รุ�น 72/2006

• Finance for Non - Finance 

Director (FND) รุ�น 9/2004 

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

0.02 - มี.ค.55 - ปจจุบัน

2549 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2547 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

2531 - ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน) 

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

กรรมการผู�จัดการ

ตํารวจภูธรภาค 2

ชุมชนบ�านหนองขาม

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

จํานวน 26  แห�ง

จํานวน 5 แห�ง จาก 26 แห�ง

บริษัท สินภราดร จํากัด

บริษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จํากัด

บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด

บริษัท แพนแลนด� จํากัด

บริษัท เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด

6. นายวิชัย กุลสมภพ

• กรรมการผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�

• กรรมการบริหาร

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 23 เมษายน 2555

36 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร�และ  

การบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

จุ าลงกรณ�มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Advanced 

Business Practice University of  

South Australia

• ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษา

อังก ษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

• ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว�าง

ประเทศ (Exchange Program)

Norwegian School of Economics  

and Business Administration, 

Norway

0.01 3 2550 - ปจจุบัน

2549 - 2556

2549 - ธ.ค.54

2556 - ปจจุบัน

8 ม.ค.56 - ปจจุบัน

7 ม.ค 56 - ปจจุบัน

2555 - ปจจุบัน

2552 - ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

กรรมการ

บริษัท ไทย ัม ุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)

บริษัท คาสเ �อร�พีค โ ลดิงส� จํากัด (มหาชน)

จํานวน 10 แห�ง

จํานวน 5 แห�ง จาก 10 แห�ง

บริษัท ไอ.ดี.เอ  จํากัด

บริษัท ปาร�ค แคปปตอล โ ลดิง จํากัด

บริษัท เอสเอสไอ โ ลดิง จํากัด

บริษัท บุญ แคปปตอลโ ลดิง จํากัด

บริษัท แพนแลนด� จํากัด

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับ

สูง รุ�น 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย

ระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการ 

กํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

• Executive Leadership Program

รุ�นที่ 2 Wharton Business School, 

University of Pennsylvenia, U.S.A. 

& NIDA, Thailand

• Real Estate Management Program 

for Executive (RE-CU26)

7. นายสําเริง  มนูญผล 

• กรรมการ 

• กรรมการบริหาร

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 23 มีนาคม 2515

77 • มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

0.30 -
2551 - ปจจุบัน

2533 - ปจจุบัน

2527 - ปจจุบัน

2526 - ปจจุบัน

2521 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ที่ปรกษา

ที่ปรกษา

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอ. ี. ี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน)

จํานวน 5 แห�ง

จํานวน 3 แห�ง จาก 5 แห�ง

บริษัท สหมนูญผล จํากัด

บริษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จํากัด

บริษัท วัตสดรมัย  จํากัด

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

8. นายสม ักดิ  ธนสาร ิลป

• กรรมการ

• กรรมการบริหาร    

• กรรมการสรรหา และ

กําหนดค�าตอบแทน

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 23 มีนาคม 2515

70 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร�  

สาขารั ศาสตร� 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• Director Certification Program 

(DCP) รุ�น 5/2001

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

0.11 - 2536 - เม.ย.50

2530 - ปจจุบัน

2515 - ปจจุบัน

พ.ค.53 - ก.ค.55

2547 - พ.ค.53

2527 - เม.ย.54

2526 - เม.ย.53

2556 - ปจจุบัน

2556 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2541 - ปจจุบัน

2538 - ปจจุบัน

2533 - ปจจุบัน

2531 - ปจจุบัน

2524 - ปจจุบัน

2524 - ปจจุบัน

2523 - ปจจุบัน

กรรมการ และเหรัญญิก

บริษัทจดทะเบียนอื่น

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

รองประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กิจการอื่น  (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

กรรมการผู�จัดการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ 

และกรรมการผู�จัดการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทกซ�ไทล�เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)

จํานวน 23  แห�ง

จํานวน 10 แห�งจาก 23 แห�ง

บริษัท ปาร�ค แคปปตอล โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท สินภราดร จํากัด 

บริษัท แพนแลนด� จํากัด

บริษัท สหพัฒน�เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท โชคธนสิน จํากัด

บริษัท เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด

บริษัท ร�วมประโยชน� จํากัด

บริษัท เพรซิเดนท�โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท สมบัติธนา จํากัด

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

9. นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย�

• กรรมการ

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 27 มิถุนายน 2546

74 • Bachelor’s Degree in Education 

Science, Quanzhou Physical 

Culture Institute People’s Republic 

of China

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� (Master of 

Business Administration)

• จบการศึกษาหลักสูตร Stamford 

Executive Program at Stamford 

University California, U.S.A.

• หลักสูตรป�องกันราชอาณาจักร ภาค

รั ร�วมเอกชน รุ�น 2 ที่ สถาบัน

วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

• DirectorsCertification Program 

(DCP) รุ�น 39/2004 

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย  (IOD)

0.002 - 2556 - ปจจุบัน

2550 - 2556

2552 - ปจจุบัน

2537 - 2552

2550 - ปจจุบัน

เม.ย.53 - ปจจุบัน

2515 - เม.ย. 53

2538 - ปจจุบัน

2523 - ปจจุบัน

2526  - เม.ย. 56

2543 - ปจจุบัน

2524 - ปจจุบัน

กรรมการกิตติมศักดิ

รองประธานกรรมการ

เหรัญญิก

กรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

รองประธานกรรมการ และ

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

กรรมการผู�อํานวยการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

หอการค�าไทย

หอการค�าไทย

สหพันธ�ว�ายนํ้านานาชาติ (FINA)

สหพันธ�ว�ายนํ้านานาชาติ (FINA)

คณะกรรมการโอลิมปคแห�งประเทศไทย

บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท�เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เพรซิเดนท�ไรซ�โปรดักส� จํากัด (มหาชน)

จํานวน 9 แห�ง

จํานวน 2 แห�งจาก 9 แห�ง

บริษัท ไทย-เมียนม�าร� ซัคเซสเวนเจอร� จํากัด

บริษัท เพรซิเดนท�โฮลดิ้ง จํากัด 

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

10. นายมนู  ลีลานุวัฒน�

• กรรมการ

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 23 เมษายน 2550

68 • ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร� 

วิชาเอกเครื่องกล Chiba University, 

Japan

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

• Director Certification Program 

(DCP) รุ�น 68/2005 

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD)

0.27 -

2547 - ปจจุบัน

2533 - ปจจุบัน

2530 - ปจจุบัน

2523 - ปจจุบัน

พ.ค.53 - 23 เม.ย.56

2541- พ.ค.53

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กิจการอื่น  (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ไทยวาโก� จํากัด (มหาชน)

บริษัท โอ ซี ซี  จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทกซ�ไทล�เพรสทีจ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน)

บริษัท ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน)

จํานวน 28 แห�ง

-ไม�มี-

11. นายกําธร  พูน ักดิอุดมสิน

• กรรมการ

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 26 เมษายน 2542

78 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเผยอิง

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

• Director Certification Program 

(DCP) รุ�น 68/2005

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

0.94 -
2547 - ปจจุบัน

2538 - ปจจุบัน

2532 - ปจจุบัน

2532 - ปจจุบัน

2526 - ปจจุบัน

2524 - ปจจุบัน

2523 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการ และผู�อํานวยการ

ประธานกรรมการ และผู�อํานวยการ

ประธานกรรมการ และผู�อํานวยการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ และผู�อํานวยการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

จํานวน 8 แห�ง

จํานวน 5 แห�งจาก 8 แห�ง

บริษัท ยูนีเวลธ� จํากัด

บริษัท ยูนีแชมป จํากัด

บริษัท ยูนีฟนด�ส จํากัด

บริษัท เพรซิเดนท�โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัท ยูนีเซนทรัล จํากัด

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

12. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา

• กรรมการ

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 21 เมษายน 2529

66 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร�  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

