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แบบ 56-1 ปี 2560 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ส่วนที่  1 

การประกอบธุรกจิ 
 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 ปัจจบุนับริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลกั  3  ประเภท  ดงัตอ่ไปนี ้
 ธุรกจิการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ  
 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว กิจการท่ีบริษัทฯ 
ลงทนุจะประกอบธรุกิจท่ีเสริมกบัธุรกิจท่ีบริษัทกลุม่สหพฒัน์ด าเนินการอยู่ หรือเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ คาดวา่จะเข้าไป
ด าเนินการในอนาคต  เน่ืองจากเลง็เหน็ถงึศกัยภาพในการท าก าไร โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล 
กิจการท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุ ประกอบด้วย  3  สายธุรกิจหลกั  คือ สายธุรกิจการผลิต สายธรุกิจจดัจ าหน่าย และสาย
ธุรกิจบริการและอื่นๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ  มีจ านวน
ทัง้สิน้ 158  บริษัท 
 
 
 
 
 
 
  

  ธุรกจิการให้เช่าและบริการ  
 บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเองในสว่นของการให้เช่าและบริการ โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือรองรับการขยายตวัและเพ่ิม
ศกัยภาพในด้านการแข่งขนัให้กบับริษัทกลุ่มสหพฒัน์ เป็นการให้เช่าท่ีดิน อาคาร และให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค
พืน้ฐาน โดยบริษัทฯ ได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เช่ารับ และคา่บริการสาธารณปูโภครับนัน้ๆ  รวมทัง้ การให้บริการไฟฟ้า
และไอน า้แก่บริษัทท่ีอยู่ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เพ่ิมธุรกิจให้บริการโรงแรม
และสนามกอล์ฟ โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่บริการห้องพกั คา่ธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ คา่อาหารและ
เคร่ืองดื่ม ฯลฯ บริษัทฯ ยงัเป็นตวักลางในการติดตอ่ขอลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจาก
ตา่งประเทศ และให้สิทธิบริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าเหลา่นัน้ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดย
ได้รับคา่ตอบแทนในรูปของ คา่ลิขสิทธ์ิรับ (Royalty Fees) ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าในประเทศท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 
บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้า
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ  โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เคร่ืองหมายการค้ารับ  

สายธุรกจิ จ านวนบริษัท 
มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
หน่วย : พันบาท 

1.  สายธรุกิจการผลิต 81 20,862,359  
2.  สายธรุกิจจดัจ าหน่าย 25 6,998,130  
3.  สายธรุกิจบริการและอื่นๆ 52 1,459,535  

รวม 158 29,320,024  
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  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจดัการและการด าเนิน
โครงการใหม่ๆ   การจดัหาชอ่งทางการจดัจ าหน่ายสินค้า ให้แก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ โดยผ่านกิจกรรมตา่งๆ ทัง้นี ้ 
บริษัทฯ ได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ปรึกษารับและคา่บริการรับ 
  ธุรกจิสวนอุตสาหกรรม  
  บริษัทฯ ได้ด าเนินธรุกิจพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เร่ิมแรก เพ่ือรองรับการขยายก าลงั
การผลิตของโรงงานของบริษัทกลุม่สหพฒัน์  และเป็นการสนองตอ่นโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุการขยายตวั
ทางด้านอตุสาหกรรมให้กระจายออกไปยงัสว่นภมูิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายเพ่ิมการจ าหน่ายท่ีดินให้แก่
บคุคลภายนอก เพ่ือให้มีรายรับจากการขายพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้   ปัจจบุนั บริษัทฯ มีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ท่ีด าเนินการ
อยู่ 4 แห่ง ในเขตพืน้ท่ี อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดั
ล าพนู และอ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก ซึง่ปัจจบุนั จงัหวดัตาก จดัเป็นพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.1 วิสัยทศัน์  วัตถุประสงค์  เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท โดยได้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ

และเป้าหมายของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีจุดมุง่หมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยมีนโยบายที่จะพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนแล้วเห็นวา่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ยงัมีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั และสอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

  วิสัยทศัน์ (VISION) และพันธกจิ (MISSION) ของบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท  ได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของบริษัท เพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนในการด าเนินธรุกิจ   ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 

  วิสัยทศัน์  (VISION) 
“เป็นหน่ึงในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งม่ันพัฒนา สร้างคุณค่าให้สังคม” 

 

    พันธกจิ (MISSION)  
 ลงทุนในกจิการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า   

 เพิ่มความพงึพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ 

 พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล    

 ส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกจิการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม

และจริยธรรม  ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

               เป้าหมาย (TARGET) 
ขยายตัวทางธุรกจิอย่างยั่งยนื 
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ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวน วิสัยทศัน์ พันธกจิ และเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกจิในปัจจุบัน จงึได้มีการก าหนด วิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ วิสัยทศัน์ เป็นดังนี ้
   วิสัยทศัน์  (VISION) 

“เป็นหน่ึงในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งม่ันพัฒนา สร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยั่งยนื” 
 
 จากวิสัยทศัน์ พันธกจิ และเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคล่ือน
บริษัทฯ สู่ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดทศิทางการด าเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์องค์กร 
ส าหรับปี 2560 ดังนี ้
 1. ด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัทฯ มุง่พฒันาด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง โดย
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้น าขององค์กร และมอบให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง ศกึษา รับฟังค าบรรยายหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 (Corporate Governance Code : CG Code) จนเข้าใจประโยชน์และหลกัปฏิบตัิในการน าไปใช้สร้างคณุคา่
ให้กิจการอย่างยัง่ยืนเป็นอย่างดีแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิใน CG Code 
แตล่ะข้อเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพฒันาให้เหมาะสมกบัธุรกิจแล้ว 
 2. ด้านการลงทุน บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหาร ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ 
ได้รับโอนกิจการทัง้หมดจาก บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั (PH) ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจอาหาร รวมทัง้
การท าค าเสนอซือ้ในหลกัทรัพย์ทัง้หมด ใน บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากัด (มหาชน) (PR) และ บริษัท เพรซิเดนท์ 
เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (PB) อนัเป็นผลมาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก PH ซึง่เป็นการเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุ
ในธุรกิจอาหาร จากการรับโอนกิจการครัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับรางวลั “BEST THAILAND DEAL Saha Pathana Inter-Holding 
Public Company’s $2.902 billion restructuring of four listed entities into one” นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วม
ลงทนุในบริษัท อเมริกนัฟู้ด จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลิตไอศกรีมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BUD’s และเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุ
ใน บริษัท เคนมินฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีผลิตอาหารที่ท าจากข้าวและแป้ง  
 3. ด้านสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้ว สูเ่มืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(ECO Industrial Town) และยกระดบัโครงการประชารัฐ (โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู) 
ให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาของรัฐบาลและโครงการสนบัสนนุ เช่น การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC), โครงการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพ่ือเสริมสร้างให้ชมุชน
ในท้องถ่ินมีรายได้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้กบัสงัคมโดยรอบมีคณุภาพชีวิตท่ีดี สภาพแวดล้อมดี มีรายได้เติบโตอย่าง
ตอ่เน่ือง ทัง้นี ้การพฒันาบคุลากรและพืน้ท่ีให้เติบโตอย่างยัง่ยืน  บริษัทฯ ยดึหลกัการบริหารด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคมให้สอดคล้องกบัหลกั Global Reporting Initiative : GRI standard 2018 และด าเนินกิจการภายใต้นโยบาย 
“คนดี สินค้าดี สงัคมดี”  โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
เป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยยดึมัน่วฒันธรรมองค์กรท่ีมุง่เน้นเร่ืองการประกอบ
ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยืน  
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 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัท่ี 5  
เมษายน  2515  ในนามบริษัท สหพฒันาอินเวสเมนต์ จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 6 ล้านบาท ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน  
582,923,188 บาท ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว 494,034,300  บาท ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท คอื  ธรุกิจการลงทนุในหุ้น
บริษัทตา่งๆ  ธุรกิจการให้เช่าและบริการ  และธรุกิจสวนอตุสาหกรรม 

ปี เหตุการณ์ 
2515 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  10,000,000 บาท 
2516 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  40,000,000 บาท 
2517 ก่อตัง้โครงการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา  ณ จงัหวดัชลบรีุ    
2520 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2521 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  60,000,000 บาท 
2526 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 120,000,000 บาท               
2527 เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั 
2529 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  240,000,000  บาท 
2531 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  350,000,000  บาท 
2532 ก่อตัง้โครงการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ และโครงการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ล าพนู 

 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น  800,000,000 บาท 
2537 วนัท่ี 9 พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากดั 
2546 เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นสามญัจากเดิมหุ้นละ 10 บาท  เป็นหุ้นละ 1 บาท 
2547 ย้ายส านกังานใหญ่จากเลขที่ 2156 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

ไปยงัเลขที่ 530 ซอยสาธุประดษิฐ์  58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120 
2550 จดทะเบียนเพ่ิมสาขาท่ี 4 เลขท่ี 196 หมูท่ี่ 11 ต าบลวงัดาล  อ าเภอกบินทร์บรีุ  จงัหวดัปราจีนบรีุ เป็นการ

เพ่ิมธุรกิจให้บริการสนามกอล์ฟ โดยใช้ช่ือวา่ สนามกอล์ฟกบินทร์บรีุ สปอร์ตคลบั 
2552 จดทะเบียนเพ่ิมสาขาท่ี 5 เลขท่ี 269 หมูท่ี่ 15 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เป็นการขยาย

ธุรกิจไปยงัอ าเภอแมส่อด  จงัหวดัตาก    
2557 จดทะเบียนเพ่ิมสาขาท่ี 6 เลขท่ี 1 หมูท่ี่ 6 ต าบลสรุศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เป็นการเพ่ิมธุรกิจ

ให้บริการศนูย์การค้า (Shopping Mall) โดยใช้ช่ือ J-Park Sriracha Nihon Mura 
 ธุรกิจโรงแรม เคบีเอสซี  ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ี  ต าบลวงัดาล  อ าเภอกบินทร์บรีุ  จงัหวดัปราจีนบรีุ  ซึง่เป็นท่ีพกั

แห่งเดียวในจงัหวดัปราจีนบรีุ ท่ีตัง้อยู่ภายในสนามกอล์ฟ 
2559 ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 อนมุตัิให้ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้  มลูคา่เงินต้นรวมของหุ้นกู้  ไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท โดยเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ออก
และเสนอขายหุ้นกู้  จ านวน 2 ชดุ มลูคา่รวม จ านวน 2,000 ล้านบาท   
ชดุท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอน ปี 2563 มลูคา่ 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ี 2.39% ตอ่ปี 
ชดุท่ื 2 ครบก าหนดไถ่ถอน ปี 2567 มลูคา่ 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ี 3.44% ตอ่ปี 
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ปี เหตุการณ์ 
2560 รับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั และ การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน 

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) จากการรับ
โอนกิจการดงักล่าว บริษัทฯ ได้รับรางวลั “BEST THAILAND DEAL Saha Pathana Inter-Holding Public 
Company’s $2.902 billion restructuring of four listed entities into one” จากนิตยสาร FinanceAsia 

 ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึง่มีข้อก าหนดบงัคบัแปลงสภาพโดยมี
มลูคา่รวมทัง้สิน้ 3,505 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ี 0.7% ตอ่ปี และบริษัทฯ ได้รับรางวลั Most Innovative 
Deal จากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 ลดทนุจดทะเบียน จากเดิมทนุจดทะเบียน 800,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 494,034,300 บาท โดย
การตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัท 

 เพ่ิมทนุจดทะเบียน จากเดิมทนุจดทะเบียน 494,034,300 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 582,923,188 บาท เพ่ือ
รองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ด้านสิ่งแวดล้อม   
ปี เหตุการณ์ 

2537 ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับเกียรติบตัรจากชมรมสภาวะ
แวดล้อม 

2545 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู ได้เร่ิมน าระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 
9001:2000 ด้านการพฒันาท่ีดินและบริการสาธารณปูโภคพืน้ฐานมาใช้ 

2546 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู ได้ผ่านการตรวจรับรอง ISO 9001:2000 จาก
สถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ  ด้านการพฒันาท่ีดินและบริการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

2549 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ พฒันาพืน้ท่ีวา่งเปลา่ให้เกิดประโยชน์ โดยจดัสร้างสนามกอล์ฟ
ขนาดมาตรฐาน 18 หลมุ เพ่ือรองรับปริมาณน า้ใช้ท่ีผ่านการบ าบดัแล้วเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณมาก 

2550 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เข้าร่วมโครงการยกระดบัมาตรฐาน ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม ด้วย
ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 สนบัสนนุโดย กรมโรงงาน อตุสาหกรรม  กระทรวงอตุสาหกรรม  และ
สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

2551 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 
ของระบบ Central Wastewater Treatment จาก TUVNORD (Thailand) Ltd. ตามใบ Certificate 
Registration No. 44 104 082444  วนัท่ี 20  สิงหาคม 

2552 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 
ของระบบ Central  Wastewater Treatment จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับเกียรติบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็นสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรม ท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม 

พ.ศ. 2552 ( Standard for Corporate Social Responsibility ( CSR-DIW)  B.E. 2552 ) 
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ปี เหตุการณ์ 
2552 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์   ศรีราชา  ได้รับการรับรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.

8001-2546)  ระดบัสมบรูณ์ ขัน้ริเร่ิมจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

 ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และ กบินทร์บรีุ ได้รับเกียรติบตัร
จากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ีด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู ได้ผ่านการตรวจรับรอง ISO 9001:2000 จาก
สถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ด้านการพฒันาท่ีดนิและบริการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ได้ยกระดบัเป็น 
ISO 9001:2008 

2553 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  กบินทร์บรีุ  ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 

ของระบบ  Central  Wastewater Treatment จากส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) และได้รับเกียรติบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็น
สถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม
ตอ่สงัคม พ.ศ. 2553 (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2553 ) 

2554 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับประกาศนียบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรมในส่วนของระบบ
บ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ให้เป็นระบบบ าบดัน า้เสียรวมท่ีได้รับมาตรฐานโรงงานจดัการกากอตุสาหกรรม 
“ระดบัเหรียญทอง” ภายใต้ “โครงการยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสีย”  ประจ าปีงบประมาณ  2554 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับเกียรติบตัรจากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็นสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรม ท่ีปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่
สงัคม พ.ศ. 2554 (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)  B.E. 2554) 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ ได้รับเกียรติบตัรจากศนูย์ปฎิบตัิการตอ่สู้  เพ่ือเอาชนะยาเสพ
ติด จงัหวดัปราจีนบรีุ ให้เป็นนิคมอตุสาหกรรมสีขาวป้องกนัยาเสพติด  ประจ าปี พ.ศ. 2554 

2555 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ได้รับประกาศนียบตัร จากกระทรวงอตุสาหกรรมในเร่ืองของการปฎิบตัิ
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอย่างต่อเน่ือง พ.ศ. 2555 
(Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2555) CSR-DIW Continuous Award) 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และล าพนู ได้รับการคดัเลือกจาก กระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็น
สมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อ
สงัคม  Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW Network Center) 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับมอบประกาศเกียรติคณุ จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ได้ผ่าน
เกณฑ์การตรวจประเมินตาม โครงการระบบการจดัการพลงังาน  (EnMS-DIW) ในสว่นของระบบบ าบดั
น า้เสียสว่นกลาง (Central  Wastewater Treatment) ภายใต้โครงการตรวจประเมิน เพ่ือรองรับระบบการ
จดัการพลงังานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001:2011) โดยได้ด าเนินการจดัท ารูปแบบการประหยดั
พลงังานไฟฟ้าลง  5%  เมื่อเทียบกบัคา่ไฟฟ้า ปี 2554 
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ปี เหตุการณ์ 
2555 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้รับการรับรองระบบอย่างตอ่เน่ือง จาก

การบริหารงานคณุภาพตามมาตรฐาน เลขท่ี มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) ขอบข่ายการรับรอง 
“การพฒันาท่ีดินและการให้บริการระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน” โดยสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ (Management System Certification Institute (Thailand), Foundation For 
Industrial Development) 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 
จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ภายใต้ขอบข่ายการดแูลระบบบ าบดั
น า้เสียสว่นกลาง 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับรางวลัดีเดน่นวตักรรมเทคโนโลยีสีเขียว "Green Industrial Park" 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา  ได้รับมอบโลร่างวลัดีเดน่ด้าน  Green  Industrial  Park  จาก
กรมโรงงานอตุสาหกรรม วนัท่ี 12  กรกฎาคม 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และกบินทร์บรีุ ได้ร่วมด าเนินการเข้าสูโ่ครงการการพฒันา
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพืน้ท่ี (Eco Industrial Complex) ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู  ได้ด าเนินการจดัท าพืน้ท่ีไร่นาสวนผสม ภายใต้ “โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู” ให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ความสมดลุระหวา่งการเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม 

2556 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองจากสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ  เป็นกลุม่
อตุสาหกรรมหรือนิคมอตุสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน  
ISO 50001:2011 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2008
แบบ Multisite รวม 3 แห่ง คือ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู จาก สถาบนัส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) 
สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ซึง่เป็นปีแรกส าหรับการขอการรับรองใน
รูปแบบ Multisite 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู มีการเพ่ิมปริมาณการน าน า้รีไซเคิลกลบัมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สงูสดุในพืน้ท่ีสีเขียวเพ่ิมขึน้จากเดิม เพ่ือลดปริมาณการทิง้น า้เสียลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับมอบรางวลั “ความร่วมมือในการอนรัุกษ์และฟืน้ฟแูมน่ า้
เป็นอย่างดี” ประจ าปี 2556 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และล าพนู ได้รับเกียรติบตัรจาก กระทรวงอตุสาหกรรม ในเร่ือง
ของการปฎิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างต่อเน่ือง CSR-DIW Continuous Award 2013 
ภายใต้โครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้ยกระดบัสูว่ฒันธรรมและ
เครือข่ายสีเขียวอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
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ปี เหตุการณ์ 
2557 บริษัทฯ ได้รับรางวลั CSR Recognition ประจ าปี 2557 ประเภทรางวลั Rising Star  จดัขึน้โดยตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นประกาศเกียรติคณุท่ีแสดงถงึความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรสูค่วาม
ยัง่ยืน และให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอย่างสมดลุ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สงัคมและบรรษัทภิบาล 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และกบินทร์บรีุ เข้าร่วม “โครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Town)” โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับคดัเลือกจาก มหาวิทยาลยักริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการเข้าร่วมโครงการวิจยั เร่ือง “การศกึษาอรรถประโยชน์จากการด าเนินงาน
ด้านสขุภาพและความปลอดภยั ในการพฒันาโครงการอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เข้าร่วม “โครงการสง่เสริมและพฒันาการบริหารจดัการน า้
ในโรงงานอตุสาหกรรม” โดยอตุสาหกรรมจงัหวดัปราจีนบรีุ น าหลกั 3R มาใช้ในการบริหารจดัการน า้
ภายในโรงงาน 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เข้าร่วม “โครงการยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสีย
ประจ าปี 2557” โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการจดัการของเสีย 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานการจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 แบบ Multisite จากสถาบนัรับรองระบบคณุภาพ (วว.) รวมถงึสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ยงัคงรักษามาตรฐานการจดัการด้านพลงังาน ISO 50001:2011 
อย่างตอ่เน่ือง 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ล าพนู  ได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2014  จดัขึน้โดย 
กระทรวงอตุสาหกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ชมุชน และบรรษัทภิบาล 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับการรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็นสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3  ซึง่เป็นการบริหารการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

2558 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 จาก
กระทรวงอตุสาหกรรม โดยมุง่เน้นการพฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง และประกอบกิจการด้วยความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมให้โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม 

เครือสหพฒัน์ เข้าสูก่ารรับรองอตุสาหกรรมสีเขียวโครงการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (จงัหวดั
ปทมุธานี จงัหวดัชลบรีุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัสระบรีุ) ประจ าปีงบประมาณ 2558  ของ
กระทรวงอตุสาหกรรม 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ ศกึษาการบริหารจดัการกากอตุสาหกรรมอย่างเป็นระบบถกูต้องตามหลกัวิชาการและกฎหมาย 
จากกากตะกอน เพ่ือผลิตเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 
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ปี เหตุการณ์ 
2558 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพูน ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 จาก

สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และได้มีการเปลี่ยนผู้ให้การรับรองเป็นสถาบนัรับรองระบบคณุภาพ (วว.) 
 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามแผนแมบ่ทการพฒันาเข้าสู่

เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ ได้รับเกียรติบตัรจากการเข้าร่วม “โครงการสง่เสริมและ

พฒันาการบริหารจดัการน า้ในโรงงานอตุสาหกรรม” โดยอตุสาหกรรมจงัหวดัปราจีนบรีุ เพ่ือสง่เสริมให้
โรงงานในเขตจงัหวดัปราจีนบรีุ น าหลกั 3R มาใช้ในการบริหารจดัการน า้ภายในโรงงาน 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ ได้รับโลร่างวลัมาตรฐานโรงงานจดัการกากอตุสาหกรรม 
“ระดบัเหรียญทอง” จากการบนัทกึข้อตกลงโครงการยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสีย ประจ าปี 2557 
โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ ได้รับเกียรติบตัร สถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมปรับปรุงประสทิธิภาพระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศและน า้ 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับเกียรติบตัร การเป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ี
ด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับการรับรองจาก กระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็นสถาน
ประกอบการอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบั 3 ซึง่เป็นการบริหารการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ล าพนู  ได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2015  จดัขึน้โดย
กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เป็นประกาศเกียรติคณุท่ีแสดงถงึความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยืน 

2559 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา  ได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2016 จดัขึน้โดย 
กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เป็นปีแรกที่ได้น ามาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม
ตอ่สงัคม (Standard of Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ผนวก
กบัมาตรฐานตามกรอบการรายงานสากล GRI-G4 (Global Reporting Initiative) และแนวทางความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมตามมาตรฐาน ISO 26000 

 บริษัทฯ ได้รับรางวลัดีเดน่ ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม (Industrial Environmental 
Management) ประจ าปี 2559 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับคดัเลือกเป็นพืน้ท่ีเขตประกอบการอตุสาหกรรมน าร่องของ
พืน้ท่ี จงัหวดัชลบรีุ ในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัชลบรีุ ภายใต้การศกึษาแผนแมบ่ท
การพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกบัอตุสาหกรรม จงัหวดัชลบรีุ และกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ระบบผลิตน า้ประปา สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการขึน้ทะเบียนคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ
ผลิตภณัฑ์น า้ประปา กบั องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึง่เป็นการประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกมา จากกระบวนการผลิตน า้ประปา
ของสวนอตุสาหกรรม 
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ปี เหตุการณ์ 
2560 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และกบินทร์บรีุ ได้เข้าร่วมโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมยกระดบั

โรงงานอตุสาหกรรม มุ่งสูก่ารพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับเกียรติบตัร การเป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ี
ด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2560 
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับเกียรติบตัร ด้านการมุง่มัน่น าหลกัการแนวปฏิบตัิการใช้
แรงงานท่ีดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการด้านแรงงาน
ประจ าปี 2560 

 

 ด้านการบริหารจัดการ 
ปี เหตุการณ์ 

2540 ร่วมกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ จดังาน SAHA GROUPEXPORT’ 98 โดยเน้นตลาดต่างประเทศ 
2541 ร่วมกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์จดังาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION เน้นทัง้ตลาด

ตา่งประเทศและในประเทศ  และได้จดัตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี 
2545 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7 (ชดุท่ี 9)  เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน ได้มีมติอนมุตัินโยบายในการ

ก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน 
 ขายท่ีดินในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ให้กบับคุคลภายนอกเป็นครัง้แรก โดยขายท่ีดินในสวน

อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ให้แก่ บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจ
เคร่ืองประดบั 

2546 ปรับองค์กรใหม ่โดยมี 2 หน่วยงานใหญ่ คือ บริหาร 1 ดแูลและบริหารงานส านกังานใหญ่ และบริหาร 2 
ดแูลและบริหารงานสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 

2551 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นางดรุณี สนุทรธ ารง เป็นเลขานกุารบริษัท เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท  กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัร

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน กฎบตัรคณะกรรมการบริหารและอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม และมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  19  
ธนัวาคม  เป็นต้นไป 

 น าหุ้นของบริษัทท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีบริษัทฯ ถืออยู่เข้า
ฝากในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Scripless) กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ประเทศไทย จ ากดั  (TSD) 

2552 งาน SAHA GROUP EXPORT& TRADE EXHIBITION เปลี่ยนเป็นงาน SAHA GROUP  FAIR 
2553 แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อ 4 และเพ่ิมเติมอีก  4  ข้อ  

จากวตัถปุระสงค์เดิม  37  ข้อ  รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้ 41  ข้อ   
 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 30  และยกเลิกข้อ 18 และข้อ  65 ดงันัน้  ข้อบงัคบัของบริษัทลดลง

จากเดิม  65  ข้อ  เป็น  63 ข้อ 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

11 
 

ปี เหตุการณ์ 
2554 เพ่ิมหน่วยงานบริหารและพฒันาองค์กร  และกลยทุธ์บริหารการลงทนุ 
2556 แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อ 6 และเพ่ิมเติมอีก 1 ข้อ  

จากวตัถปุระสงค์เดิม  41  ข้อ  รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้  42  ข้อ 
 ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2556 จ านวน 6  ฉบบั  ซึง่เป็นเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน การจดัซือ้ จดัจ้าง และ

การขาย/จ าหน่ายทรัพย์สนิและวสัดเุหลือใช้ 
 ปรับปรุงระเบียบการควบคมุภายใน โดยปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Consulting)  ตาม

หลกัการสากล (COSO : The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 

 ปรับปรุงระเบียบการประเมินผลและสวสัดิการ 
 ปรับแผนผงัองค์กรใหม ่โดยปรับสายการบงัคบับญัชา ประกอบด้วย 2 สายงานหลกั คือ สายงานพฒันา

และบริหารโครงการและทรัพย์สนิและสายงานสนบัสนนุองค์กร การลงทนุ/การค้า นอกจาก 2 สายงานหลกั 
ยงัมีส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้สอดคล้องกบัการบริหารงานใน
ปัจจบุนั 

 โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึง่เป็น Shopping Mall โดยการเปิดให้เช่าพืน้ท่ี ประกอบด้วย 
ร้านเสือ้ผ้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้และ Supermarket ในแถบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern 
Seaboard)  ตัง้อยู่ท่ี ต าบลสรุศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ         

2557 แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้เพ่ิมเติมอีก 9 ข้อ จาก
วตัถปุระสงค์เดิม  42  ข้อ  รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้  51  ข้อ 

 ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2557  จ านวน 6 ฉบบั  ซึง่เป็นเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน การจดัซือ้  จดัจ้าง  และ
การขาย/จ าหน่ายทรัพย์สนิและวสัดเุหลือใช้ 

 ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้สอดคล้องกบัการบริหารงานใน
ปัจจบุนั 

 ก าหนดแผนธรุกิจ ประจ าปี 2557 รวม 7 แผนงาน  และปลายปี 2557 ได้ปรับแผนธรุกิจจาก 7 แผน เป็น 
5 แผน 

 แตง่ตัง้คณะท างานด้านการลงทนุ เพ่ือศกึษาและเสนอแนะการลงทนุของบริษัท และบริษัทกลุม่สหพฒัน์  
ให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึน้และมีผลตอบแทนท่ีชดัเจน ตรงตามนโยบายการลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ 

 แตง่ตัง้คณะท างานพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนพนกังาน เพ่ือร่วมพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ก าหนด
หลกัเกณฑ์การพิจารณาปรับเงินเดือนและเงินอดุหนนุประจ าปี เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค ชดัเจน โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบตา่งๆ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ระเบียบ / สวสัดิการ 
(เกษียณอาย)ุ รวมถงึการวางแผนพฒันาบคุลากร 
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ปี เหตุการณ์ 
2557 พฒันาฐานข้อมลูระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวม ปรับปรุง และการสืบค้นข้อมลู ปรับแตง่ วิเคราะห์ และ
การแสดงผลข้อมลูเชิงพืน้ท่ี 

2558 ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2558  จ านวน 6 ฉบบั ซึง่เป็นเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน การจดัซือ้  จดัจ้าง  และ
การขาย/จ าหน่ายทรัพย์สนิและวสัดเุหลือใช้ 

 ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้สอดคล้องกบัการบริหารงาน
ในปัจจบุนั 

 จดัตัง้ฝ่ายศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาระบบสารสนเทศภายในบริษัท เพ่ือสนบัสนนุงานบริหารให้เป็น
ฐานข้อมลูเดียวกนั  เพ่ือเข้าสูก่ารเป็น  Digital  Economy 

 คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แตง่ตัง้คณะท างานด้านธรรมาภิบาลและตอ่ต้านการ

คอร์รัปชนั คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือ
ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

2559 จดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) 
 ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) พ.ศ. 2559 

โดยยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัท่ีมีผลใช้บงัคบั ตัง้แต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2551 
 ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) เม่ือวนัท่ี 

14 ตลุาคม 2559 
2560 แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยให้เพ่ิมเติมอีก 1 ข้อ จาก

วตัถปุระสงค์เดิม  51  ข้อ  รวมเป็นวตัถปุระสงค์ทัง้สิน้  52  ข้อ 
 ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั 
 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2560 จ านวน 6 ฉบบั ซึง่เป็นเร่ืองการเบิกจ่ายเงิน 

การจดัซือ้ จดัจ้าง และการขาย/จ าหน่ายทรัพย์สินและวสัดเุหลือใช้ และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
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 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  (1)  นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
   บริษัทฯ จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน  2515 ในนาม บริษัท สหพฒันาอินเวสเมนต์  จ ากดั 
ด้วยทนุจดทะเบียน 6 ล้านบาท ปัจจบุนั มีทนุจดทะเบียน 582,923,188 บาท ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว 494,034,300 บาท 
ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ได้แก่ ธรุกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวน
อตุสาหกรรม บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุร่วมกนั โดยพิจารณา
ลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั มีนโยบายให้บริษัทท่ีร่วมลงทนุและท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
กิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุ เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ และปัจจบุนัมีหน่วยงานด้านการลงทนุ ท าการ
วิเคราะห์และติดตามด้วย เพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นกลุม่สหพฒัน์ทราบ เพ่ือ
ร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์ ทัง้นี ้ การด าเนินงานของแตล่ะบริษัทท่ีบริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทนุเป็น
อ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ  ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ือง ในสายธุรกิจการผลิต  
สายธุรกิจจดัจ าหน่าย  สายธุรกิจบริการ และอื่นๆ 



 

 (2)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท และบริษัทร่วม 22 บริษัท รวมเป็น 23 บริษัท สดัสว่นของสิทธิออกเสียงเป็นไปตามสดัสว่น 
การถือหุ้น  แยกตามสายธุรกิจได้ดงันี ้

  
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท โชควัฒนา จ ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16.51%) 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด )มหาชน(  

สายธุรกจิบริการและอ่ืนๆ 

- บจ. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟดูส์ (51.00) 
- บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 (40.00%) 
- บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ (36.00%) 
- บจ. พิทกัษ์กิจ (33.52%) 
- บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ (30.00%) 
- บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี (28.15%) 
- บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ (26.25%) 
- บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม (25.50%) 
- บจ. เส-นอร์สห โลจิสติกส์ (23.50%) 
- บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ (20.00%) 

สายธุรกจิจัดจ าหน่าย 

- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล (22.49%) 
- บมจ. สหพฒันพิบลู (20.00%)  

- บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) (33.58%) 
- บจ. ไหมทอง (32.11%) 
- บจ. สหชลผลพืช (26.30%) 
- บมจ. ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ (25.06%) 
- บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ (25.00%) 
- บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) (24.80%) 
- บมจ. ธนลูกัษณ์ (23.52%) 
- บมจ. เพรซเิดนท์ เบเกอร่ี (21.58%) 
- บมจ. ไทยวาโก้ (21.26%) 
- บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง (20.00%) 

สายธุรกจิการผลิต 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
 1. ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้น
ของบริษัท รวมกันเท่ากับร้อยละ 3.56 ซึ่งไม่เกนิร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว และ
บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของ Free Float เท่ากับร้อยละ 45.04 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว 
 2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แตก่ารถือหุ้นไขว้ดงักลา่วไมม่ีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ท่ีขดัหรือ
แย้งกบัหลกัเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
 3.  บริษัทฯ ไมไ่ด้สร้างกลไกเพ่ือปอ้งกนัการครอบง ากิจการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่
ธุรกิจและการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั ในหวัข้อ การถือหุ้นไขว้ 
 4. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัต่างชาติ  จ านวน 61,428,490 หุ้น  
เท่ากบัร้อยละ 12.43 และสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัไทยจ านวน 34,070 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 0.01 รวม
สดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนั จ านวน  61,462,560 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 12.44 
 5. บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  หากบริษัทฯ  มีเร่ืองการซือ้หุ้นคืน  แตใ่นปี 2560 บริษัทฯ ไม่
มีการซือ้หุ้นคืน  
 6. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมลู ของบริษัท ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบริษัท (www.spi.co.th) สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ยงัจดังาน  นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ  
พบกลุม่สหพฒัน์  ซึง่ในปี  2560 เป็นการจดังานครัง้ท่ี  9  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และผู้สนใจ
ทัว่ไป ได้พบกบัผู้บริหารและยงัได้พบกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุอื่นๆเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
 7. บริษัทฯ ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่
บริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น 
 

การถือหุ้นไขว้ 
 บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั ดงันี ้
 (1)  การถือหุ้นเกนิกว่า 50% 
  (ก)   บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 50%   
   บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น   -ไม่มี- 
  (ข)   บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอืน่ เกินกวา่ 50%  
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ  -ไม่มี-  
  (ค)   บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ 50% ในบริษัทอื่น  ตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไป     
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นเหลา่นัน้ ถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั  -ไม่มี- 
 ตามรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี.้- 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัท 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บจ. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟดูส์ 51.00 - 
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 (2) การถือหุ้นเกินกว่า 25%  แต่ไม่เกนิกว่า 50% 
  (ก)   บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%  แตไ่มเ่กินกวา่ 50% 

   บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกวา่ 10%    -ไม่มี- 
  (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอืน่  เกินกวา่ 25%  แตไ่มเ่กินกวา่ 50% 

   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่  10% -ไม่มี- 
 ตามรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี.้- 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัท 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท 40.00 0.16 
2. บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 40.00 - 
3. บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ 36.00 - 
4. บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 33.58 - 
5. บจ. พิทกัษ์กิจ 33.52 - 
6. บจ. ไหมทอง 32.11 - 
7. บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ 30.00 - 
8. บจ. เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี 28.15 0.59 
9. บจ. สหชลผลพืช 26.30 - 
10. บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ 26.25 0.07 
11. บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม 25.50 - 
12. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 25.06 1.20 

 

 (3)  การถือหุ้นไม่เกนิกว่า 25% 
  (ก)    บริษัทอื่นเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ไมเ่กินกวา่ 25%  
   บริษัทฯ ต้องไมถื่อหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกวา่ 25%    -ไม่มี- 
  (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทอืน่ ไมเ่กินกวา่ 25%   
   ต้องไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%   -ไม่มี- 
 ตามรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี.้-  

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 25.00 0.30 
2. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 24.80 0.51 
3. บมจ. ธนลูกัษณ์ 23.52 0.90 
4. บมจ. ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 22.49 9.74 
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ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 
5. บมจ. ไทยวาโก้ 21.26 0.68 
6. บมจ. สหพฒันพิบลู 20.00 7.72 
7. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ 16.02 0.28 
          เนชัน่แนล  เอนเตอร์ไพรส์   

8. บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) 15.50 0.07 
9. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี 14.08 0.28 

10. บมจ. ประชาอาภรณ์ 13.78 0.49 
11. บมจ. โอ ซี ซ ี 12.73 0.06 
12. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 12.03 0.09 
13. บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 11.77 0.30 
14. บมจ. นิวพลสันิตติง้ 5.33 0.02 
15. บมจ. สหยเูน่ียน 0.30 1.81 

  16. Lion Corporation 0.11 2.02 
หมายเหตุ : บริษัทฯ  มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้  แตก่ารถือหุ้นไขว้ดงักลา่วไมม่ีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขว้

ระหวา่งกนัท่ีขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ ข้อ 14  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 
28/2551  เร่ือง  การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่

 
 

 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  - ไมม่ี -  



 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : พนับาท) 

กลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 
ของบริษัท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ         
    สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม บริษัทร่วมในกลุม่ 20 – 40 1,810,254 26.89 1,416,661 30.96 1,186,547 28.18 
   เงินปันผล บริษัทตา่งๆ 0.03 –19.99 272,054 4.04 369,273 8.07 244,030 5.80 
ธุรกิจให้เช่าและบริการ บริษัทฯ  2,518,110 37.40 2,425,279 53.01 2,429,453 57.23 
ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม บริษัทฯ  209,124 3.11 271,795 5.94 181,877 4.32 
อื่นๆ บริษัทฯ  1,923,429 28.56 92,226 2.02 168,828 4.47 

รวม   6,732,971 100.00 4,575,234 100.00 4,210,735 100.00 

           

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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 (2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ ธรุกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ธรุกิจการให้เชา่และบริการ  
และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 2.1 ธุรกจิการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ 
 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวและ
เป็นธุรกิจท่ีเสริมกบัธุรกิจท่ีบริษัทกลุม่สหพฒัน์ด าเนินการอยู่ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั โดยบริษัทฯ จะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ในปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหาร โดยได้รับโอน
กิจการทัง้หมดจาก บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั (PH) ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจอาหาร เป็นมลูคา่ 
7,748,000,000.- บาท รวมทัง้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด ใน บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
(PR) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) (PB) อนัเป็นผลมาจากการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก PH เป็น
มลูคา่ 37,191,546.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7,785,191,546.50 บาท และจากการควบรวมบริษัทระหวา่ง บริษัท 
ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) (TF) กบั PR ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทใน TF เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 22.04 
เป็นร้อยละ 25.06 และสดัสว่นการถือหุ้นใน PB เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 2.82 เป็นร้อยละ 21.58 นอกจากนี ้ ยงัได้เพ่ิม
สดัสว่นการลงทนุใน บริษัท เคนมินฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จากร้อยละ 6.67 เป็นร้อยละ 14.24 ซึง่เป็นบริษัทท่ีผลิต
อาหารที่ท าจากข้าวและแป้ง เป็นมลูคา่ 30,537,000.- บาท อีกทัง้ ได้มีการลงทนุในบริษัท อเมริกนัฟู้ด จ ากดั ใน
สดัสว่นร้อยละ 15 ซึง่เป็นผู้ผลติไอศกรีมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BUD’s เป็นมลูคา่ 21,000,000.-  บาท เป็นการ
เพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจอาหาร โดยในปี 2560 มีเงินลงทนุในบริษัทใหมท่ัง้สิน้ จ านวน 7 บริษัท  เป็นเงินทัง้สิน้ 
169,279,935.- บาท และมีการยกเลิกการลงทนุเน่ืองจากการเลิกกิจการและจ าหน่ายออก จ านวน 3  บริษัท  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ มีจ านวนทัง้สิน้ 158 บริษัท  
ประกอบด้วย  3  สายธุรกิจหลกั 
 1. สายธุรกิจการผลิต 
 2. สายธุรกิจจดัจ าหน่าย 
 3. สายธุรกิจบริการและอื่นๆ 
 สายธุรกจิการผลิต บริษัทฯ ร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยลงทนุใน
บริษัทผู้ผลิตวตัถดุิบ ผู้ผลิตสนิค้าส าเร็จรูปทัง้อปุโภคและบริโภค ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท และบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ และเคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ได้รับลิขสิทธ์ิจากตา่งประเทศ   เช่น 
  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ผลิตสินค้าอปุโภค ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น เปา โคโดโม   
  โชกบุสุซโึมโนกาตาริ  ซิสเท็มมา  คิเรอิคิเรอิ  และซื่อสตัย์  เป็นต้น 
  บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและเคร่ืองหนงั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  

เช่น  Arrow,  Guy Laroche,  DAKS  เป็นต้น 
  บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตชดุชัน้ในสตรีและเสือ้ผ้าส าเร็จรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  

เช่น  Wacoal,  ELLE, Enfant  และ  BSC  เป็นต้น 
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  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตบะหมี่กึง่ส าเร็จรูป ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  
เช่น  มามา่ เป็นต้น 

  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์  จ ากดั (มหาชน)  ผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง  เช่น BSC  
เป็นต้น 

 สายธุรกจิจัดจ าหน่าย บริษัทฯ ลงทนุในบริษัทท่ีประกอบธรุกิจจดัจ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค และ
บริษัทขายตรง ซึง่สว่นใหญ่เป็นการร่วมลงทนุของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ และสินค้าท่ีจดัจ าหน่ายสว่นใหญ่เป็นสินค้าท่ี
ผลิตโดยบริษัทผลิตของกลุม่เชน่กนั  เชน่ 
  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค เช่น ผงซกัฟอก เปา  บะหมี่กึง่

ส าเร็จรูปมามา่ ผลิตภณัฑ์ซสิเท็มมา สบู่เหลวโชกบุสุซโึมโนกาตาริ น า้ยาล้างจานไลปอนเอฟ   
ผลิตภณัฑ์โคโดโม คิเรอิคิเรอ ิ  i-Healti Q10 ซื่อสตัย์ บะหมีอ่บแห้งกึง่ส าเร็จรูปมามา่ราเมง และ
เคร่ืองดื่ม POCARI SWEAT เป็นต้น 

  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าประเภทตา่งๆ เช่น เสือ้ผ้า
ส าเร็จรูป Arrow, Lacoste, Guy Laroche, ELLE, DAKS, ชดุชัน้ใน Wacoal, เสือ้ผ้าเดก็ Enfant, 
Absorba, รองเท้า Regal, Naturalizer, Sby, ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BSC เป็นต้น 

  บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ขายตรงเคร่ืองส าอาง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Mistine  
และ  Faris by Naris 

  บริษัท เวิลด์ สหแฟชัน่ จ ากดั จดัจ าหน่ายเคร่ืองแตง่กาย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า TAKEO KIKUCHI  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ขยายการลงทนุ โดยการร่วมทนุในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจร้านสะดวกซือ้ ร้านค้าปลีก 

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์บ ารุงสขุภาพ และเสริมความงาม รวมทัง้สินค้าอปุโภคและบริโภค เช่น  
  บริษัท สห ลอว์สนั จ ากดั ประกอบธุรกิจ ร้านสะดวกซือ้ (Convenient Store) ภายใต้เคร่ืองหมาย 
  การค้า Lawson108 
  บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั  ประกอบธุรกิจ  ร้านค้าปลกีและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บ ารุงสขุภาพ

และเสริมความงาม รวมทัง้สินค้าอปุโภคและบริโภคในประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียน 
(เป็นร้านค้าปลีกสไตล์ญ่ีปุ่ น ให้บริการในแบบ One Stop Service มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย) 

 สายธุรกจิบริการและอ่ืนๆ  บริษัทฯ ลงทนุในธรุกิจอื่นๆ ท่ีมีศกัยภาพ ให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจใน
ระยะยาว และประกอบธุรกิจท่ีสนบัสนนุบริษัทกลุม่สหพฒัน์ บริษัทในสายนีอ้ยู่ในสายงานบริการ ร้านอาหาร  การลงทนุ
และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  เช่น 
  บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจดัจ าหนา่ยไฟฟ้า และไอน า้ 
  บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) รับจ้างผลิตงานโฆษณาและเป็นนายหน้าขายบริการ 
  ด้านโฆษณา 
  บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ประกอบธุรกิจ เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ตรวจวิเคราะห์

คณุภาพน า้และอากาศ ควบคมุระบบบ าบดัน า้เสียและระบบผลิตน า้ประปา 
  บริษัท นิปปอน เต ซาโต จ ากดั ประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร 
  บริษัท สห  โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประกอบธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โครงการ HamoniQ 
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  บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจ จดัเก็บ รับฝาก กระจายและจดัสง่สินค้า 
  บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จ ากดั ประกอบธุรกิจ การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 
 