จากสถาบันวูร�สเตอร�โพลีเทคนิค 

รั แมสซาชูเซทส� 

ประเทศสหรั อเมริกา

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษ ีบัณ ิต

กิตติมศักดิ สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษ ีบัณ ิต

กิตติมศักดิ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร�

มหาวิทยาลัยบูรพา

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษ ีบัณ ิต

กิตติมศักดิ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

• DirectorCertification Program 

(DCP) รุ�น 41/2004 

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

0.85 2, 3, 13 2553 - ปจจุบัน

2550 - เม.ย.52

2548 - 2550 

2550 - 2551

12 ธ.ค.55 - ปจจุบนั

2554 - 11 ธ.ค.55

2551 - ปจจุบัน

2523 - 2550

2551 - ปจจุบัน

2539 - 2550 

2537 - ปจจุบัน

2536 - ปจจุบัน

2516 - เม.ย.53

ธ.ค.54 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน

2532 - ปจจุบัน

2522 - ปจจุบัน

2515 - ปจจุบัน

ที่ปรึกษา

อุปนายก

กรรมการ

กรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการ

กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการผู�อํานวยการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู�อํานวยการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กิจการอื่น  (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ 

และกรรมการผู�จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัท ศูนย�รับ ากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน)

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ประชาอาภรณ� จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด� เจ อินเตอร�เนชั่นแนล

เอนเตอร�ไพรส� จํากัด (มหาชน)

บริษัท โอ ซี ซี  จํากัด (มหาชน)

จํานวน 50 แห�ง

จํานวน 7 แห�งจาก 50 แห�ง

บริษัท ทอ น พรอพเพอร�ตี้ จํากัด

บริษัท ร�วมประโยชน� จํากัด

บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด

บริษัท สายพิณวัฒนา จํากัด

บริษัท แพนแลนด� จํากัด

บริษัท ชัยลดาดล จํากัด

บริษัท โชควัฒนา จํากัด

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

13. นายบุญชัย   โชควัฒนา

• กรรมการ

• กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

• 23 เมษายน 2555

67 • ปริญญานิเทศศาสตรดุษ ีบัณ ิต 

กิตติมศักดิ มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร� (รั ศาสตร�) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Wisconsin  

State University At Superior, U.S.A.

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 3/2003

• Director Certification Program  

(DCP) รุ�น 68/2005

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD)

- 2, 3, 12 2551 - ปจจุบัน

12 ธ.ค. 55 - ปจจุบนั

2554 - 11 ธ.ค.55

2554 - ปจจุบัน

พ.ค.53 - ปจจุบัน

2515 - พ.ค.53

2550 - ปจจุบัน

2513 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

2538 - ปจจุบัน

2535 - ปจจุบัน

2533 - ปจจุบัน

2532 - ปจจุบัน

2529 - ปจจุบัน

2522 - ปจจุบัน

2515 - ปจจุบัน

สมาชิกวุฒิสภา

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน)

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร� จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน เอมเอฟซี จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ฟาร�อีสท� ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

จํานวน 23 แห�ง

จํานวน 8 แห�ง จาก 23 แห�ง

บริษัท เอกปกรณ� จํากัด

บริษัท สหพัฒน�เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท สายพิณวัฒนา จํากัด

บริษัท โชคธนสิน จํากัด

บริษัท แพนแลนด� จํากัด

บริษัท ร�วมประโยชน� จํากัด

บริษัท ชัยลดาดล จํากัด

บริษัท โชควัฒนา จํากัด

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�าง

ผู�บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

14.**นายมิโนรุ  ูรู าว�า

• กรรมการอิสระ

• 13 พ ษภาคม 2554

54 • Keio University, B.A. in Law,  

• March1981

- - April 2013 - Present

2012 - April 2013

2012 - Present

2012 - Present

April  2010

Vice President

President

Vice President 

Director

General Manager, Inorganic 

Chemicals Unit  General Manager, 

Fuel Ethanol Project Unit 

(Concurrent)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)  

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

Japanese Chamber of Commerce 

Japanese Chamber of Commerce

Thai - Japanese Association

Japanese Association 

Mitsubishi Corporation, Tokyo

-ไม�มี -

จํานวน 15 แห�ง

-ไม�มี-

15. **นายนพพร   พงษ�เวช

• กรรมการอิสระ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• 26 เมษายน 2553

66 • ปริญญาตรี สาขาเศรษ ศาสตร� 

University of Oregon, U.S.A.

• ปริญญาโท สาขาเศรษ ศาสตร� 

Oregon State University, U.S.A.

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 38/2005

• Director Certification Program 

(DCP) รุ�น 71/2006

• Audit Committee Program 

(ACP) รุ�น 12/2006

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

- -
2548 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค�า

ตอบแทน

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)  

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

-ไม�มี -

-ไม�มี -

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

16.**พลตํารวจโทอัมรินทร�               

    เนียมสกุล

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ

• 24 เมษายน 2549

66 • ปริญญาตรี รั ประศาสนศาสตร� 

(ตํารวจ) โรงเรียนนายร�อยตํารวจ

• ปริญญาโท  

รั ประศาสนศาสตร�มหาบัณ ิต  

สถาบันบัณ ิตพัฒนบริหารศาสตร� 

(นิด�า)

• Master of Art University of KANSAS,  

U.S.A.

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 60/2006

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

- - 2549 - ก.ย. 50

    2548

เม.ย. 56  - ปจจุบัน

2553 - ปจจุบัน

พ.ค. 54 - เม.ย. 56

พ.ค. 53 - พ.ค. 54

2550 - พ.ค. 53

2549 - เม.ย. 54

ผู�ช�วยผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติ

(เกษียณอายุราชการ ป� 2550)

ผู�บัญชาการสํานักงานนิติวิทยาศาสตร�

ตํารวจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ  และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน)

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

จํานวน 1 แห�ง

-ไม�มี –

17. **นายก ช  อลเลต

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

• 22 เมษายน 2556

64 • ปริญญาตรี เศรษ ศาสตร�บัณ ิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

• ปริญญาโท  พาณิชยศาสตร�

มหาบัณ ิต  (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

• Director Certification Program 

(DCP) รุ�น 149/2011  

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

- - 2551 - 2552

2547 - 2551

2545 - 2547

เม.ย. 55 - ปจจุบัน

ผู�ช�วยผู�ว�าการ สายปฏิบัติการ

ผู�อํานวยการอาวุโส 

ายตรวจสอบกิจการภายใน

ผู�อํานวยการอาวุโส ายตรวจสอบ 1 

สายกํากับส าบันการเงิน 1 

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารแห�งประเทศไทย

ธนาคารแห�งประเทศไทย

ธนาคารแห�งประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต�ซีส� จํากัด (มหาชน)

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

เม.ย. 55 - ปจจุบัน

2554 - ปจจุบัน

2553 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)  

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยวาโก� จํากัด (มหาชน)

บริษัท ธนูลักษณ� จํากัด (มหาชน)

บริษัท พรอพเพอร�ตี้ เพอร�เฟค จํากัด (มหาชน)

จํานวน 1 แห�ง

-ไม�มี-

18. นายสุรชัย  ดนัยตังตระกูล

• กรรมการอิสระ

• 13 มีนาคม 2557

60 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณ ิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

• ปริญญาโท รั ศาสตรมหาบัณ ิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูง ธรรมศาสตร�เพื่อสังคม 

(นมธ.) รุ�นที่ 1 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร�

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

การเมืองการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับ

สูง (ปปร.) รุ�นที่ 4 วิทยาลัยการเมือง

การปกครอง สถาบันพระปกเกล�า

• หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักร

ภาครั  เอกชนและการเมือง (วปม.) 

รุ�นที่ 3/2548 วิทยาลัยป�องกันราช

อาณาจักร

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุ�น 11/2004 

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD)

- - ส.ค.56 - ปจจุบัน

2549

2548

2547 - 2549

2543 - 2549

2549 - 2552

กรรมการ

ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมา

วุฒิสภา

ประธานค ะกรรมมาธิการการคลัง 

การธนาคาร และส าบันการเงิน วุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา  จังหวัดร�อยเอด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)  

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

วุฒิสภา

วุฒิสภา

วุฒิสภา

วุฒิสภา  

บริษัท หลักทรัพย� ไซรัส จํากัด (มหาชน)

จํานวน 6 แห�ง

-ไม�มี-

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

19. นางดรุ ี สุนทรธํารง

• ผู�จัดการ ายบริหาร

งานกลาง 

• เลขานุการบริษัท       

• 1 สิงหาคม 2546

• 12 พ ษภาคม 2551

59 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• ผ�านการอบรมหลักสูตรก หมาย และ

ระเบียบป ิบัติสําหรับเลขานุการบริษัท 

จากจุ าลงกรณ�มหาวิทยาลัย

• Corporate Secretary 

Development Program 

จากจุ าลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Fundamental Practice for 

Corporate Secretary (FPCS 19)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• Effective Minute Taking 

รุ�น 14/2009

จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

0.0009 -

2552 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2539 - ปจจุบัน

2531 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการผู�จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

-ไม�มี -

จํานวน  6  แห�ง

จํานวน 4 แห�ง จาก 6 แห�ง

บริษัท สหพัฒน�เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท สินภราดร จํากัด

บริษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จํากัด

บริษัท เ สท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด

20. นางนสิา จนิดาสมบตัเิจรญิ

•  ผู�จัดการ ายบัญชี

• 1 สิงหาคม 2546 

(สิ้นสุดสัญญาจ�าง 

1 มกราคม 2557)

62 • ปริญญาตรี  สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• ผ�านการอบรมหลักสูตร MINI MBA 

รุ�น 1 เศรษ ศาสตร�กับธุรกิจ และ

การจัดการ  คณะเศรษ ศาสตร�

จุ าลงกรณ�มหาวิทยาลัย

0.0004 -

2548 - ปจจุบัน     

2545 - ปจจุบัน

2542 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-ไม�มี -

จํานวน 4  แห�ง

จํานวน 3 แห�ง จาก 4 แห�ง

บริษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จํากัด

บริษัท สหพัฒน�เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท สินภราดร จํากัด

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

21. นางสาวสุวรร ี 

    กิตติพิพัฒนพง �

• ผู�จดัการ ายการเงนิ

• 1 เมษายน 2554

56 • เลขานุการ 

โรงเรียนเลขานุการเยาวนารีสมาคม

0.002 -

2545- ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

-ไม�มี-

จํานวน 2 แห�ง

จํานวน 1 แห�ง จาก 2 แห�ง

บริษัท สินภราดร จํากัด

22. นายวิเชียร อร�ามเรือง

• ผู�จดัการ ายก หมาย

• 6 พ ศจกิายน 2552

50 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร�

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี

จุ าลงกรณ�มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครั   

และภาคเอกชน 

สถาบันบัณ ิตพัฒนบริหารศาสตร� 

(นิด�า)

- - บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไม�มี -

-ไม�มี -

-ไม�มี -

23. นางสาวเสาวนีย� 

    นําเบญจพล

• ผู�จดัการ

ายทรพัยากรบุคคล

• 1 สงิหาคม 2546

• (สิน้สดุสญัญาจ�าง 

1 มกราคม 2557)

60 • ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร�

จุ าลงกรณ�มหาวิทยาลัย

0.0004 - บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไม�มี -

-ไม�มี -

-ไม�มี -

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

24. นางพิมพ�สิริ  ควรสุวรร

• ผู�จดัการ ายส�งเสรมิธรุกจิ

• 1 สงิหาคม 2546

58 • ประกาศนียบัตร วิชาชีพ 

วิทยาเขตบพิตรพิมุข

0.003 -

2539 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)  

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

-ไม�มี -

จํานวน 1 แห�ง

จํานวน 1 แห�ง จาก 1 แห�ง

บริษัท เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด

25. นายภิรมย�  ตองจริง

• ผู�จดัการ

สาํนกังานตรวจสอบภายใน

• 18 ธนัวาคม 2551

53 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- - บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไม�มี-

จํานวน 2 แห�ง

-ไม�มี -

26. นายชูโต จิระคุ ากร

• ผู�จดัการ ายวางแผน

และพฒันาโครงการ

• 1 สงิหาคม 2546

54 • ปริญญาตรี สาขสถาปตยกรรมศาสตร�

มหาวิทยาลัยศิลปากร

- -

2547 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-ไม�มี -

จํานวน 11 แห�ง

จํานวน 3 แห�ง จาก 11 แห�ง

บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด

บริษัท ทรัพย�สินสหพัฒน� จํากัด

บริษัท เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด

27. นายวัชรา  แย�มแก�ว

• ผู�จดัการ ายภมูสิถาปตย�

• 1 พ ษภาคม 2553

49 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน�

มหาวิทยาลัยแม�โจ�

- -

2554 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

-ไม�มี -

จํานวน 2 แห�ง

จํานวน 1 แห�ง จาก 2 แห�ง

บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน�ง 

วันที่ได�รับแต�งตัง

อายุ 

(ป)
คุ วุฒิทางการ กษา

*สัดส�วน

การ ือหุ�น

ในบริษัท 

(%)

ความ

สัมพันธ�ทาง

ครอบครัว

ระหว�างผู�

บริหาร

ประสบการ �ทํางานในระยะ 5 ปย�อนหลัง

ช�วงเวลา ตําแหน�ง ชื่อหน�วยงาน/บริษัท

28. นายทินกร  บุนนาค

• ผู�จดัการ ายพัฒนาพืน้ที่

• 1 มนีาคม 2550

49 • ปริญญาตรี สาขสถาปตยกรรมศาสตร� 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
- -

พ.ค.54 - ปจจุบัน

2547 - พ.ค.54

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการผู�จัดการ

กรรมการ

-ไม�มี -

จํานวน 3 แห�ง

จํานวน 1 แห�ง จาก 3 แห�ง

บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด

บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด

29. นายสนทยา  ทับขันต�

• ผู�จดัการ ายพัฒนา

สาธารณูปโภค

• 11 ตลุาคม 2549

50 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม�

- -

2547 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

-ไม�มี-

จํานวน 11  แห�ง

จํานวน 1 แห�ง จาก 11 แห�ง

บริษัท เทรชเชอร�ฮิลล� จํากัด

30. นางทั นีย�  อินทปุระ

• ผู�จดัการ ายสํานกังาน  

• 1 มนีาคม 2550

56 • เลขานุการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 

วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร

- -

2547 - ปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่น (ที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน)

เป�นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท

กรรมการ

-ไม�มี-

จํานวน 5 แห�ง

จํานวน 1 แห�ง จาก 5 แห�ง

บริษัท เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี จํากัด

หมายเหตุ  :  * รวมการถือหุ�นของคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

 ** กรรมการอิสระไม�เคยมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการให�บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ�    บริษัทย�อย   บริษัทร�วม  ผู�ถือหุ�นรายใหญ�  

หรือผู�มีอํานาจควบคุมของบริษัท

ระ
ัิ กรรมการ 

บริหาร 
ม
า
า
ค
บคม 

ะ
า
การบริษัท
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รายชื่อ บริษัท
บริษัทที่มีรายการระหว�างกัน**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ� X              

2.นายบุญปกรณ� โชควัฒนา /            /  

3.นายบุณยสิทธิ โชควัฒนา //    /    X / /  /  

4.นางจันทรา บูรณ กษ� //              

5.นายทนง ศรีจิตร� // X X   //  //       

6.นายวิชัย กุลสมภพ //              

7.นายสําเริง มนูญผล /       X       

8.นายสมศักดิ ธนสารศิลป / / /  / X       /  

9.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย� /              

10.นายมนู ลีลานุวัฒน� /          /    

11.นายกําธร พูนศักดิอุดมสิน /              

12.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา //   X       // X  X

13.นายบุญชัย โชควัฒนา /      /      X  

14.นายมิโนรุ ฟูรูซาว�า /              

15.นายนพพร พงษ�เวช /              

16.นายก ช ฟอลเลต /         /     

17.พลตํารวจโทอัมรินทร� เนียมสกุล /         /     

X = ประธานกรรมการ 

// = กรรมการบริหาร     

/ = กรรมการ

** รายชื่อบริษัทที่มีรายการ

ระหว�างกันมูลค�าตังแต� 5 แสน

บาทขนไปในป 2556 มีดังนี

1. บจ.อีสเทิร�นไทยคอนซัลติ้ง 1992 8. บจ.อินเตอร�เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส�
2. บจ.พิทักษ�กิจ   9. บมจ.ธนูลักษณ�   
3. บจ.ไหมทอง   10. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร�เนชั่นแนล 
4. บจ.สหชลผลพืช   11. บจ.แชมปเอช   
5. บจ.เฟสท�ยูไนเตดอินดัสตรี 12. บมจ.สหพัฒนพิบูล   
6. บจ.ไลอ�อน (ประเทศไทย)  13. บจ.ท�อปเทรนด�แมนูแฟคเจอริ่ง 
7. บจ.ทรัพย�สินสหพัฒน�       