 2.1.2 การตลาด และการแข่งขัน    
 การตลาด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ซึง่มีทัง้บริษัทผลิตวตัถดุิบ เพ่ือป้อนให้แก่
บริษัทผลิตสินค้าส าเร็จรูปและบริษัทจ าหน่าย ปัจจบุนั การตลาดมีการแข่งขนัสงูและรุนแรงมากขึน้ เพ่ือการเติบโต
อย่างยัง่ยืน และสร้างความพงึพอใจแก่ผู้มีสว่นได้เสียอย่างเหมาะสม โดยค านงึถึงดลุยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
ผู้ผลิตจงึมุง่เน้นการสร้างนวตักรรม ซึง่ไมไ่ด้จ ากดัเพียงการพฒันาสินค้าและบริการใหม่ๆ  ท่ีสามารถแข่งขนัได้เท่านัน้ 
แตย่งัต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมท่ีตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social  
Responsibility : CSR) เพ่ิมมากขึน้ รวมถงึการให้ความส าคญักบัการมุง่สู ่ “เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” 
โดยการเพ่ิมมลูคา่ให้แก่สินค้า มุง่เน้นสินค้าประเภท Green Productivity ซึง่จะมีสว่นในการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการสื่อสารถงึผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญั
และเป็นปัจจยัหนึง่ในการตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้ บริษัทในสายธรุกิจการผลิตได้จดัหาวตัถดุิบและการผลิตท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมคณุภาพของสินค้าให้สนองความต้องการของผู้บริโภคยคุใหม ่ นอกจากนี ้ ผู้ผลิตต้องมุง่พฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีท าให้เกิดการบริหารต้นทนุให้ลดลง และต้องมีความคลอ่งตวัในการจดัการ เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัจงึจะสามารถรักษาและเพ่ิมสว่นแบ่งการตลาดได้ ซึง่บริษัทกลุม่สหพฒัน์จะได้เปรียบ
คูแ่ข่งในด้านความหลากหลายและต้นทนุท่ีต ่ากว่า มีการวิจยัค้นคว้าและพฒันาวตัถดุิบใหม่ๆ  อย่างสม ่าเสมอ และ
บริษัทกลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008 
 นอกจากด้านการผลิตแล้ว ช่องทางการจดัจ าหน่ายก็เป็นอีกกลยทุธ์หนึง่ท่ีส าคญั สินค้าของบริษัท
กลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่จะจดัจ าหน่ายผ่านบริษัทผู้จดัจ าหน่ายบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เชน่ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั 
(มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซึง่แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก 
ปัจจยัด้านเทคโนโลยีท่ีเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นแรงผลกัดนัส าคญั เช่น คลาวด์ Line ท่ีท าให้การติดตอ่สื่อสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าถงึผู้บริโภคได้ทนัที การเข้ามาของเทคโนโลยีดงักลา่วท าให้ความต้องการของผู้บริโภค
เปลี่ยนไป 
 เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม     บริษัทจ าหน่ายของกลุม่สหพฒัน์ได้มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
มาตัง้แตปี่ 2507 และได้มีการขยายธรุกิจเคร่ืองส าอางโดยการเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองส าอางภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง  โดยในเดือนตลุาคม  2548 เร่ิมแนะน าแบรนด์เคร่ืองส าอาง BSC Cosmetology  ซึง่เป็น
แบรนด์เคร่ืองส าอางของกลุม่สหพฒัน์ให้ก้าวสูร่ะดบัสากล และได้ขยายตลาดเข้าสูธุ่รกิจออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถงึ
กลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลาย โดยเพ่ิมการขายในตลาด ดอ็ทคอม เบนโตะเวบ็ไซต์ Seven-Eleven Online Catalogue, 
Ookbee.com, O-Shopping ทัง้นีร้วมถงึ www.eThailandBEST.com ซึง่เป็นช่องทางการค้าออนไลน์ใหม ่ในปี 2560 
เครือสหพฒัน์ได้ร่วมลงนามกบัลาซาด้า ยกัษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกออนไลน์ ซึง่จะท าให้สามารถขยายฐานลกูค้าได้
เพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้ มีการเพ่ิมสดัสว่นการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อ Digital จดัท า Viral VDO เพ่ือสง่เสริม
ภาพลกัษณ์และตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมมากย่ิงขึน้ รวมทัง้การรีวิวสินค้าจาก Influencer ท่ีผู้บริโภคมีความมัน่ใจ และ
ส าหรับตวัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางต่างๆ ได้มีการพฒันานวตักรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
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 ชดุชัน้ในสตรี บริษัทกลุม่สหพฒัน์มีศกัยภาพในการท าตลาดชดุชัน้ใน เน่ืองจากเป็นตวัแทนจ าหน่ายชดุ 
ชัน้ใน ถงึ 5 แบรนด์ หลกั คือ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASATRI  กลยทุธ์ในการสร้าง
ความโดดเดน่ในตลาด คือ การสร้างความแตกตา่งในแตล่ะแบรนด์ และการท าตลาดแบบครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในตวัผลิตภณัฑ์ ตลอดจนเพ่ิมฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีเหมาะสมกบัการสวมใส ่ และสร้าง
นวตักรรมใหม ่ เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ให้สงูขึน้ โดยในปี 2560 มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการตลาดให้สอดรับกบั Lifestyle 
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป การให้ความสนใจกบัสื่อตา่งๆ บนโลก Digital ท่ีมีมากขึน้ ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้
สินค้าได้หลากหลายช่องทางทัง้ Online และ Offline 
 เคร่ืองแตง่กายบรุุษ บริษัทกลุม่สหพฒัน์เป็นผู้จดัจ าหน่ายเคร่ืองแตง่กายสภุาพบรุุษภายใต้แบรนด์ตา่งๆ 
เช่น  ARROW, DAKS, GUY LAROCHE, ELLE HOMME, LACOSTE และ HAZZYS  โดยช่องทางจดัจ าหน่ายหลกั 
คือ ห้างสรรพสนิค้า ท่ีมีพนกังานขายประจ า เพ่ือให้ค าแนะน าผลิตภณัฑ์และให้บริการหลงัการขาย และได้มีการขยาย
ช่องทางการจดัจ าหน่ายเข้าไปในดิสเคาน์สโตร์ รวมทัง้การเปิดร้านในศนูย์การค้า ช่องทางขายทางทีวี และ พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยการน านวตักรรมใหมม่าใช้กบัตวัสินค้า เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 
 สินค้าอปุโภคบริโภค การแข่งขนัยงัคงความรุนแรง บริษัทจ าหน่ายของกลุม่สหพฒัน์ยงัสามารถรักษา
ฐานยอดขายสินค้าท่ีมีอยู่ให้เติบโตได้ พร้อมทัง้มีการเพ่ิมสินค้าใหม่เพ่ือสนองความต้องการของลกูค้า อย่างไรก็ตาม
สินค้ากลุม่สหพฒัน์เน้นด้านคณุภาพ ราคาซื่อสตัย์ยตุิธรรมตอ่ผู้บริโภค และขยายช่องทางการจ าหน่ายให้ครอบคลมุ
ทกุช่องทาง  กลยทุธ์ทางการตลาดเน้นการเลือกสว่นแบ่งการตลาดท่ีสอดคล้องกบัต าแหน่งของสินค้าและบริการ 
 ในปี 2560 ภาพรวมของตลาดบะหมี่และเส้นหมี่กึง่ส าเร็จรูป มีการเติบโตร้อยละ 4.3 โดยมีมลูคา่ตลาด
รวมอยู่ท่ีประมาณ 17,080 ล้านบาท ประเภทซองมีการเติบโตร้อยละ 5.5 ในขณะท่ีประเภทถ้วยมีมลูคา่ตลาดเท่าเดิม  
โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายในร้านสะดวกซือ้มีการเติบโตขึน้รัอยละ 13.1 และช่องทางซูเปอร์ไฮเปอร์มาร์เกต  มีการ
เติบโตขึน้ร้อยละ  2.7 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  ถงึแม้ในปี 2560 ตลาดบะหมี่และเส้นหมี่กึง่ส าเร็จรูปจะมีการแข่งขนั
ท่ีรุนแรง และสภาวะตลาดการบริโภคบะหมี่กึง่ส าเร็จรูปน้อยลง เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป แตแ่บรนด์มาม่ายงั
รักษาความเป็นผู้น าอนัดบั 1 ด้วยสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 47.9 โดยประเภทซองมีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ  45.8  
และประเภทถ้วยมีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ  51.2  หากแยกตามประเภทมีรายละเอียด ดงันี ้
 ตลาดบะหมี่กึง่ส าเร็จรูป ภาพรวมปี 2560 มีการเติบโตขึน้ร้อยละ 3.7 มลูคา่ตลาดรวมอยู่ท่ีประมาณ 
15,601 ล้านบาท โดยประเภทซองมีการเติบโตขึน้ร้อยละ 5.5 ประเภทถ้วยมีมลูคา่ตลาดใกล้เคียงกบัปีก่อน โดยร้าน
สะดวกซือ้ ประเภทซองมีการเติบโตขึน้ร้อยละ 21 และประเภทถ้วยมีการเติบโตขึน้ร้อยละ 4 สว่นช่องทางซูเปอร์ไฮเปอร์ 
ประเภทถ้วยไม่มีการเติบโต อย่างไรก็ตามแบรนด์มามา่ ยงัสามารถรักษาความเป็นผู้น าอนัดบั 1 ด้วยสว่นแบ่งการตลาด
ร้อยละ 47.2 โดยประเภทซองมีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 45.8 และประเภทถ้วย มีสว่นแบ่งการตลาดร้อยละ 51.2    
 ตลาดเส้นหมี ่ก๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้นกึง่ส าเร็จรูป ในปี 2560 ตลาดในประเทศมีมลูคา่รวม 1,084 ล้านบาท 
มีการเติบโตร้อยละ 3.8 แบรนด์มามา่มีสว่นแบ่งตลาดอนัดบั 1 ท่ีร้อยละ  70.2 
 สว่นช่องทางการขายตรง บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้จดัจ าหน่ายสินค้า Mistine มีการ
ปรับกลยทุธ์ทางด้านการขายตรงอยู่ตลอดเวลา และมีการเพ่ิมตวัสินค้าใหม ่ ภายใต้แบรนด์ Mistine และ Faris by 
Naris ท าให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป  
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 ส าหรับผู้บริโภคในยคุดิจิทลั  บริษัทกลุม่สหพฒัน์ได้ท าการตลาด ผ่านทีวีดาวเทียม   Super Channel 
(S Channel) การตลาดออนไลน์ เช่น Facebook และ Line เพ่ือให้ตรงใจกบัความต้องการสิ่งใหม่ๆ  ของผู้บริโภค   
 นอกจากนี ้ยงัมี ลอว์สนั 108 ซึง่เป็นร้านสะดวกซือ้ และ ซรููฮะ ซึง่เป็นร้านค้าปลีก จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
บ ารุงสขุภาพและเสริมความงาม เป็นร้านค้าปลีกสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
 จากจดุเดน่ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีมีการบริหารงานอย่างอิสระ มีการแข่งขนักนั ท าให้แตล่ะบริษัทมี
การพฒันาและคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  ในการผลิต เพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่ให้แก่สินค้า และเป็นการเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่าย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพ่ิมขึน้ แตเ่ม่ือใดท่ีต้องการความร่วมมือ จะเกิดความ
ร่วมมือกนั เพ่ือแสดงศกัยภาพของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เช่น งาน Saha Group Fair ซึง่ได้รับความสนใจและมีผู้ เข้าชม
งานและซือ้สินค้าเป็นจ านวนมาก  จงึมีการจดังานดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง  โดยในปี 2560 ได้จดัเป็นครัง้ท่ี 21  ซึง่แตล่ะ
บริษัทได้น าสนิค้า  ผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ๆ  มาร่วมแสดงในงาน เพ่ือเป็นการเชิญชวนลกูค้าทัง้รายเก่าและ
รายใหม่ๆ  ให้เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการซึง่กนัและกนั และสามารถท าการค้า
ระหวา่งกนั ซึง่เป็นช่องทางในการร่วมทนุ และขยายตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศอกีด้วย และยงัท าให้บริษัท
กลุม่สหพฒัน์สามารถปรับตวัได้คลอ่งตวัขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและผนัผวนอยู่ตลอดเวลา เป็น
การกระตุ้นให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์มุง่มัน่พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ทัง้ด้านผลิตภณัฑ์และกิจกรรมทางการตลาดอย่าง
ตอ่เน่ือง  โดยมุง่เน้นการบริการและการสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัลกูค้า ตลอดจนในงานยงัมีการจ าหน่ายสินค้าในราคา
ประหยดั เพ่ือขอบคณุและช่วยเหลือประชาชนทัว่ไป 
 การแข่งขัน สินค้าท่ีบริษัทกลุม่สหพฒัน์ผลิตและจ าหน่าย สว่นใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทอปุโภค บริโภค 
ซึง่ล้วนแตเ่ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น เสือ้ผ้าบรุุษ สตรี และเดก็ ชดุชัน้ใน 
เคร่ืองส าอาง บะหมี่กึง่ส าเร็จรูป ผงซกัฟอก เคร่ืองหนงั และอาหาร เป็นต้น การเปิดการค้าเสรี มีผลให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกมากขึน้ ผู้ประกอบการในประเทศต้องประสบกบัการแข่งขนักบัสนิค้าน าเข้า ผลิตภณัฑ์ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ 
จงึมีการพฒันาและคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เข้าสูต่ลาดอย่างสม ่าเสมอ เป็นท่ีรู้จกั และยอมรับในด้านช่ือเสียงและคณุภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
 สินค้าแตล่ะประเภทก็มีการแข่งขนัท่ีตา่งกนั  เช่น 
 - เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม 
  Counter Sale มีการแข่งขนัสงูและรุนแรงมากขึน้จากแบรนด์ใหม่ๆ  ท่ีเพ่ิมขึน้ และความภกัดีในตรา
สินค้าของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงเร่ืองๆ ภาพรวมตลาดสินค้าความงามยงัคงสามารถเติบโตได้ ในปี 2560 เคร่ืองส าอาง
ท่ีขายแบบเคาน์เตอร์เซลล์เลือกใช้สื่อทางโทรทศัน์ร่วมกบัสื่อออนไลน์มากขึน้ ตลอดจนแนะน าสินค้าใหม่ๆ  อย่างตอ่เน่ือง 
โดยการใช้สื่อโรงภาพยนตร์ สือ่ทางอินเทอร์เน็ต และสื่อในรถไฟฟ้าเป็นสื่อท่ีมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างชดัเจน 
เพ่ือเป็นการรักษายอดขายและขยายฐานลกูค้าใหม่ๆ  ได้เพ่ิมกลยทุธ์การตลาดตา่งๆ มากมาย จดักิจกรรมกระตุ้นการ
จบัจ่ายท่ีมีความรุนแรงมากขึน้ ทัง้ในแง่ความถ่ีและการจดัชดุสนิค้าท่ีมีราคาไมส่งูมากเป็นตวักระตุ้น โดยแตล่ะแบรนด์
จดั Value Set  เพ่ือให้เกิดการทดลองใช้และดงึดดูใจลกูค้ากลุม่ใหม ่ การน าเทคโนโลยีทนัสมยัมาให้บริการมากขึน้ 
เพ่ือสร้างความตื่นเต้นให้กบัลกูค้า กลุม่เคร่ืองส าอางเคาน์เตอร์แบรนด์ตา่งน าเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาให้บริการกนัอย่าง
ทัว่หน้า โดยเฉพาะเคร่ืองเช็คผิว ใช้เวลาให้บริการเพียง 3 - 5 นาที สามารถวิเคราะห์สภาพผิวได้อย่างละเอียด เป็น
เคร่ืองมืออย่างหนึง่ท่ีสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัแบรนด์ และยงัสามารถสร้างความรู้สกึคุ้มคา่ในการจบัจ่ายเพ่ิมมากขึน้ 
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  ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) ปัจจบุนัมีการใช้กลยทุธ์ด้านราคาท่ีเข้มข้นและรุนแรง ควบคู่กบัการ
ขยายสาขาไปยงัพืน้ท่ีชมุชนขนาดใหญ่ต่างๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัใหญ่ในภมูิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ 
สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างกบัผู้ผลิต คนกลางทางการตลาดดัง้เดิม (Traditional Trade) ทัง้ค้าสง่ ค้าปลีก รวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคของผู้บริโภคในตลาด เคร่ืองส าอางของกลุม่สหพฒัน์ได้ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ เพ่ือ
พยายามช่วงชิงพืน้ท่ีได้เปรียบเชิงภมูิศาสตร์ ในการขยายสาขาไปยงัชมุชน หรือพืน้ท่ีต่างๆ อย่างกว้างขวาง การสร้าง
ความแตกตา่งของสินค้า เช่น การสร้างความประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) การวางต าแหน่งทางการค้า  และ
การออกผลิตภณัฑ์ใหม่เฉพาะตลาด เป็นต้น     
  แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในอนาคต เคร่ืองส าอางยงัเป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีผู้หญิงต้องการ 
โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีมีมลูคา่เกือบคร่ึงหนึง่ของตลาด โดยเฉพาะกลุม่ลดเลือนริว้รอย (Anti-aging) เน่ืองจาก
ปัจจบุนักระแสของผลิตภณัฑ์ลดเลือนริว้รอยก าลงัได้รับความนิยมสงูขึน้ นอกจากนี ้แนวโน้มตลาดยงัมุง่เน้นการขาย
ทางออนไลน์ โดยเห็นได้จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของยอดขายท่ีผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
 - ชดุชัน้ในสตรี มีการพฒันาสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี
ปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ในยคุดิจิตอล มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ  จากตา่งประเทศมาปรับปรุงพฒันาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เพ่ือให้เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ และเป็นตวัช่วยให้แก่ผู้หญิงท่ีสนใจดแูลรูปร่างของตวัเอง ได้เลือกใช้ผลิตภณัฑ์
ให้เหมาะสมกบัสรีระท่ีมีความแตกตา่งกนั มัน่ใจในการสวมใสใ่นทกุโอกาส   และทกุช่วงเวลาของแตล่ะกิจกรรมใน
แตล่ะวนั มีการวิจยัพฤติกรรมผู้บริโภคและท าวิจยัอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือหาความต้องการของลกูค้า เพ่ือน ามาพฒันา
ผลิตภณัฑ์   มีการบริหารจดัการสินค้าแบบบรูณาการอย่างตอ่เน่ือง การวางแผนกระจายสินค้า และการเติมสินค้า
อตัโนมตัิ (Auto Replenishment) โดยใช้ Quick Response Management System (QRMS) มาบริหารสินค้าใน
ร้านค้าให้สมบรูณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สินค้ามีพอเพียง ตรงกบัความต้องการของลกูค้าด้วยปริมาณท่ีเหมาะสม 
และเพ่ือเป็นการรักษาฐานลกูค้าเดิมได้จดัระบบบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM : Customer Relationship Management) 
โดยผ่านบตัรสะสมคะแนน  His & Her Plus Point ในสว่นลกูค้าใหมส่ร้างการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) 
ผ่านกิจกรรมตา่งๆ  ทัง้นีไ้ด้เพ่ิมช่องทางการขายใหม่ๆ  เช่น e-Commerce, TV Shopping  เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถงึกลุม่
สินค้าท่ีมีนวตักรรม และเช่ือมโยงมายงัจดุขายได้ในรูปแบบการตลาดแบบ Omni Channel คือ การเช่ือมโยงช่องทาง
การตลาดตา่งๆ ให้เป็นอนัเดียวกนั เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึสินค้าและบริการได้ทกุท่ีทกุเวลาซึง่มีแนวโน้ม
เติบโตเพ่ิมขึน้ตามพฤติกรรมผู้บริโภค  กลุม่สหพฒัน์ยงัให้ความส าคญักบัคูค้่าทัง้ช่องทางเดิมและช่องทางใหมท่ าให้
สามารถขยายฐานลกูค้าครอบคลมุผู้บริโภคในทกุความต้องการ โดยครองสว่นแบ่งตลาดจากช่องทางขายหลกัเกินกวา่
ร้อยละ  60  ในปี  2560 ได้มกีารปรับแนวทางการน าเสนอเนือ้หาท่ีตรงใจกลุม่เป้าหมายมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะกลุม่
ลกูค้าออนไลน์ โดยใช้เคร่ืองมือสื่อสารแบบบรูณาการผ่านชอ่งทางออนไลน์แบบ 360 องศา อาทิ การใช้ Influencer 
สื่อจากพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่เนือ้หา รวมถงึการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารบนช่องทาง
ออนไลน์เพ่ือให้เข้าถงึผู้บริโภค 
 - เคร่ืองแต่งกายสภุาพบรุุษ ในช่วงปีท่ีผ่านมาตลาดเคร่ืองแตง่กายชาย ลดลงประมาณร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากผู้บริโภคชะลอการซือ้สินค้าเสือ้ผ้าสีสนัอย่างมีนยัส าคญั และผู้บริโภคสว่นใหญ่ระมดัระวงั
เก่ียวกบัการจบัจ่ายใช้สอยมากขึน้ ประกอบกบัผู้บริโภคพิถีพิถนัในการเลือกซือ้สินค้าท่ีมีคณุภาพมากขึน้ โดยค านงึถึง
นวตักรรมใหมข่องสินค้าอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้ ผู้ผลิตสว่นใหญ่ใช้กลยทุธ์ ลด แลก แจก แถม เพ่ือเพ่ิมยอดขายและ
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ลดสตอ็กท่ีมีอยู่ โดยแทบไมม่ีการท าการตลาดด้านอื่นๆ ท าให้ผู้ผลิตต้องมุง่พฒันาประสทิธิภาพการผลิตบริหารต้นทนุ
ให้ลดลง และความคลอ่งตวัในการจดัการ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั และมีงบประมาณในการท า
กิจกรรมการตลาด เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในระยะยาว บริษัทกลุม่สหพฒัน์มีความได้เปรียบในการแข่งขนั โดยมี
การสร้าง Portfolio ของกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองแตง่กายชาย ให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในหลากหลาย Segment ท าให้
เกิดการกระจายท่ีครอบคลมุการครองตลาดเคร่ืองแตง่กายชาย และเกิดดลุตอ่รองในการจดัจ าหน่าย ผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทกลุม่สหพฒัน์เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในด้านช่ือเสียงและคณุภาพ มีการพฒันาและคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพราะ
ได้รับการสนบัสนนุจากผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ ซึง่เป็นบริษัทกลุม่สหพฒัน์ มีการขยายโรงงานท่ีสามารถรองรับ
การเติบโต โดยมีตัง้แตโ่รงงานป่ันด้าย โรงงานฟอกย้อม โรงงานตกแตง่ผ้าและโรงงานผลิตเสือ้ส าเร็จรูป  มีบคุลากรท่ี
เข้มแข็งพร้อมท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนมีนโยบายการใช้ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมลูและ
พฤติกรรมการซือ้ของลกูค้า และการพยากรณ์ไปข้างหน้าถงึความต้องการของลกูค้าในอนาคต 
 แนวโน้มตลาดเคร่ืองแตง่กายสภุาพบรุุษ จากภาวะก าลงัซือ้ท่ีเคยซบเซาตอ่เน่ือง แตอ่ตุสาหกรรมมีแนวโน้ม
ท่ีจะทรงตวัหรือเติบโตได้เพราะผู้บริโภคให้ความใสใ่จในการแตง่กายมากขึน้ ขณะเดียวกนัการแข่งขนัมีความรุนแรง
มากขึน้  เน่ืองจากจ านวนคูแ่ข่งขนัจากตา่งประเทศมากขึน้ รวมทัง้สินค้าราคาถกูจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขนัในตลาด
มากขึน้ ท าให้คูแ่ข่งขนัในตลาดต้องท าการวิเคราะห์ถงึสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ี มีการสร้าง
นวตักรรมในมิติตา่งๆ ทัง้ทางด้านผลิตภณัฑ์ สื่อการตลาด รวมถงึการค้นหาจดุแข็งของตวัสินค้าและกลุม่ลกูค้า
เป้าหมาย ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้สามารถปรับกลยทุธ์ให้ธุรกิจอยู่รอดได้  ภายใต้การแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ 
 - สินค้าอปุโภคบริโภค สินค้าของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เป็นสนิค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั แบ่งออกเป็น 
4 หมวดใหญ่  คือ  ผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน  ผลิตภณัฑ์อาหาร  ผลิตภณัฑ์สว่นบคุคล และผลิตภณัฑ์เดก็  เช่น น า้ยา
ล้างจาน ไลปอนเอฟ ผงซกัฟอกเปา บะหมี่กึง่ส าเร็จรูปมามา่ ผลิตภณัฑ์ซิสเท็มมา และผลิตภณัฑ์โคโดโม นอกจากนี ้
ยงัได้พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั โดยใช้กลยทุธ์
การตลาด Focus Marketing ส าหรับการท าการตลาดท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะภูมิภาค (Localize Marketing Campaign) 
เพ่ือให้สอดรับกบัการแข่งขนัในแตล่ะพืน้ท่ี  หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคแตล่ะภมูิภาค อย่างไรก็ตามสินค้าบางอย่าง
ยงัจ าเป็นต้องท า  Nationwide  Campaign เป็นการท าตามสถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรง  สินค้าอปุโภคบริโภคใน
ปี 2560 ยงัคงมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง เช่น บะหมี่กึง่ส าเร็จรูปมามา่ ได้ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์
ทกุรูปแบบ ทัง้สื่อโฆษณา กิจกรรมทัว่ประเทศ และมุง่เน้นการสื่อสารทาง Above the line ทัง้สื่อโฆษณาทาง โทรทศัน์  
วิทย ุ บิลบอร์ด  สื่อออนไลน์เตม็รูปแบบ  รวมไปถงึกิจกรรม  ณ  จดุขาย   รวมทัง้ได้มีการจดัรายการโปรโมชัน่ท่ีห้าง
โมเดินเทรด นอกจากนีไ้ด้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจภุณัฑ์ให้ดทูนัสมยัมากขึน้ รวมไปถงึได้มีการใช้ Presenter  
โฆษณาสินค้าในแตร่สชาติ รวมทัง้ได้ออกสินค้ารสชาติใหม ่ คือ รสชาติกะเพราแซบแห้ง เพ่ือกระตุ้นการเติบโตและ
สร้างความหลากหลาย  และมีแผนท่ีจะพฒันารสชาติใหม ่ๆ  อย่างตอ่เน่ือง  โดยเน้นท่ีตลาดแบบพรีเม่ียม  เพ่ือกระตุ้น
ยอดขายและเป็นทางเลือกให้กบัผู้บริโภค   
 เศรษฐกิจไทยปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.9 โดยมลูคา่การสง่ออกสินค้าขยายตวัร้อยละ 9.7 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.2 และร้อยละ 0.3 ตามล าดบั เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเศรษฐกิจ
โลกท่ีขยายตวัอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามแม้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะดีขึน้ คณะกรรมการบริษัทยงัคงค านงึถงึ
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ปัจจยัท่ีท้าทายตา่งๆ และการเปลี่ยนแปลงอย่างตอ่เน่ือง จงึได้มีการด าเนินการอย่างระมดัระวงั โดยมีการพฒันา
บคุลากรอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
 ปี 2560 เป็นปีแห่งการเร่ิมต้นการเปลี่ยนแปลงของบริษัท เพ่ือเตรียมพร้อมสูก่ารแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และการพฒันาของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีอาจเข้ามาทดแทนรูปแบบธรุกิจปัจจบุนัผ่านพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคท่ีมีทางเลือกมากขึน้ และซบัซ้อนขึน้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัท Holding ของกลุม่สหพฒัน์ ได้เร่ิมจากการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่ธุรกิจอาหาร ด้วยวิธีรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท 
เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั รวมถงึการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด (Tender Offer) ของบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัซ์ 
จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) โดยมีมลูคา่ธุรกรรมทัง้สิน้กวา่ 8,000 ล้านบาท  ทัง้นี ้
บริษัทฯ ได้จดัหาเงินทนุสว่นหนึง่ โดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
แทนการออกหุ้นเพ่ิมทนุ สามารถชะลอผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution Effect) และลดต้นทนุการกู้ ยืมด้วยอตัรา
ดอกเบีย้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีต ่ากวา่หุ้นกู้ปกติ และบริษัทฯ ยงัคงได้รับการจดัอนัดบัเครดิตองค์กรท่ีระดบั AA แนวโน้ม
อนัดบัเครดิตคงท่ี โดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั  
 ส าหรับผลประกอบการปี 2560 บริษัทฯ มรีายได้ 6,733 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 47.2 มีก าไรสทุธิ 
3,171 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 86.8 ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลจากรายการพิเศษจากการท าธุรกรรมดงักลา่วข้างต้น ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจท่ีบริษัทฯ ได้ลงทนุ เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและสภาวะแวดล้อมตา่งๆ 
คณะกรรมการบริษัทจงึมีมติเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 44.4  จากความร่วมมือและการสนบัสนนุของ
ทกุภาคสว่น สง่ผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวลัระดบันานาชาติ Best Thailand Deal of the Year 2017 จาก 
นิตยสาร FinanceAsia  และรางวลั Best Bond Awards 2017 ประเภท Most Innovative Deal จากสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทย อีกทัง้ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดบั “ดีมาก”  และผล
ประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั อยู่ในระดบั “ดีเลศิ” โดยบริษัทฯ ได้เตม็ 100 คะแนน เป็นปีท่ี 9 ติดตอ่กนั 
 ปี 2561 ยงัคงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง และมีความท้าทาย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนด าเนินการตา่งๆ 
อาทิเช่น การประยกุต์ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมลู การปรับโครงสร้างองค์กรใหม ่ การบริหารสนิทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ รวมถงึการเตรียมความพร้อมรองรับกระแสเงินลงทนุในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
ตามแผนยทุธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  
 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ   
  ส าหรับธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทต่างๆ บริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจท่ีตอ่เน่ืองหรือเสริมกบัธุรกิจเดิม รวมทัง้
ลงทนุในธุรกิจใหมท่ี่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทนุ มีการสรรหาผู้ ร่วมลงทนุท่ีมีศกัยภาพ มีเทคโนโลยี 
ใหม่ๆ  และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยได้รับการแนะน าและชกัชวนจากผู้ ร่วมลงทนุเดิมหรือสถาบนัการเงิน
ตา่งๆ รวมทัง้กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หากมีการร่วมลงทนุและต้องการเข้ามาอยู่ในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในด้านการจดัตัง้ การจดัหา
สถานท่ี การขออนญุาตตา่งๆ จากทางราชการ เพ่ือให้การด าเนินการบรรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยในด้าน
สถานท่ี บริษัทฯ มีท่ีดินและอาคารในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ถงึ 4 แห่ง ท่ีพร้อมให้เชา่หรือขาย รวมทัง้มีอาคาร 
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โรงงานส าเร็จรูป ให้เช่า ท่ีต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เพ่ือใช้ประกอบกิจการในราคาท่ีเอือ้ประโยชน์
ตอ่ผู้ลงทนุ ท าให้สามารถด าเนินการผลิตสนิค้าและสร้างผลก าไรได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว  
 2.1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไมม่ ี- 
 