กรรมการท
าร

า
ห

บริษัททมรา
การระห

า
กั
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กรรมการท
าร

า
ห

บริษัททมรา
การระห

า
กั

รายชื่อ บริษัทที่มีรายการระหว�างกัน**

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ�                       

2.นายบุญปกรณ� โชควัฒนา         X              

3.นายบุณยสิทธิ โชควัฒนา /      /   X       /      

4.นางจันทรา บูรณ กษ�                       

5.นายทนง ศรีจิตร�       /    / /           

6.นายวิชัย กุลสมภพ                       

7.นายสําเริง มนูญผล                       

8.นายสมศักดิ ธนสารศิลป      /          /       

9.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย�                       

10.นายมนู ลีลานุวัฒน� X X   X X          / X X X X / X

11.นายกําธร พูนศักดิอุดมสิน                       

12.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา    X   / X   /   X         

13.นายบุญชัย โชควัฒนา                       

14.นายมิโนรุ ฟูรูซาว�า                       

15.นายนพพร พงษ�เวช       /                

16.นายก ช ฟอลเลต                       

17.พลตํารวจโทอัมรินทร� เนียมสกุล                       

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร     / = กรรมการ

** รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหว�างกันมูลค�าตังแต� 5 แสนบาทขนไปในป 2556 มีดังนี

14. บจ.เอส เอส ดี ซี (ไทเกอร�เทกซ�)
15. บจ.บางกอกโตเกียวซอคส�
16. บจ.โทเทิลเวย� อิมเมจ
17. บจ.เอช แอนด� บี อินเตอร�เทกซ�
18. บจ.แกรนด�สตาร�อินดัสตรี
19. บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ

20. บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)
21. บมจ.เอสแอนด�เจ อินเตอร�เนชั่นแนลเอนเตอร�ไพรส�
22. บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ)
23. บจ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย)
24. บจ.เจนเนอร�รัลกลาส
25. บจ.ไทยอาราอิ

26. บจ.อินเตอร�เนชั่นแนลเลทเธอร�แฟชั่น
27. บมจ.ประชาอาภรณ�
28. บจ.ไทยคามาย�า
29. บมจ.โอ.ซี.ซี.
30. บจ.ราชาอูชิโน
31. บมจ.เทกซ�ไทล�เพรสทีจ

32. บจ.วีน อินเตอร�เนชั่นแนล
33. บจ.ไทยกุลแซ�
34. บจ.ไทยชิกิโบ
35. บจ.ไทยทาคายา
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กรรมการท
าร

า
ห

บริษัททมรา
การระห

า
กั

รายชื่อ บริษัทที่มีรายการระหว�างกัน**

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ�                          

2.นายบุญปกรณ� โชควัฒนา                          

3.นายบุณยสิทธิ โชควัฒนา      /     /       /        

4.นางจันทรา บูรณ กษ�                          

5.นายทนง ศรีจิตร�        /   X  X      /  /  / X  

6.นายวิชัย กุลสมภพ                      /    

7.นายสําเริง มนูญผล                          

8.นายสมศักดิ ธนสารศิลป   /          /        X  X   

9.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย�            X              

10.นายมนู ลีลานุวัฒน�  X    /                    

11.นายกําธร พูนศักดิอุดมสิน                X          

12.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   X /    /  X     /   / /       

13.นายบุญชัย โชควัฒนา     X     /                

14.นายมิโนรุ ฟูรูซาว�า                          

15.นายนพพร พงษ�เวช                          

16.นายก ช ฟอลเลต                          

17.พลตํารวจโทอัมรินทร� เนียมสกุล                          

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร     / = กรรมการ

** รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหว�างกันมูลค�าตังแต� 5 แสนบาทขนไปในป 2556 มีดังนี

36. บจ.ไทยโทมาโด
37. บจ.ไทยสเตเฟลกซ�
38. บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่
39. บจ.โอสถอินเตอร�แลบบอราทอรีส�
40. บจ.สห ลอว�สัน
41. บจ.ไทยทาเคดะเลซ

42. บมจ.บูติคนิวซิตี้
43. บจ.เทรชเชอร� ฮิลล�
44. บจ.ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเดกซ�
45. บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร�
46. บจ.ศรีราชาเอวิเอชั่น
47. บมจ. เพรซิเดนท�เบเกอรี่

48. บจ.กบินทร�พัฒนกิจ
49. บจ.ชาล�ดอง (ประเทศไทย)
50. บจ.แชมปกบินทร�
51. บจ.ยูนีเวอร�สบิวตี้
52. บจ.โชคชัยพิบูล
53. บจ.อินเตอร�เนชั่นแนล คิวริตี้ฟุตแวร�

54. บจ.สหโคเจน กรีน
55. บจ.แพนเอเซียเลทเธอร�
56. บจ.สินภราดร
57. บจ.ไอ ดี เอฟ
58. บจ.พีทีเค มัลติเซอร�วิส
59. บจ.เอนไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีคอนซัลแตนท�
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บริษัทฯ  มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทร�วม   โดยให�ความสําคัญด�านสังคมและ

สิง่แวดล�อมไม�ยิง่หย�อนไปกว�าการดาํเนนิธุรกิจหลักของ

บรษิทัฯ   ด�วยความรับผิดชอบต�อสงัคมและส่ิงแวดล�อม

ทัง้ในกระบวนการของธุรกจิ  (CSR-in-process)    และ

นอกกระบวนการหลักของธุรกิจ  (CSR-after-process)   

ซึ่งส�งผลให�เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต�อสังคม

และสิ่งแวดล�อมในบริษัทฯ

 ด�านความรับผิดชอบต�อสังคม นอกจาก

บริษทัฯ  คาํนงึถงึความพร�อม   สมรรถภาพของบรษิทัฯ 

ทรัพยากรที่มีอยู� และความสําคัญจากมุมมองของผู�มี

ส�วนได�เสียแล�ว  บริษัทฯ ได�เข�าไปมีส�วนร�วมพัฒนา

สงัคมใน านะท่ีเป�นผู�มสี�วนได�เสยีของสังคม    ในหลาก

หลายรปูแบบ  อาทิ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม 

โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ลําพูน    

เพือ่เป�นศนูย�กลางแหล�งเรยีนรู�ของชมุชน     สร�างความ

สมดุลระหว�างการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศน� โดยยึดหลักการประหยัดพลังงานและคํานึงถึง

ผลกระทบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม ตลอดจนนํา

นํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผ�านการบําบัดจาก

ระบบบําบดันํ้าเสียส�วนกลาง มาใช�ในการเกษตรแบบ

ปลอดสารเคมีของโครงการฯ  ซึ่งบริษัทฯ สามารถ

บริหารจัดการนํ้าโดยลดปริมาณการปล�อยนํ้าเสียลง

แหล�งนํ้าสาธารณะได�อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 

 ด�านสิ่งแวดล�อม  บริษัทฯ คํานึงถึงผลกระทบ

ที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจในแง�ของการใช�ทรัพยากร 

พลังงาน และมลภาวะ โดยพิจารณาทั้งทางเศรษ กิจ 

สงัคม สิง่แวดล�อมโดยทางตรงและทางอ�อม ส�งผลให�ใน

ป�  2556  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�  ได�รับการ

รับรองมาตร านการจัดการด�าน

สิ่งแวดล�อม  ISO 14001 : 2008  

แบบ  Multisite ทั้ง 3 แห�ง ได�แก� 

ศรีราชา กบินทร�บุรี ลําพูน จากสถาบัน

สํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัด

สถาบันวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�ง

ประเทศไทย (วว)  ตลอดจนสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ศรีราชา เป�น

กลุ�มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแห�ง

แรกของประเทศไทยที่ได�รับการรับรองด�าน

มาตร านการจัดการพลังงาน  ISO 50001:2011 

จากสถาบันรบัรองมาตร านไอเอสโอ และรางวัล 

“ความร�วมมือในการอนุรักษ�และฟ��นฟูแม�นํ้าเป�น

อย�างด”ี ประจําป� 2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

 บริษัทฯ ตระหนักเสมอว�า การสื่อสาร 

เผยแพร� ตลอดจนการเปดเผยข�อมูลการดําเนิน

งานด�านเศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมแก�

สาธารณชน และผู�มีส�วนได�เสีย อย�างโปร�งใส 

ตรวจสอบได� เป�นสิง่ทีส่ะท�อนถึงความรับผดิชอบ

ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม อันนําไปสู�การพัฒนา

ธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดไป  

     

      