 2.2 ธุรกจิการให้เช่าและบริการ   
 2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  ธุรกิจการให้เช่าและบริการเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการเอง โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัและเพ่ิมศกัยภาพในด้านการแข่งขนัให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์   สามารถแบ่งได้เป็น   4  ประเภท ดงันี ้
 (1) การให้เช่าและบริการ 
  ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ท่ีเปิดด าเนินการแล้ว บริษัทฯ มีการให้เช่าท่ีดิน อาคาร 
บริการระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและบ ารุงรักษา เช่น บริการบ าบดัน า้เสีย เป็นต้น 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ขยายธุรกิจให้เช่าและบริการไปท่ี J-Park ต าบลสรุศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ รวมทัง้ 
มีการพฒันาธุรกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารส านกังาน ซึง่มีการออกแบบอาคารตามความต้องการ
ของลกูค้า โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เช่ารับและคา่บริการสาธารณปูโภครับนัน้ๆ  ตลอดจนได้รับใบอนญุาต
จ าหน่ายไฟฟ้า และใบอนญุาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เพ่ือให้บริการแก่
ลกูค้าท่ีอยู่ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ไฟฟ้าและไอน า้รับ   
  ในปี 2560 มี บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั ได้เช่าท่ีดินที่ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
ส าหรับสร้างโรงงาน เพ่ือผลิตสนิค้าภายในกลุม่ธนลูกัษณ์  
  รวมผู้ เช่าท่ีดินและอาคารทัง้สิน้ 159 ราย ผู้ ใช้บริการไฟฟ้าจ านวน  97 ราย และไอน า้จ านวน  25 ราย  
 (2) การให้ค าปรึกษาและบริการ   
  บริษัทฯ  ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจดัการและการด าเนินโครงการใหม่ๆ   แก่
บริษัทกลุม่สหพฒัน์  โดยบริษัทฯ จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปของคา่ท่ีปรึกษาธุรกิจรับและคา่บริการรับ  ในปี  2560  มี
ผู้ ใช้บริการจ านวน 87 ราย 
 (3) บริการด้านเคร่ืองหมายการค้า  
  บริษัทฯ ให้บริการด้านเคร่ืองหมายการค้าแก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ โดยเคร่ืองหมายการค้า แบ่งเป็น  
2  ประเภท คือ 
  - เคร่ืองหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ช่ือเสียงในตา่งประเทศ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยบริษัทฯ จะได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปของค่าลิขสิทธ์ิรับ ในปี  2560 มผีู้ ใช้บริการจ านวน 12 ราย 
  - เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต่อกรม 
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้
เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าว เพ่ือท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ เช่น กลุสตรี Rain Flower 
และ Homecare เป็นต้น โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการค้ารับ ในปี 2560 มีผู้ ใช้บริการจ านวน  3  ราย 
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 (4)  บริการด้านธุรกจิสนามกอล์ฟ  และโรงแรม 
  อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
   บริษัทฯ เปิดให้บริการสนามกอล์ฟกบินทร์บรีุ สปอร์ตคลบั  ขนาดมาตรฐาน 18 หลมุ พร้อมโรงแรมท่ีพกั 
ท่ีต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่เป็นท่ีพกัแห่งเดียวในจงัหวดัปราจีนบรีุ ท่ีตัง้อยู่ภายในสนาม
กอล์ฟ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปคา่ธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ คา่อาหาร คา่เคร่ืองดื่ม และคา่ห้องพกั 
   อ าเภอเมืองล าพนู   จงัหวดัล าพนู  
   บริษัทฯ เปิดให้บริการสนามกอล์ฟหริภญุชยักอล์ฟคลบั ขนาด 9 หลมุ ตัง้อยู่ภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ล าพนู อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ 
คา่อาหาร และคา่เคร่ืองดื่ม 
 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  การตลาด บริษัทฯ ได้ท าการตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยด้านตลาดตา่งประเทศ บริษัทฯ 
ได้ชกัชวนกลุม่นกัลงทนุจากตา่งประเทศ ให้เข้ามาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัได้ให้ข้อมลูไว้กบัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
โดยบริษัทฯ ได้จดัหาผู้มีประสบการณ์ ผู้ช านาญการ และท่ีปรึกษา ท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านตา่งๆ ไว้ เพ่ือคอย
ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่ลกูค้าตลอดเวลา 
  บริษัทฯ ได้จดัเตรียมท่ีดิน และอาคารส าเร็จรูป ไว้รองรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู และแมส่อด โดยผู้ เช่าสามารถประกอบกิจการ
ได้ทนัที ส าหรับการให้บริการด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐาน บริษัทฯ จะเน้นในด้านความพร้อมและความเพียงพอในการ
ให้บริการ เช่น มีระบบบ าบดัน า้เสียท่ีมีคณุภาพ บริการจดัเก็บ และก าจดัขยะมลูฝอย และได้น าระบบ ISO 9001:2008 
ซึง่เป็นระบบบริหารงานคณุภาพด้านการพฒันาท่ีดินและบริการสาธารณปูโภคพืน้ฐานมาใช้ และปรับปรุงระบบการ
บริหารงานคณุภาพมาอย่างต่อเน่ือง ปัจจบุนัการที่จะเพ่ิมการให้เช่าและบริการได้ แนวโน้มตลาดมุง่เน้นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี โดยการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่ก าลงักลายเป็นกลยทุธ์ทาง
การตลาดท่ีส าคญั ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือยกระดบั
การพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานในด้านการบริหารจดัการ ด้านกายภาพ 
ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ได้รับการตอบรับและสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี และเข้า
มามีสว่นร่วมในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้อตุสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุและยัง่ยืน 
เป็นการเพ่ิมศกัยภาพทางด้านการตลาด สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าตอ่บริการของบริษัท ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ
ให้กบันกัธุรกิจรายใหม ่ ในการตดัสินใจลงทนุภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ และบริษัทฯ ได้ด าเนินการพฒันา
และปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์อย่างต่อเน่ือง ด้วยการรับรองระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ของระบบ Central  Wastewater Treatment จากส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดั
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)  
  ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีคอ่นข้างจ ากดั บริษัทฯ จงึมุง่เน้นการให้
เช่าพืน้ท่ี อาคารส าเร็จรูป หรืออาคารเก็บสินค้า  เน่ืองจากพืน้ท่ีอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบงั 

http://www.spi.co.th/


  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

29 
 

 การแข่งขัน ในด้านธรุกิจการให้เช่าและบริการ สว่นใหญ่เป็นการให้เช่าและบริการแก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์  
จงึไมป่ระสบปัญหาด้านการแขง่ขนัมากนกั และหากเป็นบคุคลภายนอก  บริษัทฯ จะคดัเลือกบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
ท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ดงันัน้ ด้านการให้เช่า บริษัทฯ ค านงึถงึความเหมาะสมในการจดัพืน้ท่ีอาคารและท่ีดนิ 
ส าหรับนกัธุรกิจท่ีจะมาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้รายใหญ่ และรายย่อย เมือ่เปรียบเทียบอตัราคา่เช่า 
อาคาร โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบัเขตอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรมอื่นๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง 
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มีอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีตอ่ตารางเมตรต ่ากวา่ สว่นด้านการให้บริการ บริษัทฯ มีการพฒันา
และปรับปรุงด้านบริการและสิง่แวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในการอยู่ในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ของบริษัท นอกจากนี ้ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีการให้บริการด้านกระแสไฟฟา้ 
คูแ่ข่งจะมีแตเ่ฉพาะการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเท่านัน้ บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตจ าหนา่ยไฟฟ้าด้วย ย่อมมีความ
มัน่คงของระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ สว่นการให้บริการไอน า้ ของ
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชานัน้ เน่ืองจากท่ีผา่นมาต้นทนุไอน า้ของลกูค้าท่ีซือ้จากบริษัทฯ ยงัต ่ากว่า
ต้นทนุการผลิตไอน า้ท่ีลกูค้าผลติใช้เอง บริษัทฯ จงึไมป่ระสบปัญหาด้านการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ และล าพนู ไมม่ีโรงไฟฟ้าตัง้อยู่ภายในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม แตย่งัคงมีการ
ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้า ผ่านการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ซึง่มีสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ตัง้อยู่ภายในพืน้ท่ี และมี
ปริมาณเพียงพอท่ีจะรองรับผู้ประกอบการภายในสวนอตุสาหกรรม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัพืน้ท่ีภายในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นพืน้ท่ีสนัทนาการให้กบัพนกังาน และประชาชนทัว่ไป โดยเปิดให้บริการสนาม
แบดมินตนัและสนามฟตุซอล ภายใต้ช่ือ Saha Sport Arena ส าหรับออกก าลงักาย  
 จากสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น ถือเป็นสว่นหนึง่ในการจงูใจให้ผู้ประกอบการสนใจ
มาเช่าพืน้ท่ีในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  
     นอกจากนี ้บริษัทฯ เปิดให้เช่าพืน้ท่ี J-Park Sriracha Nihon Mura ซึง่เป็นธุรกิจ Shopping Mall  บนเนือ้ท่ี 
22-1-14 ไร่ ในแถบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) ตัง้อยู่ท่ีต าบลสรุศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์ญ่ีปุ่นที่ได้รับความนิยมจากชาวญ่ีปุ่นจ านวนมาก ผู้บริหารมีแนวคิดการออกแบบ
เพ่ือเป็นศนูย์สง่เสริมและแลกเปลี่ยนวฒันธรรมไทย-ญ่ีปุ่ น โดยเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการเช่ือมความ สมัพนัธ์
ระหวา่งคนไทยและคนญ่ีปุ่ น ตวัอาคาร สถานท่ี ออกแบบให้เป็นเหมือนเมืองญ่ีปุ่ นสมยัดัง้เดิม (สมยัเอโดะ) จดุเดน่
อีกอย่างหนึง่ คือ ท่ีตัง้อยู่ใจกลางแหลง่ชมุชน หมูบ้่านจดัสรรและโรงเรียน ในสว่นของบริษัท มีการออกแบบพืน้ท่ีการ
ให้บริการระหวา่ง  2 ฝ่ังถนนแบบครบวงจร ซึง่ประกอบไปด้วย โรงเรียนอนบุาล Oisca Japanese Kindergarten 
โครงการ HarmoniQ Residence Sriracha ในรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ซึง่ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังตรงข้าม J-Park 
Sriracha Nihon Mura นอกจากนีย้งัมี บริษัท รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม  จ ากดั ให้บริการด้านรักษาความ
ปลอดภยั และโรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา เป็นศนูย์รวมการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรมีช่ือเสียงใน
การให้บริการทางการแพทย์ส าหรับชาวญ่ีปุ่ น ในปี 2560 ได้มกีารก่อสร้างสะพานเช่ือมทางระหวา่ง 2 ฝ่ังถนน โดยได้
เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการสร้างแรงดงึดดูและเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับนกัลงทนุชาวญ่ีปุ่ นท่ีมา
ลงทนุ ในอ าเภอศรีราชา และพืน้ท่ีใกล้เคียง กอปรกบัพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่ว มีศกัยภาพในการพฒันาเพ่ือเป็นศนูย์กลาง
ของชาวญ่ีปุ่ นได้อย่างเหมาะสม  
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  ส าหรับธุรกิจสนามกอล์ฟและโรงแรม จากการที่สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  กบินทร์บรีุ และล าพนู 
มีปริมาณน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดัแล้วเป็นจ านวนมาก ได้ด าเนินการบริหารจดัการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนั และมีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการน าของเสียจากอตุสาหกรรมมาใช้เป็นวตัถดุิบ สง่ผลให้เกิดดลุยภาพ
ในมิติเชิงเศรษฐกิจ  สงัคม และสิ่งแวดล้อม อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน ในขณะเดยีวกนั เพ่ือให้การบริหาร
จดัการน า้ทิง้มีประสทิธิภาพ และตอบสนองความต้องการสถานท่ีนนัทนาการ ท่ีจะสร้างผลตอบแทนได้ในระดบัหนึง่ 
บริษัทฯ ได้เลง็เห็นวา่ธุรกิจสนามกอล์ฟในตลาดปัจจบุนัเป็นธุรกิจท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือเป็นการ
บริหารน า้ใช้อย่างยัง่ยืน บริษัทฯ จงึได้สร้างสนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แกบ่ริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 1.  สนามกอล์ฟ กบนิทร์บุรี สปอร์ต คลับ ตัง้อยู่ท่ีต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดั
ปราจีนบรีุ  เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลมุ เอกลกัษณ์พิเศษของสนามกอล์ฟแห่งนี ้ คือ มีความยาวของสนามท่ี
ยาวท่ีสดุในประเทศไทย จากการที่มีผู้ ใช้บริการเพ่ิมขึน้ บริษัทฯ จงึได้เปิดให้บริการโรงแรม ซึง่เป็นท่ีพกัแห่งเดียวใน
จงัหวดัปราจีนบรีุ ท่ีตัง้อยู่ภายในสนามกอล์ฟ เพ่ือความสะดวกของผู้มาใช้บริการ ปัจจบุนัมีจ านวนห้องพกัทัง้หมด 
36 ห้อง พร้อมด้วยบริการ สระวา่ยน า้ ห้องประชมุขนาดเลก็ ห้องอาหาร เพ่ือให้บริการลกูค้าเตม็รูปแบบ ซึง่ลกูค้าสว่น
ใหญ่จะเข้าใช้บริการห้องพกัพร้อมกบัออกรอบเลน่กอล์ฟ จงึสามารถดงึดดูและสร้างความท้าทายให้นกักอล์ฟโดยทัว่ไป
มาใช้บริการ สง่ผลให้ธุรกิจสนามกอล์ฟ กบินทร์บรีุ สปอร์ต คลบั ได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่นในเขตอตุสาหกรรม
ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก และยงัเป็นท่ีพกัของนกัเรียนการบิน โรงเรียนการบิน ศรีราชา เอวิเอชัน่ ซึง่เป็นบริษัทกลุม่สหพฒัน์
ท่ีสอนการบิน 
 2. สนามกอล์ฟ หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ  ตัง้อยู่ท่ีต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  
ซึง่เป็นการพฒันาสนามกอล์ฟในระยะแรกขนาด 9 หลมุ เป็นรูปแบบท่ีผสมผสานระหวา่ง ป่าไม้เบญจพรรณ บวัน า้ 
ท้องนา เพ่ือสะท้อนภาพความกลมกลืนของธรรมชาติกบัชมุชน อีกทัง้ การออกแบบแตล่ะหลมุนัน้มีลกัษณะโดดเดน่
แตกตา่งกนั เพ่ือเป็นการทดสอบฝีมือ รวมถงึสร้างความท้าทายความสามารถของนกักอล์ฟ ด้วยการตีกอล์ฟข้าม
หลมุท่ีมีการออกแบบให้มีน า้ล้อมรอบ นอกจากนี ้นกักอล์ฟยงัสามารถมองเห็นองค์พระธาตหุริภญุชยั ดอยสเุทพ  และ
ดอยอินทนนท์ ซึง่เป็นจดุเดน่ท่ีจะเชิญชวนให้นกักอล์ฟเข้ามาสมัผสับรรยากาศท่ีโอบล้อมด้วยธรรมชาติท่ีสวยงาม พืน้ท่ี
ปกคลมุด้วยสิ่งแวดล้อมและอากาศท่ีดี สร้างความประทบัใจให้กบันกักอล์ฟท่ีมาใช้บริการ  
 การสร้างสนามกอล์ฟทัง้ 2 แห่ง เป็นสิ่งจงูใจให้นกัธรุกิจตดัสินใจมาลงทนุในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้ง่ายขึน้ และยงัเป็นการเพ่ิมมลูคา่ท่ีดิน สร้างรายได้ให้กบับริษัทฯ และชมุชน 
       2.2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
  บริษัทฯ ได้จดัท่ีดนิและอาคารส าเร็จรูปในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ รวมถงึการพฒันาท่ีดินที่อยู่
ภายนอกสวนอตุสาหกรรม   โดยการก่อสร้างอาคารส าเร็จรูปให้เช่า เช่น ส านกังานให้เช่า  โพลีคลินิก โรงเรียน และ  
J-Park Sriracha Nihon Mura โดยการให้เช่าท่ีดิน อาคาร ร้านค้า เพ่ือรองรับนกัธุรกิจท่ีต้องการประกอบกิจการ 
พร้อมทัง้ได้จดัเตรียมบคุลากร ทัง้ในด้านการบญัชี ด้านการตา่งประเทศ ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ เพ่ือให้บริการ
ลกูค้าท่ีประสบปัญหาและไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาดงักลา่วได้ สว่นในเร่ืองของลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการค้าของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ท่ีได้รับความนิยมและมีความต้องการทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ มีทัง้
ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ติดตอ่จดัหา และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จดัหามาให้  โดยบริษัทฯ เป็นผู้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าหรือ
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จดัหาลิขสิทธ์ิ เพ่ือให้มีความหลากหลายในประเภทของสินค้า ซึง่สามารถก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึน้ ตลอดจนการสร้าง
เคร่ืองหมายการค้าของตนเองขึน้มาใหมใ่ห้เป็นท่ียอมรับของตลาดทัว่ไป เพ่ือลดต้นทนุในเร่ืองลิขสิทธ์ิของการผลิต
สินค้า บริษัทฯ ได้พฒันาพืน้ท่ีวา่งเปลา่ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยจดัสร้างสนามกอล์ฟ และโรงแรม ซึง่เป็น
การเพ่ิมธุรกิจบริการให้กบับริษัทฯ  
 2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไมม่-ี 
 