          นางจันทรา  บูรณ กษ�  

    กรรมการผู�จัดการใหญ�

าร ากกรรมการ ั การ ห



268

รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

268

บา า ร ม

 จากสารกรรมการผู �จัดการ

ใหญ� มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทร�วม โดยให�

ความสําคัญด�านความรับผิดชอบต�อ

สังคมและสิ่งแวดล�อม ทั้งในกระบวนการ

ของธุรกิจ (CSR-in-process)    และนอก

กระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-

process) ส�งผลให�เกดิการบรูณาการความรับ

ผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม

การ า ิ า ะการ ั ทารา า

 การพัฒนาธุรกิจควบคู�ไปกับความรับ

ผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อมอย�างยั่งยืน

ภายใต�หลักปรัชญาเศรษ กิจพอเพียง บริษัทฯ 

ดําเนินการและจัดทํารายงานด�านความรับผิด

ชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม  ตามหลักการ

มาตร านสากล  ก เกณ �  เงือ่นไข  บรรทดั าน

ของก หมาย  ข�อบงัคบัของภาครั ท่ีใช�ควมคุม

การดําเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ และ

มาตรการแนวป ิบัติหรืออื่น  ที่มีกําหนดอยู�

และเป�นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งหลัก

การด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป� 

2555 ของตลาดหลักทรัพย �แห �ง

ประเทศไทย ซึ่งได�รับอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  

9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 

2557 และมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 15 มกราคม 2557 

เป�นต�นมา  จากการดาํเนนิการดงักล�าวสามารถสะท�อน

ผลการดําเนินงานด�านการรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่ง

แวดล�อม เพ่ิมความยอมรับโดยรวมแก�ผู�ถือหุ�น ลูกค�า 

คู�ค�า คู�แข�ง เจ�าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม  ตลอด

จนผู�มีส�วนได�เสียอื่นได� 

 บริษัทฯ ส�งเสริมให�พนักงานมีจิตสํานึก เข�าใจ

และร�วมรับผิดชอบในกิจกรรมด�านความรับต�อสังคม

และสิง่แวดล�อมของบรษิทัฯ อย�างต�อเนือ่ง สามารถเชือ่ม

โยงระหว�างเป�าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ กับผล

กระทบด�านเศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมที่เกิดขึ้น

ในทุก  วันของการป ิบัติงาน ก�อให�เกิดนวัตกรรมและ

สร�างสรรค�วธิกีารดําเนินการใหม�  ของบริษทัฯ จากการ

ดําเนินการด�านสังคมและสิ่งแวดล�อมอย�างเป�นรูปธรรม  

บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก

ข�อมูลตัวชี้วัดผลกระทบต�าง  ที่เกิดขึ้น อาทิ ผลกระ

ทบที่มีต�อนํ้า  อากาศ  และระบบนิเวศน�  การวัดผลดัง

กล�าวจะย�อนกลับมาให�บริษัทฯ เหนประเดนท่ีต�อง

ปรับปรุงแก�ไข หรือต�องเข�าไปมีส�วนรับผิดชอบ และมี

แนวทางการเปดเผยข�อมูลที่เป�นผลกระทบมาจาก

กระบวนการกิจการของบริษัทฯ อย�างมีคุณภาพและ

โปร�งใส   นอกจากนี้  บริษัทฯ ได�มีการจัดทําแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน   ตาม

แนวทางของ  COSO  เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงใน

การดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ จากการพัฒนาธุรกิจควบคู�

ไปกับความรับผดิชอบต�อสงัคมและส่ิงแวดล�อม บรษิทัฯ 

ได�เปดเผยข�อมูลแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคมและ

สิ่งแวดล�อมไว�ดังนี้
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การ อ �า การ จริ  

 บรษิทัฯ มนีโยบายป บิตัติามก หมาย ต�อต�าน

การทุจริต คอร�รัปชั่น ในเดือน มกราคม 2557 คณะ

กรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให�ลงนามในคําประกาศ

เจตนารมณ�แนวร�วมป ิบัติ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจรติ 

เป�นการแสดงความร�วมมอืของภาคเอกชนในการร�วมกนั

ดําเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากล ว�าด�วยการต�อ

การ ร กอ กิจการด�ว วาม รรม 

 บรษิทัฯ ประกอบกจิการและบรหิารจดัการด�วย

ความเป�นธรรม สอดคล�องกบัก หมายและข�อบงัคบัของ

การแข�งขนั ส�งเสรมิให�พนกังานตระหนกัถงึความสาํคญั

ของการดาํเนนิงานอย�างเป�นธรรม รวมทัง้มกีารเปดเผย

ถึงวิธีการและมาตรการท่ีใช�ในการต�อต�านการแข�งขันที่

ไม�เป�นธรรม ผ�านช�องทางการกําหนดระเบียบว�าด�วยการ

จัดซื้อ จัดจ�าง การขายจําหน�ายทรัพย�สินและวัสดุเหลือ

ใช�ของบริษัทฯ ที่ชัดเจน โปร�งใส และตรวจสอบได� รวม

ทั้งการมีส�วนร�วมทางการเมืองอย�างรับผิดชอบ การ

ป บิตัติามก หมาย การแข�งขนัท่ีเป�นธรรม การส�งเสรมิ

ความรับผิดชอบต�อสังคมให�กับหน�วยงานท่ีอยู �ใน

ขอบเขตของบริษัทฯ รวมทั้งเคารพต�อสิทธิในทรัพย�สิน

ตามป ิญญาสากลว�าด�วยสิทธิมนุษยชน ทรัพย�สินทาง

กายภาพและทรพัย�สนิทางปญญา บรษิทัฯ มนีโยบายไม�

เกี่ยวข�องกับการละเมิดทรัพย�สินทางปญญา ไม�มีการ

ลอกเลียนแบบ หรือนําทรัพย�สินทางปญญาของผู�อื่นมา

ใช�ในธุรกิจโดยไม�ได�รบัอนุญาต อาทิ เคร่ืองหมายการค�า

ในประเทศและต�างประเทศ การใช�ซอฟแวร�ที่มีลิขสิทธิ

อย�างถูกต�อง ใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หัวข�อ 

การไม�ละเมิดทรัพย�สินทางปญญา 

ต �านการทุจริต เพื่อสร �าง

มาตร านการประกอบธุรกิจที่ใส

สะอาด โดยมีการวางแผนการบริหาร

ความเสี่ยงของการทุจริตคอร�รัปชั่น 

เ พื่ อ ป � อ ง กั น ก า ร ค อ ร � รั ป ชั่ น แ ล ะ

ตดิสนิบน ทัง้ในกจิการและผู�มสี�วนได�เสยี 

ตลอดจนสร�างจิตสํานึก ค�านิยม ทัศนคติ

ให�กรรมการบริษัท ผู�บริหาร พนักงาน ผู�มี

ส�วนได�เสยี  ตระหนักถึงการต�อต�านการทุจรติ 

มคีวามซ่ือสตัย�  รกัองค�กร  ดแูลทรัพย�สนิของ

บรษิทัฯ ไม�ให�มกีารนาํทรพัย�สนิของบริษทัฯ ไป

ใช�โดยมิชอบ  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพื้น าน

ของความถูกต�อง โปร�งใส ป ิบัติตามก หมาย 

ซึง่ถือเป�นนโยบายให�พนกังานทกุคนยดึถอืป บิตัิ

ว�าจะไม�สร�างความสําเรจของงานในหน�าที่ด�วย

วิธีการทุจริตหรือให�สินบนโดยเดดขาด หากพบ

ว�ามีการละเมิดนโยบายถือเป�นความผิดร�ายแรง

ต�อหน�าที่การทํางาน ตามที่บริษัทฯ ได�กําหนด

ไว�ในจรรยาบรรณพนักงานให�ป ิบัติหน�าที่ด�วย

ความซื่อสัตย�สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย

และมีจิตสํานึกที่ดีต�อส�วนรวมและต�อตนเอง 

ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่แสวงหาประโยชน�เพื่อ

ตนเอง/หรือผู �อื่นโดยมิชอบ ห�ามรับเงิน 

ผลประโยชน�อื่นใด อันเกี่ยวเน่ืองกับการ

ทํางานให�บริษัทฯ ในป� 2556 บริษัทฯ ได�

ร�วมสนับสนุนการดําเนินงานองค�กรต�อ

ต�านคอร�รปัชัน่ (ประเทศไทย) เพ่ือเสรมิ

สร�างขีดความสามารถในการดําเนิน

งานเชิงรุกทั้งการป�องกัน ปลูกจิต

สํานึก และการเปดเผยข�อมูล

ข � าวสารต �อสาธารณะของ
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องค � กรต � อต � านคอร � รั ปชั่ น 

(ประเทศไทย) และปจจุบันมีการ

กําหนดอํานาจ หน�าที่ไว�เป�นลาย

ลักษณ�อักษร ในระเบียบข�อบังคับ

เกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ มีการ

กําหนดเร่ืองดังกล�าวโดยกําหนดบท

ลงโทษทางวินัยไว�สูงสุด คือ การเลิกจ�าง 

ซึง่กรรมการบริษทั  ผู�บรหิารและพนักงาน 

ได�ป บิตัติามทีก่าํหนด  นอกจากนี ้บรษิทัฯ 

มีสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน�าที่ในการ

ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจากการ

ทุจริต และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทํา

หน�าที่พิจารณา สอบทานระบบการควบคุม

ภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน 

หากมีการทุจริต หน�วยงานตรวจสอบภายใน

จะรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต�อ

คณะกรรมการบริษัท ในจริยธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจ หวัข�อ การต�อต�านการทุจริต การ

คอร�รัปชั่น

การ าร สิ มิ  

 บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย�างมีความ

รับผิดชอบ ไม�จํากัดความเป�นอิสระหรือความแตกต�าง

ทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่อง

อื่นใด และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเหนที่อาจก�อ

ให�เกิดความขัดแย�งหรือแตกแยก รวมถึงเคารพต�อสิทธิ

มนุษยชนของผู�มีส�วนได�เสียกับบริษัทฯ และเพื่อให�

แนวทางการดําเนินงานด�านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ 

เป�นไปในแนวทางเดียวกันกับจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ  ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หัวข�อ การไม�

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ป� 2556 บริษัทฯ ส�งเสริมความเสมอภาคด�าน

คุณภาพชีวิต การวางแผนสุขภาพและการวางแผน

ครอบครัวให�กับพนักงานและชุมชนโดยรอบ อาทิ 

• การอบรมหลกัสตูรการตัง้ครรภ�อย�างมคีณุภาพ

และเตรียมตวัคลอด  ให�กบัพนกังานกลุ�มสหพฒัน�  เพ่ือ

เตรียมความพร�อมระหว�างตั้งครรภ�และหลังคลอด 

• โครงการตรวจมะเรงปากมดลูกฟรีประจําทุก

เดือน ซึ่งได�รับความสนใจจากพนักงาน และชุมชนโดย

รอบ

• โครงการรับบริจาคโลหิตเพ่ือเป�นการบําเพญ

ประโยชน�และช�วยเหลือผู�ปวย  ซึ่งได�รับความร�วมมือ

จากพนักงานบริษัทฯ ในกลุ�มสหพัฒน�และประชาชน

ทั่วไปร�วมบริจาคโลหิตเป�นจํานวนมาก 

• ฉีดวัคซีนป�องกันไข�หวัดใหญ�ให�กับพนักงานต�อ

เนื่องเป�นประจําทุกป�

• จดับรกิารตรวจสขุภาพประจาํป�ให�กบัพนกังาน

อย�างต�อเนื่อง
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การ ิ ั ิ อแรงงา อ าง รรม

 บริษัทฯ ได�ประกาศนโยบายด�านแรงงานที่

ชัดเจน และได�กําหนดบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบ

ด�านแรงงานไว�  ในหัวข�อ นโยบายด�านการดําเนินงาน

อย�างเป�นธรรม  และ นโยบายด�านแรงงาน  บริษัทฯ 

ป ิบัติต�อพนักงานทุกคนอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน

ตามก หมาย  สิทธิ ระเบียบข�อบังคับการทํางานของ

บรษิทัฯ ทัง้พนกังานประจาํและพนกังานระบบจ�างเหมา

ในทกุกระบวนการทาํงาน เริม่ตัง้แต�การสรรหา คดัเลอืก 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน�

ต�าง   การพัฒนาศักยภาพความ

รู�ความสามารถ และผลตอบแทนใน

การทํางานที่เหมาะสม ส�งผลให�ตลอด

เวลาที่ผ�านมา บริษัทฯ มีอัตราการเข�า

ออกของพนกังานอยู�ในระดบัตํา่ และไม�มี

ข�อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น 

 ในป� 2556 บริษัทฯ ได�สนับสนุน

นโยบายด�านแรงงานโดยจัดกิจกรรมนอก

เหนือกระบวนการหลักของธุรกิจ เพ่ือส�ง

เสริมสุขภาพ และความปลอดภัย อาทิ

• บริษัทฯ ร�วมกับสํานักงานขนส�งจังหวัด

ลําพูน และองค�การบริหารส�วนตําบลปาสัก จัด

ทําโครงการ กอบรมให�ความรู�เรื่องก หมาย

จราจร (ออกบริการเคลื่อนที่ด�วยรถโมบาย) ให�

กับ ชุมชนและพนักงานในกลุ�มสหพัฒน� ซึ่งมี

ผู�สนใจเข�ามาใช�บริการประมาณ 200 คน
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วามรั ดิ อ อ
� ริ

 บรษิทัฯ กาํหนดแนวป บิตัใิน

การสนับสนุน และการให�คําแนะนําแก�

ผู�บริโภคในด�านสนิค�าและบรกิาร รวมถงึ

การยุติข�อร�องเรียน ข�อโต�แย�ง การชดเชย  

ซึ่งสอดคล�องกับมาตร านของประเทศหรือ

สากล โดยไม�มีการเรียกเกบค�าใช�จ�ายกับผู�

บริโภคและไม�ขัดขวางการทวงสิทธิตาม

ก หมายผู�บริโภค มีการจัดทําแบบสํารวจ

ความพงึพอใจของผู�บรโิภคทีม่ตี�อบรษิทัฯ และ

ดําเนนิการระงับข�อพพิาทต�าง  ระหว�างบรษิทั

ที่อยู �ภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนรอบ

นอก 

 ในป� 2556 บริษัทฯ ได�จัดกิจกรรมเพื่อ

ผู�บริโภค อาทิ 

• งาน Saha Group Fair (Trade, Export, 

Exhibition)  ครั้งที่ 17 ณ ศูนย�ประชุมแห�งชาติสิริกิติ  

มีการแสดงนวัตกรรมสินค�า และจําหน�ายสินค�าราคา

พิเศษ เพื่อคืนกําไรให�กับผู�บริโภค 

• งานสหกรุ�ปแฟร� (Saha Group Fair) สวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชา กบินทร�บุรีและ

ลําพูน  ได�จัดงานสหกรุ �ปแฟร�ในระหว�างเดือน

พ ศจิกายน - ธันวาคมเป�นประจําทุกป�  เพื่อเป�นการ

คืนกําไรให�กับลูกค�าและได�รับการตอบรับจากผู�บริโภค

อย�างดีเยี่ยม 

• งานปาสกัแฟร� สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน� 

ลําพูน ร�วมกับองค�การบริหารส�วนท�องถิ่นตําบลปาสัก 

จัดงานปาสักแฟร� ส�งเสริมผลิตภัณ �ชุมชนและการ

ส�งเสรมิพลงัสตรตีาํบลปาสกั โดยภายในงานได�นาํสนิค�า

จากชมุชนมาจาํหน�ายและมกีจิกรรมการประกวดศลิปะ

พื้นบ�าน
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การรวม ั า ม แล สงั ม

 บริษัทฯ ส�งเสริมให�พนักงานมีจิตสาธารณะ 

พร�อมจะช�วยเหลือและกระทําสิ่งดี แก�สังคมด�วยความ

เตมใจอย�างต�อเนือ่ง ด�วยความสาํนกึในความรบัผดิชอบ

และเป�นส�วนหนึ่งของสังคมที่จะร�วมกันพัฒนาและ

เกื้อกูลกัน เพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุขและเป�น

ประโยชน�สูงสุดต�อสังคม 

 ในป� 2556 บรษิทัฯ ร�วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

โดยคํานึงถึงชุมชนท�องถิ่น การจ�างแรงงานท�องถิ่น การ

ป ิบัติตามข�อผูกพันร�วม การสานเสวนากับชุมชน การ

ประเมินผลกระทบผ�านทางกิจกรรมต�าง   อาทิ 

สง สรมิ า วิ ร กจิ อ ง 

 บริษัทฯ ได�จัดทําโครงการเกษตรพอเพียง 

ดร.เทียม   โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� 

ลาํพนู ร�วมกับชมุชนรอบเครือสหพฒัน�ลาํพนู หน�วยงาน

ภาครั  โรงเรียนในชุมชน ช�วยสร�างรายได�และส�งเสริม

เศรษ กิจชุมชน  ส�งผลให �ชุมชนโดยรอบสวน

อุตสาหกรรมมีงานทํา และมีรายได� ช�วยกระตุ�นให�เกิด

ความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษ กิจที่มีอยู�ใน

ชุมชน  ซึ่งเป�นโครงการที่ใช�พื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน�ลําพูน ปลูกข�าว 