 2.3 ธุรกจิสวนอุตสาหกรรม  
 2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ     
  บริษัทฯ  ได้ด าเนินธรุกิจพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรม  โดยมีวตัถปุระสงค์เร่ิมแรก เพ่ือรองรับการ
ขยายก าลงัการผลิตของโรงงานของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ และเป็นการสนองตอ่นโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุ
การขยายตวัทางด้านอตุสาหกรรมให้กระจายออกไปยงัสว่นภมูิภาค เพ่ือเป็นการพฒันาเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมให้
เจริญก้าวหน้า ควบคูก่บัการเสริมสร้างเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้มีการบริหารจดัการตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่น าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยมีรายได้ในรูปของรายรับจากการขายพืน้ท่ีในจงัหวดัชลบรีุ   
จงัหวดัปราจีนบรีุ และจงัหวดัล าพนู  
  เหตท่ีุเป็น “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสภาพแวดล้อมให้ร่มร่ืน บรรยากาศอบอุน่ 
ส าหรับทกุชีวิตในชายคาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่มากกว่าค าว่าเขตอุตสาหกรรม” 
ปัจจบุนั ลกูค้าของบริษัทท่ีด าเนินการอยู่ นอกจากบริษัทกลุม่สหพฒัน์แล้ว บริษัทฯ ยงัเปิดกว้างส าหรับอตุสาหกรรมท่ีให้
ความสนใจ ดงันัน้เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในบริการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จงึได้น าระบบ ISO 9001:2008 
ซึง่เป็นระบบบริหารงานคณุภาพด้านการพฒันาท่ีดิน และบริการสาธารณปูโภคพืน้ฐาน มาใช้ในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู โดยมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานคณุภาพมาอย่างต่อเน่ือง 
  วัตถุประสงค์ในการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้เพื่อ 
  1.   เป็นแนวทางในการบริหารระบบคณุภาพของบริษัท 
  2.   ควบคมุและปรับปรุงประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการของบริษัท 
  3.   เพ่ิมพนูความพงึพอใจของลกูค้าในงานบริการของบริษัท 
 ในปี 2553 ได้มีการทบทวนระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 และเห็นชอบให้น าด าริของ นายบณุยสิทธ์ิ 
โชควฒันา ประธานเครือสหพฒัน์ “คนดี สินค้าดี สงัคมดี” มาก าหนดเป็นนโยบายคณุภาพส าหรับธุรกิจบริการภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า และมีการพฒันา
อย่างตอ่เน่ือง โดยนโยบายดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ คือ พนกังานของบริษัท ให้บริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว สภุาพ 
มีความรู้ คณุธรรมและจริยธรรม ระบบสาธารณปูโภคท่ีให้บริการลกูค้ามีคณุภาพเพียงพอและพฒันาตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด สง่เสริมและพฒันาด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัสขุภาพและสิ่งแวดล้อมของพนกังานในองค์กร และชมุชน
บริเวณรอบพืน้ท่ีควบคูไ่ปกบันโยบายด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ท่ีมุง่เน้นการบริหารจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถงึการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมของสวนอตุสาหกรรมให้สวยงาม ร่วมช่วยเหลือ
สงัคมและสนัทนาการร่วมกนั โดยพนกังานทกุระดบัต้องน านโยบายดงักลา่วไปปฏิบตัิโดยเคร่งครัด ให้ได้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บริษัทฯ ได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์
อย่างต่อเน่ือง ด้วยระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ของระบบ Central Wastewater Treatment โดย
การรับรองจากส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)  
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 นโยบายสิ่งแวดล้อม  จะสื่อสารให้กบัพนกังานทกุระดบั  โดยผ่านการฝึกอบรม และการติดประกาศภายในบริษัทฯ 
ผู้จดัการฝ่าย / ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานใต้บงัคบับญัชาทกุคน มีความเข้าใจและ
ปฏิบตัิตามแนวทางของนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยความมุง่มัน่อื่นๆ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
การป้องกนัมลพิษ และความมุ่งมัน่เฉพาะอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในบริบทองค์กรตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย 
 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้มีการด าเนินการจดัการด้านพลงังาน โดยน านโยบายด้านพลงังาน
จากผู้บริหาร มาก าหนดเป็นนโยบายพลงังานภายใต้ขอบเขตระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางของบริษัท เพ่ือการอนรัุกษ์
พลงังานและมีการพฒันาด้านพลงังานอย่างต่อเน่ือง โดยนโยบายดงักลา่ว มีวตัถปุระสงค์ท่ีมุง่เน้นการปรับปรุงการ
จดัการสมรรถนะด้านพลงังานอย่างเหมาะสม ควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายของระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง 
โดยพนกังานทกุระดบัต้องน านโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัิโดยเคร่งครัด  เพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายในการพฒันาระบบบ าบดั
น า้เสียสว่นกลางและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยงัคงรักษาระบบมาตรฐานการจดัการด้านพลงังาน 
ISO 50001:2011 ท่ีได้รับการรับรองระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางเป็นกลุม่อตุสาหกรรมหรือนิคมอตุสาหกรรมแห่งแรก
ในประเทศไทย ซึง่ได้รับการรับรองระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางจากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อย่าง
ตอ่เน่ืองมาโดยตลอด 

 มาตรฐานการจดัการต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองนัน้ เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นวา่ธุรกิจและบริการของบริษัท 
อยู่ในระดบัสากล สามารถด าเนินธุรกิจและบริการท่ีมีคณุภาพสนองต่อความต้องการของลกูค้า ตามกฎหมาย และ
ครอบคลมุผู้มีสว่นได้เสียทกุระดบั โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและพลงังาน รวมถงึมีการจดัการด้านชีวอนามยั
และความปลอดภยัท่ีดีอีกด้วย 

 พนกังานของบริษัท ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่อย่างย่ิง และเป็นหวัใจส าคญัท่ีเกือ้กลูให้การด าเนินการด้าน
การจดัการพลงังานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ ได้มุง่พฒันา เสริมสร้าง และสนบัสนนุให้เกิดการสร้าง
ความรู้ ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ บริษัทฯ จงึจดัให้มีการฝึกอบรมให้กบัพนกังานทกุระดบั 
ทัง้การจดัอบรมภายในและการเข้ารับการอบรมจากภายนอกและบริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการจดัการด้านพลงังาน เพ่ือ
พฒันาบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งและขบัเคลื่อนไปอย่างถกูทิศทางและได้น าการ
จดัการด้านพลงังานมาปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้ยงัเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนั อนัจะน าสูก่ารพฒันาคณุภาพท่ีตอ่เน่ือง และเป็นการสง่เสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากดัเพ่ือมุ่งมัน่สูก่ารเป็น
องค์กรท่ีพฒันาอย่างยัง่ยืน และสร้างคณุคา่สูส่งัคม 
 จากนโยบายดงักลา่ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ควบคมุการใช้พลงังานไฟฟ้า ตามหน่วยบ าบดัท่ีมีนยัส าคญั 
ภายในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ซึง่ได้มีการควบคมุการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าระหวา่ง 0.87 - 1.08 เมกกะจลูตอ่ลกูบาศก์เมตร และการควบคมุการใช้ไฟฟ้าของระบบผลิตน า้ประปาระหวา่ง 
1.49 – 1.59 เมกกะจลูตอ่ลกูบาศก์เมตร โดยสามารถควบคมุการใช้พลงังานไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ดงักลา่วได้ และยงั
คงไว้ซึง่โครงการด้านพลงังานท่ีด าเนินการไป สง่ผลให้การอนรัุกษ์พลงังานโดยรวมของบริษัทมีความตอ่เน่ืองและยัง่ยืน
มากย่ิงขึน้ 
 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปัจจบุนัมีทัง้กลุม่โรงงานบริษัทท่ีกลุม่สหพฒัน์ร่วมลงทนุ และไมไ่ด้ร่วมลงทนุ 
อย่างไรก็ตาม พืน้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เร่ิมมีความหนาแน่นมากขึน้ ประกอบกบั ท่ีดินมี
มลูคา่สงูขึน้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึสนบัสนนุนกัลงทนุท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตขัน้สงูเข้ามาลงทนุจดัตัง้โรงงานภายในสวน
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อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ส าหรับโรงงานท่ีต้องการขยายตวัด้านการผลิต ให้ขยายการผลิตไปยงัสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้พฒันาพืน้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
กบินทร์บรีุ ให้เป็นพืน้ท่ีขาย/ให้เช่า เพ่ือรองรับความต้องการของนกัลงทนุ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พฒันาท่ีดนิภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เพ่ือรองรับการขยายตวัของกลุม่โรงงานท่ีมีการผลิตด้วยเทคโนโลยีขัน้สงู อาทิ 
บริษัท แพนดอร่า โพรดกัชัน่ จ ากดั ผลิตเคร่ืองประดบัท ามือสญัชาติเดนมาร์ก และ บริษัท ลา ครูเซ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นโรงงานผลิตภณัฑ์เซรามิคและเป็นศนูย์กลางการวิจยัพฒันา ผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองครัวและ
เคร่ืองใช้เซรามิคทกุชนิด ซึง่ได้เปิดด าเนินการแล้ว  
 บริษัทฯ มีสวนอตุสาหกรรมท่ีด าเนินการอยู่ 4 แห่ง  ดงันี ้
 (1) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยตัง้อยู่ในเขตเทศบาล ต าบลแหลมฉบงั บริเวณหมูท่ี่ 11 
ต าบลหนองขาม และหมูท่ี่ 1 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 1,800 ไร่ โดยมีระบบ
สาธารณปูโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ดงันี ้
   โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลติ 215 เมกะวตัต์ ท่ีสามารถส ารองไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอตลอด  
   24 ชัว่โมง ด าเนินการโดย บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึง่บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาต 
   จ าหน่ายไฟฟ้า จากส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน นอกจากนี ้ไอน า้ 
   ท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะจ าหน่ายให้แก่โรงงานตา่งๆ ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ด้วย  
   ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ซึง่ได้รับเกียรติบตัรจากชมรมสภาวะแวดล้อมสยามในปี 2537  รองรับ 
   น า้เสียได้ประมาณวนัละ 12,000  ลกูบาศก์เมตร           
   สนามบินท่ีได้รับอนญุาตจากกรมการบินพลเรือน 
   อา่งเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน 850,000 ลกูบาศก์เมตร 
   ระบบผลิตน า้ประปาท่ีมีก าลงัการผลิต 20,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั  
   สวนพกัผ่อน 
   สว่นบริการเสริมธรุกิจซึง่เป็นศนูย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์กลุม่สหพฒัน์ด าเนินการโดย บริษัท กบินทร์ 
   พฒันกิจ  จ ากดั 
 (2) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  กบนิทร์บุรี  

 บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเมื่อปี 2532 โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีต าบลนนทรี และต าบลวงัดาล  อ าเภอกบินทร์บรีุ 
จงัหวดัปราจีนบรีุ ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 3,900 ไร่ โดยมีระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ดงันี ้

  อา่งเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน  1,000,000 ลกูบาศก์เมตร 
  ระบบผลิตน า้ประปาท่ีมีก าลงัการผลิต  6,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
  สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาด  50 x 2 เมกะวตัต์ 

  ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง สามารถบ าบดัน า้เสียได้วนัละ  16,000 ลกูบาศก์เมตร 
  สนามบินท่ีได้รับอนญุาตจากกรมการบินพลเรือน 
  เตาเผามลูฝอยขนาด 100 กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง ได้รับอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม 
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 (3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ล าพูน  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเมื่อปี 2532 โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีต าบลป่าสกัและต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู 
จงัหวดัล าพนู ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 2,200 ไร่ โดยมีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ดงันี ้
   อา่งเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน  1,000,000 ลกูบาศก์เมตร 
   ระบบบ าบดัน า้เสีย ซึง่สามารถบ าบดัน า้เสียได้วนัละ  6,500 ลกูบาศก์เมตร  
   สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ขนาด  50 x 2 เมกะวตัต์  
   สนามบิน ท่ีได้รับอนญุาตจากกรมการบินพลเรือน 
   เตาเผามลูฝอยขนาด 50  กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง  ได้รับอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม 
   ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากบ่อบาดาล โดยมีอตัราการสบูขึน้มาใช้ประโยชน์ได้ ประมาณวนัละ   
   4,000  ลกูบาศก์เมตร 
   ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากระบบผลิตน า้ประปาวนัละ 1,100 ลกูบาศก์เมตร 
 (4) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  แม่สอด  
  บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการเมื่อปี 2551 โดยตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ี ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก  
ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ีประมาณ 255 ไร่ โดยมีระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ดงันี ้
   อา่งเก็บน า้ท่ีสามารถส ารองน า้ดิบได้จ านวน  55,000 ลกูบาศก์เมตร 
   ระบบบ าบดัน า้เสีย ซึง่สามารถบ าบดัน า้เสียได้วนัละ 400 ลกูบาศก์เมตร 
   สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค แมส่อด 2 (อยู่ภายนอกโครงการ) ขนาด 25 เมกะวตัต์  
   และแมส่อด 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ รวม  75 เมกะวตัต์ 
   ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากบ่อบาดาลโดยมีอตัราการสบูขึน้มาใช้ประโยชน์ได้ ประมาณวนัละ   
   120  ลกูบาศก์เมตร 
   ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากระบบผลิตน า้ประปาวนัละ 600 ลกูบาศก์เมตร 
 2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 
  การตลาด บริษัทฯ ด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  โดยเร่ิมตัง้แตก่ารคดัเลือกท าเลท่ีตัง้
ท่ีเหมาะสม การออกแบบและวางผงัโครงการ การพฒันาระบบสาธารณปูโภคให้เพียงพอ การจดัให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการท่ีดี การควบคมุรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีดี การคดัเลือกบริษัทท่ีจะเข้ามาประกอบกิจการ
ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จะพิจารณาโรงงานท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม หรือโรงงานท่ีจดัให้มีการป้องกนั
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และจะติดตามผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ มีการ
ก าหนดพืน้ท่ีส าหรับโรงงานประเภทตา่งๆ เพ่ือง่ายตอ่การควบคมุ   โดยบริษัทฯ ได้เน้นถงึการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก่ชมุชน ซึง่ลกูค้าสว่นใหญ่จะได้รับข้อมลูของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
จากธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีลกูค้าติดตอ่เป็นประจ า บริษัทคู่ค้าของบริษัท หรือผู้ ร่วมทนุกบับริษัทฯ ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตลอดจนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และบริษัทฯ ยงัได้ให้ข้อมลูของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์
ไว้กบัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ เพ่ือให้นกัลงทนุตา่งชาติท่ีสนใจเข้ามาลงทนุในประเทศไทยได้รับ
ข้อมลูสะดวกขึน้ 
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  การท่ีจะมีลกูค้าสนใจท่ีจะมาอยู่ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์เพ่ิมขึน้ นอกจากคณุภาพในด้านการ
พฒันาท่ีดินหรือบริการแล้ว แนวโน้มตลาดมุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี โดยการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่ก าลงักลายเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส าคญั ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือยกระดบัการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงานในด้านการบริหารจดัการ ด้านกายภาพ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ได้รับการตอบรับ
และสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียเป็นอย่างดี และเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้
อตุสาหกรรมและชมุชนอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุและยัง่ยืน เป็นการเพ่ิมศกัยภาพทางด้านการตลาด  สร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัลกูค้า  ตลอดจนสร้างแรงจงูใจให้กบันกัธรุกิจรายใหม ่ในการตดัสินใจลงทนุภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
บริษัทฯ จงึได้มีการพฒันาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง จนได้รับการรับรองและเกียรติบตัรต่างๆ ตาม
รายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ใน หัวข้อ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
  ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีคอ่นข้างจ ากดั บริษัทฯ จงึมุ่งเน้นการตลาด 
โดยการขาย / เช่าท่ีดิน  ให้แกก่ลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีขัน้สงู และคดัเลือกโรงงานอตุสาหกรรม หรือลกูค้าท่ีมี
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากปัจจบุนัมีชมุชนอาศยัอยู่ติดกบัสวนอตุสาหกรรมจ านวน
มาก บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ปรับเปลี่ยนการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงู แทนเคร่ืองจกัรเดิมหรือลดการใช้แรงงาน เพ่ือลดต้นทนุการผลิตและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่มีโรงงาน
บางส่วนปรับเปลี่ยนโดยการใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีขัน้สงูแทนเคร่ืองจกัรเดิม รวมถงึบริษัทฯ มีการศกึษาความ
เป็นไปได้ในการลดต้นทนุ ส าหรับการใช้ทรัพยากร โดยริเร่ิมโครงการวิจยัและพฒันาระบบบ าบดัน า้เสีย และการน า
น า้เสียกลบัมาใช้ประโยชน์ ภายในสวนอตุสาหกรรมให้ได้มากท่ีสดุ ด้วยการปรับปรุงระบบบ าบดัน า้เสียแบบ MBR 
(Membrane Batch Reactor) โดยใช้เมมเบรน ระดบั Micro Filtration แบบ Flat Sheet ตอ่ด้วยการเข้าสูร่ะบบกรอง
ด้วยเมมเบรน RO (Reverse Osmosis) เพ่ือบ าบดัขัน้สดุท้าย และฆ่าเชือ้โรคก่อนน าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ซึง่จากผลการทดลองท่ีผ่านมานัน้ พบวา่ประสทิธิภาพในการบ าบดัน า้เสียด้วย
การใช้เทคโนโลยีดงักลา่วนัน้คอ่นข้างดี มีการก าจดัคา่ความสกปรก (COD) และความขุ่นได้มากกวา่ 90% ซึง่ถือเป็น
จดุเร่ิมต้นในการตอ่ยอดในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ อีกทัง้ ยงัเป็นแนวทางในการพฒันา
และสง่เสริมให้เกิดการปรับปรุง พฒันา และสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยยดึแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นส าคญั 
ทัง้นี ้ การพฒันาระบบสาธารณปูโภคถือเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคลื่อนธุรกิจสวนอตุสาหกรรมให้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ ซึง่
นอกจากจะเป็นการลดต้นทนุในการใช้ทรัพยากรแล้ว ยงัเป็นการลดการปลอ่ยมลพิษออกสูส่ิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

  การแข่งขัน สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ของบริษัท ได้ด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม โดยเร่ิมต้น
จากการจดัให้มีศนูย์การผลิตของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ด้วยการตัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เพ่ือรองรับการขยายตวั
ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์และบริษัทร่วมทนุ แตต่อ่มา เม่ือบริษัทฯ ได้เปิดกว้างส าหรับอตุสาหกรรมท่ีให้ความสนใจ ท า
ให้บริษัทฯ ต้องแข่งขนักบันิคมอตุสาหกรรมอื่นๆ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงทัง้ท่ีเป็นของภาครัฐบาลและเอกชน 

  กลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ คือ การเน้นการแข่งขนัด้วยคณุภาพและบริการระบบสาธารณปูโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในปัจจบุนั และลกูค้าในอนาคตผ่านทีมขาย / ลกูค้า
สมัพนัธ์ ซึง่จะประสานงานดแูลลกูค้ากบัผู้บริหารและผู้จดัการฝ่ายตา่งๆ ของบริษัท  
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  ทัง้นี ้การให้บริการของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ในลกัษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) 
จงึเป็นทางเลือกใหม ่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีมีความประสงค์จะแก้ปัญหาด้านต่างๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม หรือก าลงั
มองหาพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมในด้านระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน เช่น ไฟฟ้า น า้ประปา ระบบระบายน า้ และ
โทรคมนาคม  อีกทัง้ ยงัมุง่เน้นพฒันาธุรกิจให้เป็นเขตอตุสาหกรรมชัน้น าเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) ท่ีมุง่เน้น
การจดัการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย อนัได้แก่ ชมุชนรอบสวนอตุสาหกรรม นิคมอตุสาหกรรม
ใกล้เคียง เป็นต้น เพ่ือสร้างสงัคมท่ีน่าอยู่ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจท่ีตอ่เน่ือง 
  Brand Positioning  การก าหนดคณุสมบตัิพิเศษของท่ีดิน วา่มีลกัษณะพิเศษในการแข่งขนัอย่างไร  ซึง่
ในกลยทุธ์การแข่งขนันัน้ บริษัทฯ มีการน าเสนอความแตกตา่งการเป็นผู้น าด้านความมัน่คงของระบบสาธารณปูโภค
ขัน้พืน้ฐาน อาทิ ไฟฟ้า น า้ประปา และระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ีสามารถบ าบดัน า้เสียผ่านมาตรฐานกรมโรงงาน ด้วยระบบ
ท่ีใช้กระแสไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าท่ีสดุ ซึง่ถือเป็นแนวทางการจดัการพลงังานอย่างยัง่ยืน อีกทัง้ ท าเลท่ีตัง้สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ยงัตัง้อยู่บนพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การขนสง่สินค้าหรือผลิตภณัฑ์ไปยงัเขตนิคมอตุสาหกรรมอื่นๆ หรือท่าเรือตา่งๆ 
  บริษัทฯ สามารถควบคมุภาพลกัษณ์ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ โดยมีการจดัหาและคดัเลือก
โรงงาน และบริษัทท่ีจะเข้ามาประกอบธุรกิจภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ราคาพืน้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์จงึมีราคาสงู เพ่ือป้องกนัโรงงานท่ีไม่มีความสมบรูณ์และความพร้อมในทกุๆ ด้าน  ดงันัน้ นกัลงทนุตา่งชาติ
ยินดีซือ้ท่ีดินภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เพ่ือประกอบธุรกิจ ในราคาสงู เปรียบเสมือนผลิตภณัฑ์ Brand name 
ถงึมีราคาสงูเพียงใด ก็ยงัคงมีลกูค้าสนใจในผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ส าหรับราคาขายท่ีดินตอ่ไร่ภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์มีราคาท่ีสงูกว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรมและนิคมอตุสาหกรรมข้างเคียงในแตล่ะภมูิภาค 
แตผู่้ประกอบการยงัตดัสินใจมาลงทนุในพืน้ท่ีเครือสหพฒัน์  ทัง้นี ้ เน่ืองจากความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ท่ีมีความพร้อมและความมัน่คงในระบบไฟฟ้า โดยภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทกุแห่ง เป็นท่ีตัง้ของสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค รวมทัง้มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และชีวมวล 
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และล าพนู ระบบส ารองน า้ดิบท่ีเพียงพอ ระบบผลิตประปาท่ีได้ตาม
มาตรฐานการประปาสว่นภมูิภาคและระบบบ าบดัน า้เสีย  
  บริษัทฯ ได้น าระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2008 ด้านการพฒันาท่ีดิน และบริการสาธารณปูโภค
พืน้ฐาน และระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ด้านระบบบ าบดัน า้เสียกลาง (Central  Wastewater 
Treatment) มาใช้ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู นอกจากนี ้ ในปี 2556 สวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้น าระบบการจดัการด้านพลงังาน ISO 50001:2011 จากสถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)  ขอบเขตภายใต้ระบบบ าบดัน า้เสียมาใช้ เป็นกลุม่อตุสาหกรรมหรือนิคมอตุสาหกรรม
แห่งแรกในประเทศไทย อีกทัง้ ยงัได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบตัิตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง
สงัคมของธุรกิจไทยตามระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และในปี 2554 ได้รับประกาศนียบตัร
จากกระทรวงอตุสาหกรรม ในสว่นของระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ให้เป็นระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางท่ีได้รับมาตรฐาน
โรงงานจดัการกากอตุสาหกรรม “ระดบัเหรียญทอง” ภายใต้ “โครงการยกระดบัผู้ประกอบการจดัการของเสีย” โดย
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เป็นหนึง่ในกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ ซึง่วางแผนท่ีจะพฒันาไปสู่
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามโครงการพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม อีกทัง้ บริษัทฯ ยงั
แสดงถงึความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมท่ี
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เก่ียวข้องเป็นกรอบในการปฏิบตัิงาน รวมถงึเลง็เห็นความส าคญัตอ่การสง่เสริมสขุภาพและอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน ชมุชน  และผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ  ตลอดจนป้องกนัความเสี่ยงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมุง่เน้นการป้องกนัมลพิษท่ีแหลง่ก าเนิด รวมถงึสนบัสนนุ ผลกัดนัให้เกิดการปฏิบตัิ
ตามมาตรการท่ีสวนอตุสาหกรรมได้ก าหนดไว้อย่างจริงจงั ทัง้นี ้ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการ
คดัเลือก จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย (Griffith University) เข้าร่วมโครงการวิจยั 
เร่ือง “การศกึษาอรรถประโยชน์จากการด าเนินงานด้านสขุภาพและความปลอดภยั”  ในการพฒันาโครงการอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ  ซึง่โครงการวิจยัฯ ได้เผยแพร่สูส่าธารณชน 
จุดเด่นของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  
 เหตผุลท่ีลกูค้าเลือกประกอบกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ท่ีส าคญั ได้แก่ 
  1. ท าเลท่ีตัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา และการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการขนสง่สินค้า  ทัง้ทางบก  ทางอากาศ และ
ทางทะเล คือ 

   (1) ทางบก 
   สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู และแมส่อด ทัง้ 4 แห่ง ตัง้อยู่บน 
   ถนนทางหลวงสายหลกั  ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การคมนาคมขนสง่ไปยงัภมูิภาคตา่งๆ  โดย 