ปลูกพืช เลี้ยงสัตว� เพื่อให�เป�น

ศูนย�การเรียนรู�ความสมดุลระหว�าง

การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง

นเิวศน� ตลอดจนถ�ายทอดองค�ความรู�ให�

ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่สวนอุตสาหกรรม 

โดยยึดหลักการประหยัดพลังงานและ

คํานึงถึงผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ไม�มีการ

ใช�สารเคมีสงัเคราะห� ป บิตัติามแนวทางใน

การอนุรักษ� ฟ��นฟูสภาพนิเวศน�การเกษตร 

และยังเป �นแหล�งเรียนรู �ของชุมชน อาทิ 

โครงการเพาะเหดนางฟ�าตามปรัชญาเศรษ กิจ

พอเพียง ตลอดจนมีการทดลองปลูกพืชอื่น  

เช�น ข�าวขาวดอกมะลิ  105  ข�าวหอมนิล  ข�าว

ปทุมธานี  ข�าวสังข�หยดพัทลุง  ข�าวเหนียว

สันปาตอง  1  รั่ง  มะม�วง  แก�วมังกร  กล�วย 

ฯลฯ  โดยผลผลติจากโครงการฯ ส�วนหนึง่นาํไป

ขยายพันธุ�พืช  เพาะพันธุ�สัตว�  และแจกจ�ายให�

กับผู�สนใจในชุมชน   ตลอดจนแปรรูปผลผลิต

ของโครงการฯ เป�นผลิตภัณ �ต�าง   นานา

ชนิด 
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274 โครงการฯ ตัง้อยู�พืน้ทีบ่รเิวณเดยีวกบั

ระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานของสวน

อตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน� ลาํพนู มี

พืน้ทีป่ระมาณ 60 ไร� ปจจบุนัมีการ

แบ�งพื้นที่ในการดําเนินงาน เช�น 

แปล งน า  แปล ง ผล ไ ม �  

เรือนเพาะชํา และอาคารกิจกรรม เป�นต�น โดยมี

วัตถุประสงค�เพื่อใช�นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมท่ีผ�านการ

บําบัดแล�วโดยเฉลี่ย 1,000 ลูกบาศก�เมตรต�อวัน มาใช�

ในการเกษตร จากปรมิาณนํา้ทิง้ท่ีผ�านการบาํบดัและได�

ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทั้งหมดตามขั้นตอนและพบ

ว�ามีคุณสมบัติที่จะนํามาใช�ให�เกิดประโยชน�ได� เพื่อ

เป�นการลดต�นทุนในการจัดหาแหล�งนํ้าที่ใช�รดนํ้าต�นไม�

ภายในโครงการฯ จงึได�จดัทาํโครงการฯ สิง่แวดล�อมขึน้ 

โดยดําเนินการตรวจติดตามมาตร านการจัดการส่ิง

แวดล�อม ISO 14001: 2008  อย�างต�อเนื่อง ส�งผลให�

โครงการฯ ลดการทิ้งนํ้าได�มากกว�าร�อยละ 80 ประกอบ

กับในป� 2554 เกิดวิก ตการณ�อุทกภัยภายในพื้นที่

ภาคกลางของประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมได�รับผล

กระทบอย�างหนัก จงึมแีผนย�ายโรงงานมายังพืน้ทีแ่หล�ง

อุตสาหกรรมทางภาคเหนือ บางส�วนได�สนใจซ้ือที่ดิน

ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ลาํพูน เพือ่ประกอบ

กจิการโรงงานเพ่ิมข้ึน ส�งผลให�โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู�

ในสวนอุตสาหกรรมฯ มีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มสูง

ขึ้น ทําให�ปริมาณการท้ิงน้ําเสียเพ่ิมมากข้ึนเป�น 1,500 

ลูกบาศก�เมตรต�อวัน จึงได�มีการจัดตั้งโครงการเกษตร

พอเพียง ดร.เทยีม โชควัฒนา เพือ่รองรับปริมาณน้ําเสีย

ที่เพิ่มสูงขึ้นและสามารถจัดการน้ําโดยไม�ปล�อยลงใน

แหล�งนํา้สาธารณะทัง้หมด ลดปญหาด�านส่ิงแวดล�อมได�

อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน จากการดําเนินงานโครงการฯ 

จะเหนได�ว�านํ้าเสียจากอุตสาหกรรมที่ผ�านการบําบัดให�

ผ�านมาตร านกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนํามา

ใช�ในการเกษตรของพื้นที่โครงการฯ ได�โดยไม�ส�งผล

กระทบต�อผลผลิต และสิ่งแวดล�อม 

 นอกจากทําการเกษตรปลอดสารเคมีแล�ว 

โครงการฯ ยังเปดเป�นแหล�งศึกษาดูงานอบรมให�ความรู�

แก�ผู�ที่สนใจให�มาใช�ประโยชน�ในพ้ืนที่โครงการฯ เช�น 

หมายเหต ุ: ผลผลติของโครงการเกษตรพอเพยีงฯ เป�นผลผลติ

ปลอดสารเคมี

 ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่

ผ�านมา โครงการฯ ได�ผลผลิตข�าว

เฉลี่ย ดังนี้
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ศึกษาการผลิตข�าวหอมนิล การทํานํ้าสมุนไพร หรือ

นักศึกษาจากสถาบันต�าง  ที่ต�องการทํางานวิจัยก

สามารถเข�ามาติดต�อขอใช�พื้นที่และร�วมกันทํางานวิจัย

กบัทางโครงการฯ ได�  และในอนาคตทางโครงการฯ จะ

มีการพัฒนาให�มีแหล�งจําหน�ายสินค�าเกษตรปลอดสาร

เคมี ซึ่งจะทําให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม โดยการนํา

ผลผลิตของชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ มาร�วมจําหน�าย 

เพื่อให�เกิดรายได� ความร�วมมือและการพัฒนาชุมชน

อย�างยั่งยืนต�อไป

ม สัม ั

• จัดกิจกรรมวันเดกแห�ง

ชาติ ให�กับบุตรหลานของพนักงาน 

และเดก  ในชุมชน

• จัดกิจกรรมออกหน�วยเคลื่อนที่

ทําใบอนุญาตขับขี่ ให�กับพนักงานและ

ชุมชน

• จัดกิจกรรม Sahapat Family Day 

ให�กับพนักงานบริษัทในกลุ�มและชุมชน เพื่อ

เป�นการสร�างความสามัคคี และเปดโอกาสให�

ชุมชนสามารถร�วมกจิกรรมกับบริษัทฯ

• จัดกิจกรรมส �ง เสริมด �านการกี า 

กิจกรรมแข�งขันฟุตบอล “สหพัฒน�พรีเมียร�ลีก 

ครั้งที่ 1” 

• สนับสนุนเครื่องกรองนํ้า RO พร�อม

ปรับปรุงโรงเรือนน้ําด่ืมให�กับโรงเรียนวัดนํ้าพุ 

จ.ลําพูน   เพื่อให�นักเรียนได�มีสุขภาพที่ดี และ

ได�ดื่มนํ้าที่สะอาด

• สนบัสนนุคณะนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา 

หน�วยงานภาครั และเอกชน เพ่ือเข�าศึกษาดู

งานการดาํเนนิงานของสวนอตุสาหกรรมเครอื

สหพัฒน�

• ช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย อําเภอ

กบินทร�บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
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วั รรม

 ส�งเสรมิอนรุกัษ�และปกป�องมรดกทางวฒันธรรม   

กจิกรรม    และขนบธรรมเนียมประเพณีในท�องถ่ิน อาทิ  

จัดทอดก ินสามัคคี  ผ�าปาสามัคคี  ถวายวัดต�าง  

ในชุมชน   สนับสนุนการจดักจิกรรมทาํบญุวันสงกรานต�  

รดนํา้ดาํหวัขอพรผู�สงูอายแุละผู�นาํชมุชน วนัลอยกระทง

อย�างต�อเนื่องเป�นประจําทุกป�
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การจดัการสิง่แวดล�อม

 ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได�ตระหนักถึง

ความสําคัญของสิ่งแวดล�อม โดยเฉพาะอย�างยิ่งในด�าน

ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม มีการบริหารจัดการนํ้า การ

จดัการมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพิม่พืน้ทีส่เีขียว

ทัง้ภายในและภายนอกสวนอตุสาหกรรม เพือ่ช�วยดูดซบั

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ฟ��นฟูระบบนิเวศน�และเพ่ิม

ความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาและปรับปรุงสภาพ

สิ่งแวดล�อมให�ดีขึ้นอย�างต�อเนื่อง 

 โดยในป� 2556 บริษัทฯ  ได�ดําเนินกิจกรรมดูแล

รักษาสิ่งแวดล�อมในหลายรูปแบบ อาทิ

 1. โครงการการปรับปรุงเวลาการทํางานเครื่อง

สูบนํ้าเสียบ�อรวบรวมนํ้าเสีย 1 ระบบบําบัดนํ้าเสีย

ส�วนกลาง จากการคํานวณพบว�าค�าควบคุมการใช�

พลงังานลดลงเหลอื 9,324  KWH/เดอืน จากเดมิ 11,088 

KWH/เดือน คิดเป�น 16% ซึ่งหลังจากดําเนินโครงการ

แล�ว พบว�าปริมาณการใช�พลังงานจริงลดลง โดยมีค�า

เฉลี่ยที่ 8,554.50 KWH/เดือน คิดเป�น 23% ส�งผลให�

บริษัทฯ สามารถประหยัดค�าไฟฟ�าได� 106,712.- บาท

ต�อป�

 

2. โครงการลดการใช�ไฟฟ�าในบ�อเตมิอากาศ 2 ระบบ

บาํบดันํา้เสยีส�วนกลาง จากการคาํนวณพบว�าค�าควบคมุ

การใช�พลังงานลดลงเหลือ 4,372.46  KWH/เดือน จาก

เดิม 7,819.78  KWH/เดือน คิดเป�น 44%  ซึ่งหลังจาก

ดําเนินโครงการแล�ว พบว�า

ปริมาณการใช�พลังงานจริงลดลง 

โดยมีค�าเฉลี่ยที่ 3,427.07 KWH/เดือน 

คิดเป�น 56% ส�งผลให�บริษัทฯ สามารถ

ประหยัดค�าไฟฟ�าได� 186,775.- บาทต�อป�

  

 3. โครงการลดการใช�ไฟฟ�าในบ�อเติม

อากาศ 3 ระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลาง จากการ

คํานวณพบว�าค�าควบคุมการใช�พลังงานลดลง

เหลือ 6,885.17  KWH/เดือน จากเดิม 10,327.75 

KWH/เดือน  คิดเป�น 33% ซึ่งหลังจากดําเนิน

โครงการแล�ว พบว�าปริมาณการใช�พลังงานจริง

ลดลง โดยมีค�าเฉลี่ยที่ 6,476.14  KWH/เดือน 

คดิเป�น 37% ส�งผลให�บรษิทัฯ สามารถประหยดั

ค�าไฟฟ�าได� 122,606.- บาทต�อป�

 



278

รายงานประจําป� 2556
บริษัท สหพัฒ

นาอินเตอร�โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

278

4. โครงการการใช�นํ้ารีไซเคิล

ในป�  2556  พบว�า ปรมิาณการนํา

นํา้เสยีทีผ่�านการบําบดัแล�ว นาํกลบั

มาใช�ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน� ศรีราชา สามารถลดปริมาณ

การท้ิงนํา้เสียลงสู�สิง่แวดล�อมได�มากกว�า 

25% ของนํา้เสยีเข�าระบบ ส�งผลให�บรษิทัฯ 

สามารถประหยัดค � านํ้ าที่ ใช � ในสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ได�มากกว�า 

5,000,000.- บาทต�อป�

จากการดําเนินโครงการฯ  ทัง้หมดดังกล�าว

ข�างต�น ส�งผลให� ในป�  2556 บริษทัฯ สามารถ

ลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงาน มูลค�ารวมท้ังสิ้น

ประมาณ 5,416,095.- บาท 

• การจัดการนํานํ้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ผ � านการบําบัดแล �ว        

จากระบบบําบัดนํ้าเสียส�วนกลางใช�

รดนํ้าต�นไม�ในพื้นที่สีเขียวของสวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน�ศรีราชา 

กบินทร�บุรีและลําพูน โดยกําหนด

เป�าหมายการใช�เป�นสัดส�วน 

>30% , 100% และ >80% ของ

ปริมาณนํ้าทิ้งทั้งหมด จะ

เหนได�ว �าพ้ืนที่ในส�วนของสวนอุตสาหกรรมเครือ

สหพัฒน� กบินทร�บุรีและลําพูน มีปริมาณการนําน้ําที่

ผ �านการบําบัดแล �วกลับมาใช �ประโยชน�ได �สูงสุด 

เน่ืองจากมกีารปรบัปรงุพ้ืนท่ีใช�นํา้ให�มปีระสทิธภิาพมาก

ขึ้นมีการปลูกพืชและการจัดทําโครงการต�าง  อย�าง

ต�อเนื่อง    ส�งผลให�คุณภาพด�านสิ่งแวดล�อมดีขึ้นลดค�า

ใช�จ�ายในการจัดสรรหาแหล�งนํ้ามาใช�ในพื้นที่สีเขียวได�

เป�นอย�างดี

• ส�งเสริมให�พนักงานมีความรู� ความเข�าใจใน

กระบวนการ มาตร านระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม 

บริษัทฯ สนับสนุนให�พนักงานเข�ารับการอบรมใน

หลักสูตรที่เก่ียวข�องกับการจัดการสิ่งแวดล�อม เพื่อ

สามารถนําความรู�ที่ได�รับไปดําเนินการได�อย�างถูกต�อง 

อาทิ  การเขียนรายงานความรับผิดชอบต�อสังคม  CSR 

Thailand 2013 “CSR Roadmap for ASEAN”  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท�ในการไกล�เกลี่ยข�อ

พิพาทคดีสิ่งแวดล�อม (นอกศาล) และวิธีการดําเนินคดี  

ระบบการจดัการด�านความปลอดภยัในการทาํงาน ILO-

OSH 2001  หลกัสตูรโครงการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ

สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ โครงการ

สามสามัคคีการอยู � ร � วมกันระหว � างชุมชนและ

อุตสาหกรรม  ความปลอดภัยในการทํางานของระบบ

ไฟฟ�าในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาศีกษาดู

งานโครงการพระราชดําริเขาหินซ�อน
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วั กรรมแล การ แ ร วั กรรม
จากการดา ิ วามรั ดิ อ อสงั ม

 บริษัทฯ ได�มีการพัฒนาความรู �ใหม�  ให�

ก�าวหน�าในเชิงเศรษ กิจและสร�างสุขภาวะอย�างเป�น

ระบบแก�สังคมและสิ่งแวดล�อม โดยได�สนับสนุนการจัด

กจิกรรมโครงการประกวดนวตักรรมเครอืสหพฒัน�อย�าง

ต�อเน่ือง และพัฒนานวัตกรรมอิ ประสาน โดยนํา

ตะกอนจากระบบบัดนํา้เสยีมาแปรรูปเป�นอิ ประสาน มี

ปรมิาณตะกอนท่ีใช�นาํไปทาํอิ ประสาน 90,900 กโิลกรัม 

แปรรูปเป�นอิ ประสานได�จํานวน 40,600 ก�อน นําไปใช�

ในการประโยชน�ในหลากหลายรปูแบบ เช�น ถนนทางเท�า  

รั้วบ�อบําบัดนํ้าเสีย อาคารโรงผลิตอิ ประสาน อาคาร

สนาม กซ�อมกอล�ฟ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน� 

ศรีราชา ทําให�บริษัทฯ สามารถลดค�าใช�จ�ายในการส�ง

ตะกอนไปบําบัดได�มากถึง 272,700.- บาทต�อป�  
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การ า ิ รกิ ทม กระทบ
ค ามรับ ิ บ ั คม ะ ิ ม

 -ไม�มี-

ค ามรับ ิ บ ั คม ะ ิ ม
กกระบ การห กั รกิ  

(CSR after process)

 บริษัทฯ ได�เปดเผยรายละเอียดไว� ในความ

รับผิดชอบต�อสังคม  หัวข�อ การดําเนินงานและการจัด

ทํารายงาน อาทิเช�น โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม   

โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน� ลําพูน  

โครงการรับบริจาคโลหิต

การ กั การม ก กับการ
ค รรั ั

 บริษัทฯ ได�เปดเผยรายละเอียดไว� ในจริยธรรม

ในการดําเนินธุรกิจ หัวข�อ การต�อต�านการทุจริต การ

คอร�รัปชั่น



คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
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