 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา  ตัง้อยู่ถนนสขุาภิบาล 8 เช่ือมกบัทางหลวง 
  พิเศษหมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พทัยา-ระยอง) 
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  กบนิทร์บุรี    ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 33 
        (ถนนสวุรรณศร) ซึง่เป็นเส้นทางเช่ือมตอ่ไปยงัเมืองปอยเปต จงัหวดับนัเตียเมียนเจย   
  ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 116 (ถนนเลี่ยงเมือง 
  ล าพนู-ป่าซาง) 
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 105 ต าบลแมก่าษา  
  (ถนนสาย อ าเภอแมส่อด -  อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก ) 
    โดยบริเวณรอบๆ สวนอตุสาหกรรมมีความเจริญ มีสถานศกึษา ธนาคาร โรงพยาบาล และส่วนราชการท่ี
จะอ านวยความสะดวกได้ครบถ้วน 
  (2) ทางอากาศ 
   -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา  อยู่ห่างจากสนามบินสวุรรณภมูิ  
    เพียง 98 กิโลเมตร และสนามบินอูต่ะเภา  59  กิโลเมตร   
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบนิทร์บุรี อยู่ห่างจากสนามบินสวุรรณภมูิ  
    เพียง 155  กิโลเมตร และสนามบินอูต่ะเภา 195  กิโลเมตร  
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน อยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม ่เพียง 35 กิโลเมตร 
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด อยู่ห่างจากสนามบินแมส่อด เพียง 12  กิโลเมตร 
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  (3) ทางทะเล 
   - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา  อยู่ห่างจากท่าเรือน า้ลกึแหลมฉบงั เพียง 6  
    กิโลเมตร และเป็นท่าเรือขนสง่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัภมูิภาค 
    ตา่งๆ  
 2. มีคณุภาพในการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และความพร้อมทางด้านระบบสาธารณปูโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่งๆ ส าหรับรองรับการลงทนุ โดยจดัให้มีการให้บริการในเร่ืองการผลิตน า้ เพ่ืออตุสาหกรรม
ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภยั  ทัง้ในยามปกติและยามมีเหตฉุกุเฉิน
การดแูลรักษาภมูิทศัน์สภาพแวดล้อม สถานพยาบาลสว่นกลาง และร้านค้า Factory Outlet เป็นต้น 
 3. บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีมัน่คง โดยแตล่ะสวนอตุสาหกรรมจะมีท่ีดิน อาคาร โรงงานส าเร็จรูป 
(SMEs Factory) ทัง้แบบขาย และให้เช่า ไว้พร้อมรองรับการขยายการลงทนุของผู้ประกอบการในกลุม่อาเซียน  
 4. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นการด าเนินธุรกิจบริหารงานโดยเอกชน ท าให้มีความยืดหยุ่น
ในการปรับปรุง และพฒันาการให้บริการได้มากกว่าการบริหารงานโดยเขตอตุสาหกรรมอื่นท่ีใกล้เคียงกนัและสามารถ
น าเสนอรูปแบบของการบริการท่ีรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดี อีกทัง้ ผู้บริหารยงัเลง็เห็นความส าคญั
ในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ หรืออตุสาหกรรมสีเขียวอย่างตอ่เน่ือง มุง่เน้นการพฒันาในทกุภาคสว่น 
สร้างความสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม และสิ่งแวดล้อม  อย่างยัง่ยืน 
 5. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ และล าพนู ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบสงู เป็นท าเลท่ีเหมาะสม และ
เป็นปัจจยัส าคญัของนกัธุรกิจในการตดัสินใจตัง้สถานประกอบการอตุสาหกรรม ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ศรีราชา ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก อาจเกิดน า้หลากเข้าพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมในระยะเวลาสัน้ๆ 
จากล าห้วยสาธารณะ หรืออา่งเก็บน า้ โดยเฉพาะในฤดท่ีูมีฝนมากผิดปกติ  ประเดน็ปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้  บริษัทฯ  ได้
จดัท าแผนป้องกนัและแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉินไว้พร้อมแล้ว 
 6. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 4 แห่ง  ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี  อากร ส าหรับการลงทนุ 
ถือเป็นการดงึดดูนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบับริษัทฯ มากขึน้  
   7. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นเขตอตุสาหกรรมรายเดียวของภาคเหนือ ท่ีมีการจดัสรร
ทรัพยากรน า้ดิบ ภายในพืน้ท่ีโดยการจดัสรรที่ดนิเป็นกรณีพิเศษในการสร้างอา่งเก็บน า้ดิบท่ีใหญ่ท่ีสดุ มีความจุ
มากกวา่ 1 ล้านลกูบาศก์เมตร  เพ่ือรองรับการขยายตวัของอตุสาหกรรมในอนาคต 
จุดด้อยของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
   -  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  เป็นพืน้ท่ีเตรียมพร้อมไว้ส าหรับอตุสาหกรรมทัว่ไป   ซึง่ยงัไม่ได้มี

การจดัตัง้เขตปลอดภาษีอากร (Free Zone-FZ) ส าหรับอตุสาหกรรมท่ีเน้นการสง่ออกเป็นหลกั  
เพ่ือประโยชน์ด้านภาษี 

 2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
  (1) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
   บริษัทฯ จะจดัเตรียมท่ีดินในแต่ละสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการด าเนินการ
ออกแบบและวางผงัโครงการ ศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดความต้องการในการขยายตวัของบริษัท
กลุม่สหพฒัน์   โดยจดัให้มีระบบสาธารณปูโภคอย่างครบถ้วน  เพียงพอตอ่ความต้องการของบริษัทท่ีประสงค์จะเข้า
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มาประกอบกิจการ ซึง่ในการพฒันาท่ีดนิดงักลา่วด าเนินการในลกัษณะท่ีจะเป็นการพฒันาเป็นขัน้ๆ ตามความต้องการ
ในการใช้ประโยชน์ให้คุ้มคา่ โดยไมใ่ห้เกิดการสญูเปลา่ในการลงทนุ 
  (2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   เน่ืองจากภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ประกอบด้วย โรงงานจ านวนมาก ซึง่อาจน าไปสู่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม จงึด าเนินการพฒันา
ก าหนดมาตรการ แนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม  โดยในระยะเร่ิมแรกได้มีการ
จดัตัง้หน่วยงานขึน้มา เพ่ือรับผิดชอบรวบรวมข้อมลู ทดลองและวิจยั เพ่ือควบคมุและป้องกนั ไมใ่ห้การด าเนินงาน
ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมก าหนด  
ตอ่มาเมื่อมีโรงงานมากขึน้ งานมากขึน้ จากหน่วยงานของบริษัท จงึได้แยกตวัออกมาจดัตัง้เป็น บริษัท อีสเทิร์นไทย
คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั เพ่ือท าหน้าท่ีในการวิจยัพฒันาและดแูลด้านสิ่งแวดล้อมทัง้หมดของสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ทัง้ 4 แห่ง ทัง้เร่ืองการบ าบดัน า้เสีย การก าจดัขยะมลูฝอย การจดัท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เช่น ตรวจวดัคณุภาพอากาศและเสียง ซึง่ท่ีผ่านมา ผลการตรวจวดัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ทัง้นี ้ ในแตล่ะสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง 
ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์อย่างตอ่เน่ือง ด้วยการรับรอง
ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  ของระบบ Central  Wastewater Treatment จากส านกัรับรองระบบ
คณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) อีกทัง้ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้
ตระหนกัถงึความส าคญัในการจดัการน า้เสียโรงงานต้นทางก่อนท่ีจะเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง เพ่ือลดปัญหา
และป้องกนัผลกระทบร้ายแรงท่ีอาจจะเกิดขึน้ภายในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ซึง่เป็นหน่วยบ าบดัสดุท้ายก่อน
ปลอ่ยออกสูส่าธารณะ  จงึได้ก าหนดแนวทางในการจดัการน า้เสียโรงงานต้นทางก่อนปลอ่ยเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสีย
สว่นกลาง โดยการเฝา้ระวงัสถิติการทิง้น า้เสียของโรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม รวมถงึการเข้าพบโรงงานท่ีเป็น
กลุม่เสี่ยง ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบบ าบดัได้ เพ่ือติดตามผลและร่วมแก้ไขปัญหาด้านน า้เสียท่ีเกิดขึน้
ภายในโรงงานอีกด้วย นอกจากนี ้ ท่ีผ่านมากลุม่อตุสาหกรรมฟอกย้อม เป็นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีการขยายก าลงัการ
ผลิตสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง  สง่ผลให้คณุภาพน า้เสียท่ีปลอ่ยเข้าสูร่ะบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางไมผ่่านมาตรฐานของ
สวนอตุสาหกรรม ดงันัน้ เพ่ือเป็นการรักษาสมดลุทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จงึผลกัดนัให้กลุม่
อตุสาหกรรมฟอกย้อมออกแบบและก่อสร้างระบบบ าบดัน า้เสียท่ีสามารถรองรับน า้เสียเข้มข้นจากกลุม่อตุสาหกรรม
ฟอกย้อม เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือยกระดบัการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ในด้านการบริหารจดัการ ด้านกายภาพ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ได้รับการตอบรับและสนับสนนุ
จากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี และเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้อตุสาหกรรม
และชมุชนอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุและยัง่ยืน 
 2.3.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ    - ไมม่ ี- 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท สามารถจ าแนกได้ ดังนี ้
 3.1 ความเสี่ยงจากการลงทุน 
 3.1.1 การลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ  
  บริษัทฯ ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ การลงทนุจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ  เพ่ือเป็นการ
กระจายความเสี่ยง มีบริษัทจ านวนหนึง่ถือหุ้นในลกัษณะไขว้กนัหรือย้อนกลบั โดยสดัส่วนการถือหุ้นท่ีถือย้อนกลบันัน้ 
นบัเป็นสดัสว่นท่ีน้อยมาก บริษัทฯ ไมม่ีอ านาจควบคมุกิจการในบริษัทท่ีลงทนุ ทัง้นี ้ การด าเนินการของบริษัท
กลุม่สหพฒัน์ เป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ   
  บริษัทฯ ก าหนดแผนงานประจ าปี ซึง่หนึง่ในแผนงานคือ แผนงานด้านการลงทนุ โดยมีหนว่ยงานด้าน
การลงทนุ ท าการวิเคราะห์ ติดตาม โดยพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุร่วมกนัในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ และ
เก่ียวเน่ือง หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั  มีนโยบายให้บริษัทท่ีร่วมลงทนุและท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมาก
ท่ีสดุ เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้  และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
ในกลุม่ทราบ  เพ่ือร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์นัน้ๆ  บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุใน
รูปของเงินปันผล  แตห่ากบริษัทใดมีผลขาดทนุ  นอกจากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับเงินปันผลแล้ว ยงัต้องบนัทกึการด้อยคา่
ของเงินลงทนุ  ซึง่มีผลกระทบตอ่ก าไรและขาดทนุ ตลอดจนมลูคา่ทรัพย์สินของบริษัท 
  ปี 2560 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ มีจ านวนทัง้สิน้ 158 บริษัท และมีการ
บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ จ านวน 30 บริษัท เป็นเงินทัง้สิน้ 171.07 ล้านบาท 

3.1.2 การค า้ประกัน 
  บริษัทฯ มีการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษัทท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุ ทัง้บริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหมแ่ละ
บริษัทท่ีร่วมลงทนุเดิม ซึง่จะพิจารณาจากความจ าเป็น และเป็นการค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ  การค า้ประกนั
มีความเสี่ยง หากบริษัทท่ีบริษัทฯ ค า้ประกนัไม่สามารถช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีไ้ด้ อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ท่ีต้องไป
ร่วมรับผิดชอบ และหากบริษัทดงักลา่วมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุ บริษัทฯ ต้องบนัทกึผลขาดทนุจากภาระค า้ประกนั 
สง่ผลตอ่การด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานด้านการลงทนุ ท าการวิเคราะห์ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ทราบถงึฐานะและความสามารถในการช าระคืนเงินกู้  ซึง่จะเป็นการลดความเสี่ยงใน
การค า้ประกนั 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือ จ านวน 12 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 
850.53  ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ  689.23 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา มีการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือเพ่ิม 4 บริษัท 
คือ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากดั บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี ้วีฟ จ ากดั และ PT 
Dynic Textile Prestige 
 3.1.3  ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
  บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจการลงทนุในหุ้นในบริษัทตา่งๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวน
อตุสาหกรรม ซึง่เป็นการลงทนุระยะยาว เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง รวมถงึให้บริษัทฯ มีศกัยภาพเพียงพอในการด าเนิน
ธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนในการจดัหาแหลง่เงินทนุและเคร่ืองมือทางการเงินในการระดมทนุท่ีเหมาะสมและพอเพียง 
เพ่ือให้ต้นทนุทางการเงินและอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สามารถด ารงสภาพคลอ่ง
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ในการขยายธุรกิจ และมีการใช้นโยบายการเงินอย่างระมดัระวงั  เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเกิดความ
เช่ือมัน่วา่ มีการบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้และ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการพิจารณาเร่ือง ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน และสภาพคลอ่ง 
 3.2 ความเสี่ยงจากการให้เช่าและบริการ 
 3.2.1 การให้เช่าและบริการ 
  บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสาธารณปูโภคภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  บริษัทฯ 
จ าเป็นต้องจดัเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ ทัง้ในด้านอาคารส านกังาน โรงงาน และระบบสาธารณปูโภค เพ่ือให้
ครอบคลมุการบริการตอ่ลกูค้าท่ีจะมาด าเนินกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเกิด
ความเสียหาย บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในด้านรายได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึน้จากทรัพย์สนิ โดยการท าประกนัวินาศภยั เพ่ือลดและกระจายความเสี่ยงตอ่ทรัพย์สินดงักลา่ว วงเงิน
จ านวน 1,971,610,450.- บาท 
  ปี  2560 บริษัทฯ  มีรายได้จากการให้เช่า จ านวน  186,308,656.12   บาท  และมีรายได้จากบริการ
สาธารณปูโภค จ านวน  2,060,916,018.73  บาท 
 3.2.2  การไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้า 
  บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับสทิธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศ และได้ท าสญัญา
ยินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิตและจ าหน่าย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
นัน้ๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของคา่ลิขสิทธ์ิรับ หากบริษัทฯ ไมไ่ด้รับการตอ่อายลุิขสิทธ์ิเคร่ืองหมาย
การค้า จะท าให้บริษัทฯ สญูเสียรายได้คา่ลิขสิทธ์ิรับ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงในเร่ืองดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการ
ท าสญัญากบัผู้ ให้ลิขสิทธ์ิเป็นสญัญาระยะยาว และด าเนินการภายใต้ข้อตกลงและข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในสญัญา
อย่างเคร่งครัด ส าหรับคา่ลิขสิทธ์ิรับ เป็นรายได้ท่ีไมมี่นยัส าคญัตอ่รายได้รวมของบริษัท 
 3.3 ความเสี่ยงในธุรกจิสวนอุตสาหกรรม 
 3.3.1 ด้านความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาสวนอตุสาหกรรม ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันามาอย่างตอ่เน่ือง 
รวมถงึเป็นเขตอตุสาหกรรมท่ีได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ือสง่เสริมการลงทนุจากหน่วยงานตา่งๆ สง่ผลให้นกัลงทนุเข้ามา
ลงทนุภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทัง้ 4 แห่ง เป็นจ านวนมาก ซึง่อาจจะสง่ผลให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยง
ในด้านความเพียงพอของระบบสาธารณปูโภค บริษัทฯ จงึได้พฒันาท่ีดินพร้อมระบบสาธาณปูโภคตา่งๆ ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ได้แก่ ระบบถนน ระบบระบายน า้ฝน ระบบน า้ประปา ระบบระบายน า้เสีย ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบ
ไฟฟ้า และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  อีกทัง้ยงัมีการจดัให้มีบริการระบบสาธารณปูการอื่นๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ การ
จดัระบบอ านวยความสะดวกในการติดตอ่หน่วยงานราชการ  สถานพยาบาล  สถานท่ีพกัผ่อนภายในสวนอตุสาหกรรม 
พืน้ท่ีสีเขียว เพ่ือรองรับผู้ประกอบการ  
  บริษัทฯ ได้ประเมิน และวิเคราะห์ผลกระทบตอ่การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือป้องกนั หรือ
ลดผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่ว ให้เหลือน้อยท่ีสดุ โดยการประเมินปริมาณความต้องการการใช้ระบบสาธารณปูโภค
พืน้ฐาน ให้สอดคล้องกบัประมาณการใช้งานในปัจจบุนั ซึง่จากการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจบุนัระบบสาธารณปูโภคมีการใช้
งานไปประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณรองรับสงูสดุ ซึง่เพียงพอตอ่การใช้งานของผู้ประกอบการ  นอกจากนัน้  บริษัทฯ 
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ยงัได้น าระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ISO 50001:2011 และ ISO 14001:2015 ส าหรับควบคมุการด าเนินงาน
ด้านสาธารณปูโภคตา่งๆ ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ และให้ความส าคญักบัความพงึพอใจของผู้ประกอบการ
เป็นส าคญั รวมถงึเพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้  โดยก าหนดเป็นแผนงานเพ่ือรองรับการขยายตวัของ
อตุสาหกรรมในอนาคต อาทิ การวางแผนการส ารองน า้ดิบ การก าหนดแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  ระบบระบายน า้ฝน 
ระบบประปา ระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่จะท าให้ผู้ประกอบการมัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีความ
พร้อมในด้านสาธารณปูโภคเพ่ือรองรับนกัลงทนุท่ีจะเข้ามาลงทนุภายในพืน้ท่ี  
 3.3.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาต ิ
  3.3.2.1  ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
   บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสวนอตุสาหกรรมตระหนกัดีถงึปัญหาด้านอาชีวอนามยั 
ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบัผลกระทบตอ่อาชีวอนามยั 
ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอตอ่ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อย่างตอ่เน่ือง รวมถึงมีการติดตาม เฝา้ระวงัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือให้สถานประกอบการต่างๆ ท่ีอยู่
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปราศจากปัญหาด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมตา่งๆ เช่น 
การเฝา้ระวงัปัญหามลพิษทางอากาศและน า้เสีย ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มสีว่นได้เสียหรือชมุชนโดยรอบ และอาจ
น าไปสูก่ารฟ้องร้องทางกฎหมาย ท าให้บริษัทฯ ต้องเสียช่ือเสียงและเสียคา่สินไหมตามคดีความท่ีเกิดขึน้ จนไม่
สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ ซึง่ท่ีผ่านมา ไมม่ีปัญหาดงักลา่ว และเพ่ือให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของผู้บริหารท่ี
ต้องการให้อตุสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานมีจิตส านกึและมีความรับผิดชอบตอ่
ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม  โดยได้ประชมุและท ากิจกรรมร่วมกบัเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของชมุชนโดยรอบ 
จ านวน 14 ชมุชน ท่ีเป็นผู้มสีว่นได้เสียอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างอาชีพ อีกทัง้ยงัเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและเร่ือง
ร้องเรียนท่ีเกิดขึน้ของโรงงานซึง่ตัง้อยู่ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ โดยให้ค าปรึกษาโรงงานและผู้ประกอบการ
ท่ีพบปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม สง่ผลให้โรงงานผู้ประกอบการในสวนอตุสาหกรรม และชมุชนอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน  
   จากการที่สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 3 แห่ง ได้รับการรับรองระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment แบบ Multisite บริษัทฯ ยงัด าเนินธรุกิจ
สวนอตุสาหกรรมมุง่สูม่าตรฐานสากล ด้วยระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม และได้รับการยกระดบัมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 จากส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) อย่างต่อเน่ือง ซึง่ท่ีผ่านมา สวนอตุสาหกรรม ตระหนกัถงึความส าคญัของภาวะ
ฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ และก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมีนยัส าคญัตอ่การประกอบธรุกิจภายในสวนอตุสาหกรรม ได้จดัให้
มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินด้านอคัคีภยัภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู อย่าง
จริงจงั ซึง่ได้ฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติสารเคมีหกร่ัวไหลและอคัคีภยัภายในโรงงาน โดยจ าลองปัญหาท่ีเกิดขึน้จาก
เหตกุารณ์จริงท่ีผ่านมา ร่วมกบัผู้ช านาญการจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นผู้ ฝึกซ้อม นอกจากนี ้
สวนอตุสาหกรรมได้เลง็เหน็ความส าคญัของอปุกรณ์ระงบัเหตฉุกุเฉินท่ีมีความแตกตา่งตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้ในอดีต 
จากการประเมินความเสี่ยงตอ่โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม จงึได้จดัเตรียมโฟมดบัเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่
การควบคมุสถานการณ์หรือภาวะฉกุเฉิน และจดัซือ้รถดบัเพลิงเพ่ือเตรียมพร้อมต่อภาวะฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้โดย
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มิได้คาดหมาย ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมการจดัตัง้ศนูย์ความปลอดภยั บรรเทาสาธารณภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา (Saha Group Safety Center : SGSC) โดย
เป็นศนูย์ท่ีมีระบบ และเป็นมาตรฐานท่ีใช้ร่วมกนักบัทกุบริษัทท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
เพ่ือพฒันาศกัยภาพสู ่EEC และบรูณาการการใช้ BIG Data พร้อมเป็นศนูย์ฝึกอบรม น าเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมลู 
เพ่ือการป้องกนัด้านอคัคีภยั และสารเคมีของโรงงานอตุสาหกรรม ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
โดยสง่เสริมการสร้างเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานเครือสหพฒัน์ กบัหน่วยงานรัฐ และเอกชน 
โดยเป็นศนูย์กลางแบบครบวงจรด้านความปลอดภยัในการท างาน รวมถงึการสร้างบคุลากรเพ่ือให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภยัจากการท างานหรือเก่ียวกบัการท างานของพนกังาน ให้ปราศจากเหตอุนัจะท าให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
จิตใจ หรือสขุภาพอนามยัอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3.2.2 ความเสี่ยงในด้านอุทกภัย  
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีราบชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก
อาจเกิดน า้หลากเข้าพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมในระยะเวลาสัน้ๆ จากล าห้วยสาธารณะหรืออา่งเก็บน า้ โดยเฉพาะในฤดู
ท่ีมีฝนมากผิดปกติ ประเดน็ปัญหาอทุกภยัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ ได้จดัท าแผนป้องกนัและแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉิน กรณี
เกิดอทุกภยัไว้พร้อมแล้ว โดยในแผนป้องกนัประกอบด้วย ชดุปฏิบตัิงานติดตามเฝา้ระวงัปริมาณและระดบัน า้บริเวณ
รอบๆ พืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ในรัศมี 5 กิโลเมตร ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้ได้ก าหนดเกณฑ์การ
เฝา้ระวงัไว้ 3 ระดบั คือ ระดบัปกติ ระดบัเฝา้ระวงั และแจ้งเตือน ระดบัแจ้งเตือนโรงงานและปฏิบตัิตามแผนฉกุเฉิน 
โดยท าการติดตามข่าวจากกรมอตุนิุยมวิทยา และน าข้อมลูแผนท่ีอากาศมาวิเคราะห์เป็นประจ าอย่างตอ่เน่ือง มีการ
ซ้อมแผนดงักลา่วทกุปี นอกจากนี ้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพการระบายน า้และแก้ไขปัญหาน า้ท่วมขงัภายในพืน้ท่ี 
ซึง่จะระบายน า้ฝนผ่านคลองย่อยลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะหลกัได้อย่างรวดเร็ว สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
มีการลงทนุงบประมาณ 12 ล้านบาท เพ่ือการปรับปรุงระบบระบายน า้ฝนใหม ่ โดยการออกแบบระบบระบายน า้ฝน
ให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือรองรับปริมาณน า้ฝนเพ่ิมมากขึน้ รวมถงึการจดัให้มีการขดุลอกระบบระบายน า้ฝนภายในพืน้ท่ีสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เป็นประจ าทกุปี 
   โดยในปีท่ีผ่านมา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทุกแห่ง ไม่ประสบอทุุกภยั  
  3.3.2.3 ความเส่ียงในด้านภัยแล้งนอกฤดูกาล 
   ในปี 2560 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ จากอิทธิพลของ El Nino ลดความรุนแรงลง 
สง่ผลให้ประเทศไทยมีฝนตกตามฤดกูาล รวมถงึฝนตกนอกฤดกูาลในบางช่วงเวลา และจากอิทธิพลของพายหุมนุ
เขตร้อนท่ีเข้ามาทางฝ่ังประเทศเวียดนาม และใกล้เคียงกบัประเทศไทย ท าให้เกิดฝนตกในประเทศหลายช่วง ในรอบ
ปีท่ีผ่านมา จากข้อมลูปริมาณน า้กกัเก็บในอา่งเก็บน า้หลกัในภาคตะวนัออก พบวา่ สามารถกกัเก็บน า้ได้เตม็ความจุ
ของอา่ง ในบางช่วงเวลามีปริมาณน า้กกัเก็บได้มากกวา่ความจจุนต้องท าการระบายน า้เพ่ือป้องกนัความเสียหาย
ของโครงสร้างอา่งเก็บน า้ ในขณะเดียวกนัความต้องการการใช้น า้ทวีสงูขึน้ เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของประชากร และ
การขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจไมว่า่จะเป็นภาคการเกษตร อตุสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า จากนโยบาย EEC ของ
รัฐบาล เป็นต้น อาจสง่ผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน า้ขึน้ ซึง่มีแนวโน้มจะเพ่ิมความรุนแรงในหลายพืน้ท่ี โดยปัจจบุนั             
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีการจดัซือ้ทรัพยากรน า้ดิบจาก บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรน า้ดิบจากอา่งเก็บน า้หลกัภายในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกของประเทศ กระจาย
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ให้กบักลุม่ลกูค้า ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม่อตุสาหกรรม บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก 
จ ากดั (มหาชน) ได้มีการบริหารจดัการทรัพยากรน า้อย่างเป็นระบบและยัง่ยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน า้ใน
ระยะสัน้และระยะยาวในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรีุและจงัหวดัระยอง อีกทัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้มีการ
ใช้ระบบปรับปรุงคณุภาพน า้ด้วยเทคโนโลยีโอโซน ซึง่สามารถน าน า้ในแหลง่น า้ธรรมชาติท่ีมีคณุภาพต ่าในช่วงฤดแูล้ง 
มาผลิตเป็นน า้ดิบเพ่ือใช้ในสวนอตุสาหกรรมได้ถงึวนัละ 6,000 ลกูบาศก์เมตร ในขณะเดียวกนั สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ มีการรับน า้ดิบจากแหลง่น า้ธรรมชาติเก็บกกัภายในอา่งเก็บน า้ขนาด 1 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ซึง่มีการจดัสรรได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมถงึการใช้น า้จากแหลง่น า้บาดาล ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ล าพนู และในสว่นสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ แมส่อด ได้มีการยกเลิกการใช้น า้บาดาล เน่ืองจากคณุภาพน า้ไม่
สามารถใช้ได้ จงึได้ท าการขดุอา่งเก็บน า้เพ่ือรองรับน า้ธรรมชาติในพืน้ท่ี โดยมีปริมาตร 50,000 ลกูบาศก์เมตร ซึง่
ปริมาณน า้ดงักลา่ว สามารถรองรับการใช้น า้ในพืน้ท่ีได้อย่างเพียงพอ ซึง่ถือเป็นการจดัการทรัพยากรน า้อย่างยัง่ยืน 
โดยท่ีมีความเสี่ยงจากภาวะภยัแล้งนอกฤดกูาลน้อยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์น า้ของพืน้ท่ีใน
เขตสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์อย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด สง่ผลให้ท่ีผ่านมา สวนอตุสาหกรรมยงัไมเ่คยประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน า้ขัน้วิกฤต 
 3.3.3 ความเสี่ยงจากสารเคมี 
  จากการส ารวจ การด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ท่ีประกอบด้วยโรงงาน ซึง่ใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบ
ในการด าเนินการผลิตหลายประเภทนัน้ ย่อมสง่ผลให้เกิดความเสี่ยงสงูจากเหตฉุกุเฉินหลายประเภท ไมว่า่จะเป็น
การระเบิด การร่ัวไหล การปนเปือ้น การฟุ้งกระจาย และเหตอุนัตรายอ่ืนๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ ด้วยเหตกุารณ์
เหลา่นี ้อาจก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมีนยัส าคญัตอ่บคุลากร ทรัพย์สิน หรือการด าเนินธุรกิจ 

  ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ มีหลายบริษัท ท่ีจ าเป็นต้องใช้สารเคมี เพ่ือน ามาใช้ในทางการผลิต 
บริษัทฯ จงึได้ประกาศใช้มาตรการควบคมุการขนสง่สารเคมีทกุชนิด ของเสียอนัตรายท่ีเข้าและออกภายในพืน้ท่ีสวน
อตุสาหกรรม เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงและป้องกนัอนัตราย ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากสารเคมี มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่1 ธนัวาคม 
2555 เป็นต้นมา และมีการทบทวนมาตรการควบคมุการขนสง่สารเคมีอย่างสม ่าเสมอ  ว่ามีความเพียงพอต่อการ
ป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว จงึไมเ่กิดเหตสุารเคมีร่ัวไหลตลอดหลายปีท่ีผ่านมา  
 3.4 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 
  เน่ืองจากหุ้นของบริษัท มีการซือ้ขายหมนุเวียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคอ่นข้างน้อย จงึมี
สภาพคลอ่งของตวัหลกัทรัพย์ต า่ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจงึอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไมส่ามารถซือ้ขายหุ้นได้ทนัทีในราคาท่ีต้องการ 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1   ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 

 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ  ได้เช่าพืน้ท่ีในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่
เลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) บริเวณ ชัน้ 4 พืน้ท่ีเช่า 1,104.85 ตารางเมตร รวมเป็นเงินคา่เช่าปีละ 2,648,400.- บาท 
สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายทางการค้า 
 เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิ และท่ีเป็นเจ้าของ สามารถจ าแนกได้ ดงันี ้
 - เคร่ืองหมายการค้าต่างประเทศ  
  บริษัทฯ  เป็นผู้ ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในตา่งประเทศ ตามสญัญาให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า โดยสญัญาสว่นหนึง่ก าหนดให้มีการตอ่อายโุดยอตัโนมตัิ และสญัญาอีกสว่นหนึง่ ก าหนดให้บริษัทฯ 
แจ้งขอตอ่อายไุปยงัคูส่ญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้
บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ย่ีห้อตา่งๆ  โดยบริษัทฯ จะได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปคา่ลิขสิทธ์ิรับ ปัจจบุนัเคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิ มีรายละเอียดดงันี ้
เคร่ืองหมายการค้า เงื่อนไขที่ส าคัญ 
1. GUY LAROCHE 1.  ให้สิทธิผลิตในประเทศไทยและจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศตามท่ีก าหนด 

2.  ให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามบริษัทฯ โอนสิทธิไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลท่ี 3  เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็น  
     ลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

2. ELLE 1.  ให้สิทธิผลิตและจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย และตา่งประเทศตามท่ีก าหนด 
2.  บริษัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตให้บริษัทในประเทศไทยตามท่ีก าหนด  
     โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

  

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
(พนับาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 29,320,024  ไมม่ี 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เป็นเจ้าของ 68,378  ไมม่ี 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นเจ้าของ 271,855  ไมม่ี 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายที่ดินอื่น เป็นเจ้าของ 275,149  ไมม่ี 
ระบบสาธารณปูโภคสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 34,601  ไมม่ี 
สิง่ปลกูสร้างสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 700,063  ไมม่ี 
ที่ดินอื่นๆ เป็นเจ้าของ 2,383,568  ไมม่ี 
อาคารส านกังานสาขา เป็นเจ้าของ 14,956  ไมม่ี 
อาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าหรือขาย เป็นเจ้าของ 956,888  ไมม่ี 
สนิทรัพย์อื่นๆ  เป็นเจ้าของ 170,254  ไมม่ี 
สนิทรัพย์ระหวา่งสร้าง เป็นเจ้าของ 97,259  ไมม่ี 
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เคร่ืองหมายการค้า เงื่อนไขที่ส าคัญ 
3. ABSORBA  
    
 
 

1. ให้สิทธิผลิตสินค้าในประเทศไทย และจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย และตา่งประเทศตามท่ี 
     ก าหนด 
2.  ให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามโอนสิทธิไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลท่ี 3 เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็น 
     ลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า   

 

 -  เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ  
  บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวในการ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าตา่งๆ เช่น กลุสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นต้น โดย
บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเคร่ืองหมายการค้ารับ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้า จ านวนกวา่ 70 เคร่ืองหมายรวมกวา่ 100 ค าขอ 
  นอกจากนี ้ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้อนุมตัิใบอนุญาตจ าหน่าย
ไฟฟ้า และใบอนญุาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ บริษัทฯ สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าได้เอง โดยได้ด าเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการต่อเน่ืองจากสมัปทานประกอบกิจการไฟฟ้าเดิม เมื่อ 3 กรกฎาคม 2541 และบริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าและไอน า้กบั บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ในกลุ่มสหพฒัน์ โดยมี
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าสงูถึง 215 เมกกะวตัต์ และผลิตไอน า้ 96 ตนัต่อชั่วโมง ซึง่เป็นการเสริมสร้างความมัน่คงให้กบั
ระบบจ าหน่ายด้านพลงังานในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
 

 4.2    นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ จะร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ โดยกระจายการลงทนุในหลายประเภทธุรกิจ เพ่ือเป็นการ
กระจายความเสี่ยง โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ มีโอกาสเจริญก้าวหน้า และเก่ียวเน่ืองกนัหรือเอือ้ประโยชน์
ตอ่กนั ทัง้นี ้การด าเนินการของบริษัทท่ีลงทนุเป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ  
 

 4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 
  บริษัทฯ ได้ประเมินราคาท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS) เพ่ือเป็นการแสดงมลูคา่ยตุิธรรม  
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 5.1 คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของ

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
  - ไมม่ี – 
 

 5.2 คดีท่ีกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างมีนยัส าคญั แตไ่มส่ามารถประเมินผล
กระทบเป็นตวัเลขได้   

  - ไมม่ี – 
 

 5.3 คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อย   
  - ไมม่ี - 
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6.    ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 6.1.1 ชื่อ สถานที่ตัง้ส านักงาน 
  ชื่อ : บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   
    กรุงเทพฯ 10120 

  ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการลงทนุในหุ้น 
    บริษัทตา่งๆ  ธุรกิจการให้เช่าและบริการ  และธรุกิจสวน 

    อตุสาหกรรม 

  เลขทะเบียนบริษัท/ 
  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107537001340 

  โทรศัพท์ : 0-2293-0030 

  โทรสาร : 0-2293-0040 

  โฮมเพจ : http://www.spi.co.th 
  อีเมล : เลขานกุารบริษัท  
     darunee@spi.co.th 
     ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  
     pleanpit@spi.co.th 
     ผู้ รับผิดชอบด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์  
     rattana@spi.co.th 
     ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
     amphol@spi.co.th 
     ท่ีปรึกษางานทรัพยากรบคุคล (งานชมุชนสมัพนัธ์) 
     omsin@spi.co.th 
  ทุนจดทะเบียน  : จ านวน 582,923,188  บาท  ประกอบด้วย หุ้นสามญั  
     จ านวน 582,923,188  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว : จ านวน 494,034,300  บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 
      จ านวน 494,034,300  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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ที่ตัง้สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาที่ 1 999 หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศัพท์ (038) 480-444 
โทรสาร (038) 480-505 

สาขาที่ 2 1 หมูท่ี่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 
โทรศัพท์ (037) 205-203-7 
โทรสาร (037) 205-202 
สาขาที่ 3 189 หมูท่ี่ 15 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  51000 
โทรศัพท์ (053) 584-072-4 
โทรสาร (053) 584-080 
สาขาที่ 4 196 หมูท่ี่ 11 ต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110   
โทรศัพท์ (037) 290-345 
โทรสาร (037) 290-345 
สาขาที่ 5 269 หมูท่ี่ 15 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด  จงัหวดัตาก 63110 
โทรศัพท์ (055) 546-634 
โทรสาร (055) 546-634 
สาขาที่ 6 1 หมูท่ี่ 6 ต าบลสรุศกัด์ิ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  20230 
โทรศัพท์ (038) 338-444 
โทรสาร (038) 480-505 
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 6.1.2 ชื่อ สถานที่ตัง้ส านักงาน ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้น ชนิดของหุ้น ที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทที่  
 บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วมีรายละเอียด ดังนี ้

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน

ที่ออกจ ำหน่ำย ที่  SPI ลงทุน เงินลงทุน

บริษัทจ ำหน่ำย

1 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ อปุโภคบริโภค สามญั 290,633,730         65,353,640        22.49     702,907,481.99       

2 บมจ. สหพัฒนพิบลู กรุงเทพฯ อปุโภคบริโภค สามญั 330,000,000         66,003,065        20.00     319,955,400.86       

3 ญ่ีปุ่ น ตวัแทนขาย สามญั 600.00                  110                    18.33     1,997,600.00           

4 บจ. บางกอกแอธเลติก กรุงเทพฯ ชดุกีฬา สามญั 2,000,000             363,155             18.16     69,561,939.58         

5 INTERNATIONAL  COMMERCIAL  

CORDINATION LTD. (H.K)                  ฮอ่งกง ตวัแทนขาย สามญั 50,000                  9,000                 18.00     4,483,997.26           

6 TIGER MK LOGISTICS (MYANMAR) 

COMPANY LIMITED เมียนมาร์ ขนส่ง สามญั 30,000                  5,400                 18.00     1,781,720.00           

7 บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ อปุโภค สามญั 14,951,000           2,317,738          15.50     43,120,478.00         

8 บจ. ซรููฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ร้านขายยา สามญั 250,000                37,500               15.00     60,000,000.00         

9 บจ. เวล์ิด สหแฟชัน่ กรุงเทพฯ ผลิตและจ าหน่าย

เสือ้ผ้าบรุุษ สามญั 50,000                  7,500                 15.00     7,500,000.00           

10 PT. TRINITY LUXTRO อินโดนีเซีย ตวัแทนขาย สามญั 120,000                18,000               15.00     5,861,700.00           

11 บมจ. โอ ซี ซี กรุงเทพฯ อปุโภค สามญั 60,000,000           7,635,000          12.73     12,215,983.30         

12 บจ. มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามญั 400,000                48,000               12.00     4,800,000.00           

13 บจ. วนี อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ ขายตรง สามญั 300,000                36,000               12.00     3,600,000.00           

14 บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามญั 10,000,000           1,177,362          11.77     11,773,620.00         

15 บจ. ซนัร้อยแปด กรุงเทพฯ ผู้กระจายสินค้า สามญั 30,000,000           3,000,000          10.00     30,000,000.00         

รวมบริษัทจ ำหน่ำย 1,279,559,920.99   

บริษัทผลิต

1 บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) สมทุรปราการ บรรจภุณัฑ์พลาสติก สามญั 600,000                201,496             33.58     20,149,600.00         

2 บจ. ไหมทอง กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 1,400,000             449,500             32.11     58,152,029.69         

3 บจ. สหชลผลพืช ชลบรีุ เกษตร สามญั 3,250,000             854,830             26.30     148,407,884.00       

4 บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ กรุงเทพฯ บะหม่ีกึง่ส าเร็จรูป

และขนมปังกรอบ สามญั 329,704,014         82,623,102        25.06     3,180,573,043.07    

5 บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามญั 12,000,000           3,000,000          25.00     165,000,000.00       

6 บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผงซกัฟอก สามญั 3,000,000             744,000             24.80     74,400,000.00         

7 บมจ. ธนลูักษณ์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้าและเคร่ืองหนงั สามญั 120,000,000         28,220,820        23.52     28,688,920.22         

8 บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี กรุงเทพฯ ขนมปังและเบเกอร่ี

อ่ืนๆ สามญั 450,000,000         97,127,400        21.58     5,758,392,324.00    

9 บมจ. ไทยวาโก้ กรุงเทพฯ ชดุชัน้ใน สามญั 120,000,000         25,512,500        21.26     63,545,155.00         

10 บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง ชลบรีุ บรรจภุณัฑ์พลาสติก สามญั 1,200,000             240,000             20.00     47,625,000.00         

11 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ปราจีนบรีุ ป่ันด้าย สามญั 32,400,000           6,385,170          19.71     76,609,202.82         

12 บจ. บางกอกโตเกียวซอคส์ กรุงเทพฯ ถงุเท้า สามญั 1,432,200             280,000             19.55     26,764,312.50         

13 บจ. โทเทิลเวย์ อิมเมจ กรุงเทพฯ เคร่ืองหนงั สามญั 200,000                38,998               19.50     6,246,583.44           

14 บจ. ไทยมอนสเตอร์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 50,000                  9,750                 19.50     5,906,141.75           

ช่ือบริษัท สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น
มูลค่ำเงินลงทุน

KYOSHUN CO., LTD.
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จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน

ที่ออกจ ำหน่ำย ที่  SPI ลงทุน เงินลงทุน

บริษัทผลิต (ต่อ)

15 บจ. จี เทค แมททีเรียล กรุงเทพฯ ผลิตส่วนประกอบชดุ

ชัน้ใน สามญั 3,000,000             570,000             19.00     57,000,000.00         

16 บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ กรุงเทพฯ ผลิตส่วนประกอบชดุ

ชัน้ใน สามญั 10,000,000           1,900,000          19.00     190,000,000.00       

17 บจ. เอชแอนด์บ ี อินเตอร์เท็กซ์ กรุงเทพฯ ตุ๊กตาผ้า สามญั 400,000                76,000               19.00     7,600,000.00           

18 บจ. เอส.ท.ี (ไทยแลนด์) ชลบรีุ ถงุมือยาง สามญั 1,420,000             266,250             18.75     26,625,000.00         

19 บจ. สหน าเท็กซ์ไทล์ กรุงเทพฯ สิ่งทอ สามญั 360,000                64,800               18.00     7,747,488.00           

20 บจ. แชมป์เอช กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 400,000                68,000               17.00     6,800,000.00           

21 บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ) ชลบรีุ กระแสไฟฟ้า สามญั 955,000,000         160,507,132      16.81     321,685,407.99       

22 บจ, บเีอ็นซี เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ อสังหาริมทรัพย์ สามญั 2,400,000             400,000             16.67     40,000,000.00         

23 บจ. เอราวณัสิ่งทอ สมทุรปราการ สิ่งทอ สามญั 6,214,634             996,795             16.04     126,256,111.36       

24 บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ กรุงเทพฯ เคร่ืองส าอาง สามญั 149,930,828         24,016,071        16.02     150,691,632.29       

25 บจ. ภทัยาอตุสาหกิจ กรุงเทพฯ ชดุชัน้ใน สามญั 3,000,000             480,000             16.00     4,922,582.50           

26 บจ. มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดกัส์ ชลบรีุ ชิน้ส่วนรถยนต์ทีท่ า

จากยาง สามญั 1,200,000             187,200             15.60     18,720,000.00         

27 บจ. เจนเนอร์รัลกลาส ชลบรีุ ผลิตขวดแก้ว สามญั 14,500,000           2,175,000          15.00     34,339,805.49         

28 บจ. โตโย เท็กซ์ไทล์ ไทย กรุงเทพฯ ถงุเท้า สามญั 300,000                45,000               15.00     4,500,000.00           

29 บจ. ไทยโคบาชิ ชลบรีุ กล่องกระดาษ สามญั 1,000,000             150,000             15.00     15,000,000.00         

30 บจ. ไทยสปอร์ตการ์เม้นท์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 100,000                15,000               15.00     1,500,000.00           

31 บจ. อีสเทิร์นรับเบอร์ ชลบรีุ พืน้รองเท้า สามญั 300,000                45,000               15.00     4,500,000.00           

32 บจ. อเมริกนัฟู้ด ปทมุธานี ไอศครีม BUD'S สามญั 14,000,000           2,100,000          15.00     21,000,000.00         

33 บจ. ไทยอาราอิ ชลบรีุ อะไหล่รถจกัรยานยนต์
สามญั 1,260,000             185,850             14.75     19,202,504.36         

34 บจ. เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ เส้นหม่ี เส้นกว๋ยเตี๋ยว สามญั 330,000                47,000               14.24     32,537,000.00         

35 บจ. อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่ กรุงเทพฯ รองเท้าหนงั สามญั 500,000                70,000               14.00     7,000,000.00           

36 บมจ. ประชาอาภรณ์ กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 96,000,000           13,228,666        13.78     56,886,983.49         

37 บจ. ราชาอชิูโน สมทุรปราการ ผ้าขนหนู สามญั 1,215,000             150,828             12.41     10,080,960.00         

38 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ กรุงเทพฯ ผ้าลูกไม้ปัก สามญั 108,000,000         12,993,750        12.03     12,993,750.00         

39 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์) ชลบรีุ อปุกรณ์กีฬาประเภท

บอล สามญั 1,000,000             120,000             12.00     12,000,000.00         

40 บจ. ไทยกลุแซ่ ปราจีนบรีุ ชดุชัน้ในชาย สามญั 1,800,000             198,000             11.00     19,800,000.00         

41 บจ. สหเซวา ชลบรีุ ผลิตภณัฑ์พลาสติก สามญั 14,500,000           1,525,000          10.52     15,250,000.00         

42 บจ. คิวพี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ซอส สามญั 2,600,000             260,000             10.00     26,000,000.00         

43 บจ. โตโยโบะ สห เซฟตี ้วฟี สมทุรปราการ ถงุลมนิรภยัยานยนต์ สามญั 10,000,000           1,000,000          10.00     100,000,000.00       

44 บจ. ไทยชิกิโบ ชลบรีุ ป่ันด้ายฝ้าย สามญั 2,375,000             237,600             10.00     23,760,000.00         

45 บจ. ไทยทาคายา กรุงเทพฯ เสือ้ผ้า สามญั 300,000                30,000               10.00     3,000,000.00           

46 บจ. ไทยโทมาโด ชลบรีุ กรอบหน้าต่าง

อลูมิเนียม สามญั 200,000                20,000               10.00     2,000,000.00           

47 บจ. ไทยสเตเฟล็กซ์ กรุงเทพฯ ผ้าซบัในฉาบกาว สามญั 600,000                60,000               10.00     6,000,000.00           

ช่ือบริษัท สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น
มูลค่ำเงินลงทุน
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จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน

ที่ออกจ ำหน่ำย ที่  SPI ลงทุน เงินลงทุน

บริษัทผลิต (ต่อ)

48 บจ. ย.ูซี.ซี.อเูอะชิมา่ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลิตและจ าหน่าย

กาแฟกระป๋อง สามญั 150,000                15,000               10.00     1,500,000.00           

49 THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. ฮงัการี บะหม่ีกึง่ส าเร็จรูป สามญั 10.00     32,182,363.55         

รวมบริษัทผลิต 11,079,541,785.52 

บริษัทอ่ืน

1 บจ. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด กรุงเทพฯ ตวัแทน นายหน้า สามญั 300,000                153,000             51.00     12,321,654.00         

2 บจ. สหพัฒน์ เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สามญั 36,000,000           14,400,000        40.00     165,000,000.00       

3 บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซลัติง้ 1992 ชลบรีุ ธุรกิจสิ่งแวดล้อม สามญั 200,000                80,000               40.00     10,000,000.00         

4 บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ กรุงเทพฯ ลงทนุ สามญั 34,300,000           12,347,999        36.00     123,479,990.00       

5 บจ. พิทกัษ์กิจ ชลบรีุ บริการ สามญั 200,000                67,040               33.52     6,704,000.00           

6 บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ ชลบรีุ Service Apartment สามญั 100,000                30,000               30.00     11,049,900.00         

7 บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี กรุงเทพฯ ให้เชา่ทรัพย์สิน สามญั 400,000                112,582             28.15     11,258,200.00         

8 บจ. ทรัพย์สินสหพัฒน์ กรุงเทพฯ ลงทนุ สามญั 200,000                52,500               26.25     5,250,000.00           

9 บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม กรุงเทพฯ ระบบรักษาความ

ปลอดภยั สามญั 3,788,572             966,282             25.50     196,965,028.00       

10 บจ. เส-นอร์สห โลจิสติกส์ ชลบรีุ ระบบขนส่งสินค้า สามญั 2,000,000             470,000             23.50     17,285,646.74         

11 บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ ชลบรีุ บริการบ้านพักอาศยั สามญั 332,000                66,400               20.00     66,400,000.00         

12 บจ. เอ็มบทีีเอส โบรกกิง้ เซอร์วสิ กรุงเทพฯ ประกนัภยั สามญั 50,000                  9,995                 19.99     999,500.00              

13 บจ. สหอบุลนคร กรุงเทพฯ สวนอตุสาหกรรม สามญั 1,250,000             243,750             19.50     6,998,437.50           

14 บจ. แพนแลนด์ กรุงเทพฯ พัฒนาทีด่ิน สามญั 3,000,000             580,000             19.33     58,000,000.00         

15 บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบวิชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ กรุงเทพฯ ขนส่ง สามญั 2,000,000             380,000             19.00     12,546,200.00         

16 บจ. ศรีราชาขนส่ง ชลบรีุ ขนส่ง สามญั 100,000                18,000               18.00     2,518,011.50           

17 บจ. วจิยัและพัฒนา สหโอซกู้าเอเซีย กรุงเทพฯ วจิยั สามญั 800,000                130,666             16.33     13,066,600.00         

18 บจ. ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ สถานบริการความงาม
สามญั 7,000,000             1,050,000          15.00     10,500,000.00         

19 บจ. ไทยฟลายอิง้เมนเท็นแนนซ์ ชลบรีุ ซอ่มและบ ารุงรักษา

เคร่ืองบนิ สามญั 20,000                  3,000                 15.00     300,000.00              

20 บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี กรุงเทพฯ โฆษณา สามญั 7,500,000             1,055,700          14.08     29,154,287.52         

21 บจ. สยามออโต้แบคส์ กรุงเทพฯ อปุกรณ์รถยนต์ สามญั 3,990,000             500,000             12.53     5,000,000.00           

22 บจ. สหรัตนนคร ชลบรีุ นิคมอตุสาหกรรม สามญั 1,800,000             225,000             12.50     22,500,000.00         

23 บจ. เค.คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชัน่ กรุงเทพฯ กอ่สร้าง สามญั 500,000                50,000               10.00     5,150,406.14           

24 บจ. ไทย คิวบคิ เทคโนโลยี่ กรุงเทพฯ CUBIC PRINTING สามญั 400,000                40,000               10.00     4,000,000.00           

25 บจ. บญุรวี กรุงเทพฯ บริการ สามญั 200,000                20,000               10.00     2,000,000.00           

รวมบริษัทอ่ืน 798,447,861.40     

ยอดรวมทัง้สิน้ 13,157,549,567.91 

ช่ือบริษัท สถำนที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น
มูลค่ำเงินลงทุน
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 6.1.3 บุคคลอ้างองิอื่นๆ 
  นายทะเบียนหลักทรัพย์ - บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศพัท์ 0-2009-9000  
    โทรสาร 0-2009-9991 

  ผู้สอบบัญชี - นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
5599 นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
7764 และ/หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 8125 และ/หรือ  

    บริษัท สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
    16/32  ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตย    
    เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
    โทรศพัท์  0-2259-5300  
    โทรสาร  0-2260-1553 
 
 6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
  - ไมม่ี -    
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ส่วนที่  2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
  (1) ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
  ทนุจดทะเบียน :  582,923,188 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั  
    จ านวน 582,923,188 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท 
  ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว : 494,034,300 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 
    จ านวน 494,034,300 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1  บาท  
  (2) หลกัทรัพย์อ่ืนท่ีมีสทิธ์ิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธิ      
    - ไมม่ี - 
  (3)   หลกัทรัพย์อื่นท่ีไมใ่ช่หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้  ตัว๋เงิน หลกัทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี ้ 
   - หุ้นกู้ของบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชดุท่ี 1  
    ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (หุ้นกู้ชดุท่ี 1) จ านวน 1,000,000 หนว่ย เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท 
   - หุ้นกู้ของบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชดุท่ี 2  
    ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (หุ้นกู้ชดุท่ี 2) จ านวน 1,000,000 หนว่ย เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท 
   -  หุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 3,505,448 หน่วย เป็นเงิน 3,505,448,000.- บาท 
  (4)   ข้อตกลงระหวา่งกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออก และเสนอขายหลกัทรัพย์  

  หรือการบริหารงานของบริษัท โดยท่ีข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 
  - ไมม่ี - 
 

 7.2 ผู้ถือหุ้น 
  (1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
   รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หมายเหตุ : ผู้ลงทนุสามารถดรูายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ท่ีถือสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อ
ประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัได้ จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) กอ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 81,562,322 16.51 
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 48,141,856 9.74 
3. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 38,159,873 7.72 
4. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 4.09 
5. บริษัท ยนูีเซ็นทรัล จ ากดั 20,195,960 4.09 
6. นายวีรพฒัน์  พนูศกัด์ิอดุมสิน 17,835,100 3.61 
7. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.57 
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 16,046,216 3.25 
9. บริษัท ยนูีเว็ลธ์ จ ากดั 13,740,310 2.78 
10. LION CORPORATION 10,000,000 2.02 

 รวม 283,527,187 57.38 
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การกระจายการถือหุ้นตามจ านวนรายท่ีถือ โดยแบ่งช่วงจ านวนหุ้นท่ีถือ ตามจ านวนรายของผู้ ถือหุ้น ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

ช่วงจ านวนหุ้นที่ถือ 
ปี 2560 

จ านวนรายที่ถือ % 
1 - 50 142 12.75 
51 - 100 72 6.46 
101 - 500 123 11.04 
501 - 1,000  103 9.25 
1,001 - 3,000 127 11.40 
3,001 - 5,000 75 6.73 
5,000 - ขึน้ไป 472 42.37 

รวม 1,114 100.00 
 

 การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบคุคลท่ีถือ โดยแบ่งประเภทของบคุคลท่ีถือตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่
ตามรายละเอียด ดงันี ้

ประเภทบุคคล 
ปี 2560 

จ านวนหุ้น % 
บริษัทจ ากดั และบริษัทมหาชน 317,594,853 64.29 
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบนัการเงิน 349,570 0.07 
บคุคลภายนอกทัว่ไปท่ีไมใ่ช่พนกังานบริษัท 101,419,247 20.52 
พนกังานบริษัท 11,950,450 2.42 
นกัลงทนุตา่งประเทศ 62,720,180 12.70 

รวม 494,034,300 100.00 
 

  (2)   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออก
และเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 
   - ไมม่ี - 
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 7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 
  (1)  หลักทรัพย์แปลงสภาพ 
   ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 46 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวนไมเ่กิน 4 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท มลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้น และมีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวน 305,965,700.- บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 800,000,000.- บาท เป็นทนุจดทะเบียน 494,034,300.- บาท 
โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัท และอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียน อีกจ านวน  88,888,888.- บาท เป็น
ทนุจดทะเบียน  582,923,188.- บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 88,888,888 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท เพ่ือ
รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และเม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน 2560 มีผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายท่ีมีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว จ านวน 3,505,448 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 3,505,448,000.- บาท  โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขหลกัของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดงันี ้
ช่ือหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 

ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 ซึง่มีข้อก าหนดบงัคบัแปลงสภาพ ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") 
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผู้ ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มลูคา่ท่ีขาย  3,505,448,000 บาท 

จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ  3,505,448 หน่วย 
ราคาหน้าตัว๋ (Face Value) 1,000 (หนึง่พนั) บาท ตอ่1 (หนึง่) หุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือเรียกว่า "มลูคา่ท่ีตราไว้") 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.70 (ศนูย์จดุเจ็ดศนูย์) ตอ่ปี 

วนัออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 29 มิถุนายน 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ แปลงสภาพ 29 มิถุนายน 2567 
วนัก าหนดช าระดอกเบีย้ ปีละ 4 ครัง้ ในวนัท่ี 29 มีนาคม 29 มิถนุายน 29 กนัยายน และ 29 ธนัวาคมของทกุปี 

โดยวนัก าหนดช าระดอกเบีย้งวดแรกในวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 และวนัก าหนด
ช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย คือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ 45 (ส่ีสิบห้า) บาทตอ่ 1 (หนึง่) หุ้นสามญัของบริษท ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

อตัราส่วนการแปลงสภาพ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ : 22.222222 หุ้น (หรือ อตัราอ่ืนท่ีเกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ
ตามเง่ือนไขการก าหนดสิทธิ 

วนัแปลงสภาพ ปีละ 4 ครัง้ ในเดือนมีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธนัวาคม ของทกุปี และสามารถเร่ิม
แปลงสภาพได้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

การบงัคบัแปลงสภาพ ในกรณีท่ีราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงั 15 วนัท า
การตดิตอ่กนัก่อนวนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้สดุท้ายก่อนไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ มี
ราคาสงูกวา่ 52 บาท บริษัทฯ จะบงัคบัแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอน
หรือแปลงสภาพทัง้หมดเป็นหุ้นสามญัของบริษัทในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ตาม
อตัราการแปลงสภาพและท่ีราคาแปลงสภาพท่ีมีผลบงัคบั ณ วนัใช้สิทธิแปลงสภาพครัง้
สดุท้ายก่อนไถ่ถอน 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษัท “AA” แนวโน้มมีเสถียรภาพโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 
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การขึน้ทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association หรือ ThaiBMA) 

นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ตวัแทนรับแปลงสภาพ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

   

  (2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มียอดหนีค้งค้างของหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ี
หลกัประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวน 2,000,000 หนว่ย มลูคา่หน่วยละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,000 
ล้านบาท จ านวน 2 ชดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ช่ือเฉพาะหุ้นกู้ “ หุ้นกู้ของ  บริษัท  สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1/2560   

ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ” (หุ้นกู้ชดุที่ 1) 
และ 

“ หุ้นกู้ของ  บริษัท  สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1/2560   
ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ” (หุ้นกู้ชดุที่ 2) 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
วตัถปุระสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้ส าหรับการ

ลงทนุ และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้ของบริษัท 
ประเภทของการจดัจ าหนา่ย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
ชดุหุ้นกู้  หุ้นกู้ชดุที่ 1 หุ้นกู้ชดุที่ 2 
อายหุุ้นกู้  3 ปี 7 ปี 
มลูคา่ที่ตราไว้ หนว่ยละ 1,000 บาท 1,000 บาท 
จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,000,000 หนว่ย 1,000,000 หนว่ย 
มลูคา่รวมของหุ้นกู้  1,000,000,000 บาท 1,000,000,000 บาท 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล 
(ณ 18 มกราคม 2560) 

1.81% 2.47% 

อตัราดอกเบีย้ 2.39% 3.44% 
การช าระดอกเบีย้ ทกุ 6 เดือน 
การช าระคืนเงินต้น ครัง้เดยีวเมื่อครบก าหนดไถถ่อน (Bullet  Payment) 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
อนัดบัความนา่เช่ือถือของบริษัท “ AA “ แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยบริษัท  ทริสเรทติง้  จ ากดั 
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ย ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) 
การรับประกนัการจ าหนา่ย จดัจ าหนา่ยแบบรับประกนัการจดัจ าหนา่ยแบบแนน่อนทัง้จ านวน 
นายทะเบยีนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) 
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 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  -   บริษัทฯ 
   บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่า  0.10 บาทต่อหุ้น  (เท่ากบั ร้อยละ 10 ของราคามลูคา่หุ้น) 
แตท่ี่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลมากกวา่นโยบาย โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท  
และภาวะเศรษฐกิจ 

 

หมายเหตุ :  *  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 12 (ชดุที่ 24) เมื่อวนัท่ี 12 มนีาคม 2561 มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุ 
  สามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ก าหนดให้มีขึน้ในวนัท่ี  23  เมษายน  2561  เพือ่อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ

0.65  บาท  เป็นเงินทัง้สิน้ 321,122,295.- บาท โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8 (ชดุที่ 24) เมื่อ
วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็น
เงิน 49,403,430.- บาท คงเหลอืจ่าย ในอตัราหุ้นละ 0.55 เป็นเงิน 271,718,865.- บาท 

 ** ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินของปี 2559 เนื่องจากมกีารปรับปรุงข้อมลูของเงินลงทนุในบริษัท
ร่วม ท าให้อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น เปลีย่นเปลงจาก 3.41% เป็น 3.44% และอตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไร
สทุธิ เปลีย่นแปลงจาก 13.22% เป็น 13.10% 

  
  - บริษัทย่อย 
 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายก าหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 

8.    โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างการจดัการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้าง
คณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กร
สูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีก าหนด มีโครงสร้างการบริหารที่ชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได้ มีการ
มอบอ านาจระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการที่ชดัเจน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยอีก 3 ชดุ ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความส าคญั คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดย
มีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจดัการ) เป็นผู้บริหารจดัการกิจการของบริษัท  ปัจจบุนั  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหาร
ผู้จดัการใหญ่ รองผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้จดัการฝ่าย มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชดุตา่งๆ และของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึง่ได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานกุารบริษัท 
ท าหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  

ปี 2560 2559** 2558 2557 2556 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 6.41 3.44 2.67 2.33 2.63 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น* (บาท) 0.65 0.45 0.23 0.23 0.23 
อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 10.15% 13.10% 8.61 %   9.87% 8.74% 
อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) (เฉพาะกิจการ) 20.63% 28.36% 18.25 % 20.00% 15.72% 
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 8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรในทกุๆ ด้าน ยดึมัน่
ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
ซื่อสตัย์ สจุริต เย่ียงวิญญชูน ผู้ประกอบธรุกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจ
ตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ี
ชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได้ ดงันี ้
  1. คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ เข้าใจ บทบาท หน้าท่ี มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
  2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอโดย 
   2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้าน
ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ไมจ่ ากดัเพศ มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด มีจ านวนท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ในปี 2560 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 18 คน โดยเป็นกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหาร  จ านวน 6 คน  และกรรมการบริษัท
ท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 12 คน ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่ง เป็น
จ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตัง้ใหมไ่ด้  
   2.2 กรรมการอิสระ  บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นใหญ่   หรือกลุ่มของ
ผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร มีคณุสมบตัิครบตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด จ านวน 6 คน ซึง่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ือง สดัสว่นกรรมการอิสระ ท่ีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง จ านวน 2 คน 
   2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 3  คน ท่ีมี
ความเป็นอิสระ มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าท่ีก ากบัดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอตามกฎบตัร ซึง่เป็นไปตาม
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ประกอบด้วย ผู้ ท่ีมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบญัชี การเงิน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และทัง้ 3 คน สามารถท าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 
   2.4   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ
บริษัท จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีตามกฎบตัร และช่วยสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท และเพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทแตล่ะราย 
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   2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ ในปี 
2560 มีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 3 คน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน และเลขานกุารบริษัท จ านวน 1 คน รวม
จ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีตามกฎบตัร และช่วยสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทด้านธรรมาภิบาล การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้
เกิดความยัง่ยืน 
   2.6 การมอบอ านาจระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัทมีการ
มอบอ านาจระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุ
ตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ ใน การก ากับดูแลกจิการ  หวัข้อ คณะกรรมการชุดย่อย 

 

จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 ในปี 2560 คณะกรรมการแตล่ะชดุมีการประชมุ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 13 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 2  
ครัง้/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภบิาลและ
บริหาร

ความเสี่ยง 
รวม 2 ครัง้ 

การเข้า 
ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ 46 
จ านวน 
1 ครัง้ 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษัท  13/13 - 2/2 - 1/1 
2.   นายบญุปกรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการบริษัท 13/13 - - - 1/1 
3.   นายทนง ศรีจิตร์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 12/13 - 2/2 1/2 1/1 
(เสียชีวิต เมือ่วนัที ่2 มี.ค.2561)       

4.   นายวิชยั              กลุสมภพ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 13/13 - - 1/2 1/1 
(ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ตัง้แต่วนัที ่12 มี.ค.2561)       

5.   นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริษัท 13/13 - - - 1/1 
6.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ กรรมการบริษัท 11/13 - - - 1/1 
7.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศลิป์ กรรมการบริษัท 13/13 - 2/2 - 1/1 
8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท 12/13 - - - 1/1 
9.   นายก าธร           พนูศกัดิ์อดุมสิน กรรมการบริษัท 9/13 - - - 1/1 
10. นายบญุเกียรติ โชควฒันา กรรมการบริษัท 13/13 - - - 1/1 
11. นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท 11/13 - - - 1/1 
12. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ กรรมการบริษัท 13/13 - - - 1/1 
13. นายนพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 
13/13 12/12 - 2/2 1/1 

14. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ และ 12/13 12/12 - - 1/1 
  กรรมการอิสระ      
15. พลต ารวจโทอมัรินทร์      เนียมสกุล กรรมการตรวจสอบ และ 4/4 4/4 - - 1/1 
(ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที ่25 เม.ย. 2560) กรรมการอิสระ      
16. นางสาวนฤมล สอาดโฉม กรรมการตรวจสอบ และ 9/9 7/7 - - 0/0 
(ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เมือ่วนัที ่25 เม.ย. 2560) กรรมการอิสระ      

17. นายอะกิระ มรูาโคชิ กรรมการอิสะ 1/3 - - - 0/0 
(ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัที่ 20 มี.ค. 2560)       
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 13 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 2  
ครัง้/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภบิาลและ
บริหาร

ความเสี่ยง 
รวม 2 ครัง้ 

การเข้า 
ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ 46 
จ านวน 
1 ครัง้ 

18. นายนิพนธ์ พวัพงศกร กรรมการอิสระ 7/9 - - - 0/0 
(ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เมือ่วนัที ่25 เม.ย. 2560)       

19. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการอิสระ 13/13 - - - 1/1 

20. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ กรรมการอิสระ 13/13 - - - 1/1 
21. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ - - - 2/2 0/0 

22. นางดรุณี สนุทรธ ารง เลขานกุารบริษัท  - - - 2/2 1/1 

หมายเหต ุ : -    คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
 - กรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ เน่ืองจาก ป่วย หรือ ติดธุระจ าเป็น  
  หรือเดนิทางไปต่างประเทศ 
 

กรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  กรรมการบริษัทสองในสิบคนนี ้ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561) 

1. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 2. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 
3. นายส าเริง มนญูผล 4. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 
5. นายก าธร พนูศกัด์ิอดุมสิน 6. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 
7. นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 8. นายบญุชยั โชควฒันา 
9. นายวิชยั กลุสมภพ  10. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 

 

 8.2 ผู้บริหาร  (ฝ่ายจัดการ)  ประกอบด้วย 
 8.2.1  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น  ทัง้ท่ีมี
ฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร  ทัง้นี ้ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท าหน้าท่ี
บริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ 
สจุริต เย่ียงวิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้า
ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจ านวนไมน้่อยกว่า 5  คน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายบณุยสิทธ์ิ     โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
2. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
3. นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
4. นายมน ู ลีลานวุฒัน์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
5. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
6. นายมนสั องค์สรณะคม กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
7. นายทนง  ศรีจิตร์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
            (เสียชีวิต เมือ่วนัที ่2 มี.ค.2561)   
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8.2.2 ผู้บริหาร   ประกอบด้วย 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายทนง ศรีจิตร์ ผู้จดัการใหญ่ 
              (เสียชีวิต เม่ือวนัที่ 2 มี.ค.2561)  

2. นายวชิยั กลุสมภพ รองผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน 
              (ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ตัง้แต่วนัที่ 12 มี.ค.2561)  

3. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ 
4. นายสนทยา ทบัขนัต์ ผู้จดัการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
5. นายทนิกร บนุนาค ผู้จดัการฝ่ายพฒันาพืน้ท่ี 
6. นายวชัรา แย้มแก้ว ผู้จดัการฝ่ายภมูิสถาปัตย์ 
7. นายอ าพล วฒันวรพงศ์ ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
8. นายกิตตพิงษ์ คงพฒัน์ยืน ผู้จดัการฝ่ายสารสนเทศ 
9. นางทศันีย์ อินทปรุะ ผู้จดัการฝ่ายส านกังาน  

 (ด ำรงต ำแหน่งถึงวนัที ่31 ธ.ค.2560)  
 

 ซึง่ผู้ด ารงต าแหน่งข้างต้นจดัเป็นผู้บริหาร ตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  
 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท 
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 

รายช่ือ 
กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่สมรส / 
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี 

รวม 
หุ้นสามัญ 

% 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 5,854,680 - - 5,854,680 1.185 
2.   นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 1,410,020 192,600 - 1,602,620 0.324 
3.   นายทนง ศรีจิตร์ 115,000 - - 115,000 0.023 
4.   นายวิชยั กลุสมภพ - 310,172 30,000 340,172 0.069 
5.   นายส าเริง มนญูผล 1,488,460 - - 1,488,460 0.301 
6.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ - - - - - 
7.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศลิป์ 2,997,720 - - 2,997,720 0.607 
8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 8,260 - - 8,260 0.002 
9.   นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสิน 10,050 - - 10,050 0.002 
10. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 4,723,580 194,880 - 4,918,460 0.996 
11. นายบญุชยั โชควฒันา 200,000 - - 200,000 0.040 
12. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์      
13. นายนพพร พงษ์เวช - - - - - 
14. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต - - - - - 
15. นางสาวนฤมล สอาดโฉม - - - - - 
16. นายนิพนธ์ พวัพงศกร - - - - - 
17. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู - - - - - 
18. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ 26,470 5,280 - 31,750 0.006 
19. นายมนสั องค์สรณะคม 8,220 - 1,800 10,020 0.002 
20. นายชโูต จิระคณุากร - - - - - 
21. นางทศันีย์ อินทปรุะ   - - - - - 
22. นายสนทยา ทบัขนัต์ - - - - - 
23. นายทินกร  บนุนาค - - - - - 
24. นายวชัรา  แย้มแก้ว   - - - - - 
25. นายอ าพล  วฒันวรพงศ์   - - - - - 
26. นายกิตติพงษ์ คงพฒัน์ยืน - - - - - 

  
 - ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี  2560 
  - ไมม่ี -  
 

 8.3 เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ นางดรุณี สนุทรธ ารง ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤษภาคม 2551 จบการศกึษาปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และผ่านการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท โดย
คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียด
เก่ียวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 
89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลใช้บงัคบั
ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์ สจุริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ หน้าท่ีตาม
กฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้
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 1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
  -    ทะเบียนกรรมการ 
  - หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงาน

ประจ าปีของบริษัท 
  -    หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร  และจดัสง่ส าเนา

รายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้     

 3. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
 นอกจากนี ้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าที่
อื่นๆ เช่น 
 1. สนบัสนนุให้การก ากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยให้ค าแนะน าเบือ้งต้น
แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่งๆ และข้อบงัคบัของบริษัทรวมถงึรายงานการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษัท 
 2.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ประสานงาน
ด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป  
รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 3. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท  
และข้อพงึปฏิบตัิตา่งๆ 
 4. บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ี
ก ากบัดแูลและสาธารณชน ให้ถกูต้องตามกฎหมาย  
 6. ให้ข่าวสารกบัผู้ ถือหุ้นในเร่ืองสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และให้ข่าวสารของบริษัท อย่างสม ่าเสมอครบถ้วน 
 7. จดัให้มีคูม่ือกรรมการบริษัท มกีารปฐมนิเทศ และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับการเลือกตัง้ใหม่ 
 8. หน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ
และจงูใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยแตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกบัภาระ หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้
คณะโดยรวมในแตล่ะปี ผลการด าเนินงานของบริษัท  วงเงินคา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ
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จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา เปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ  
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
   ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 46 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ได้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
วงเงินรวมไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทัง้นี ้ไมร่วมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะ
พนกังาน  หรือลกูจ้างของบริษัท  โดยให้จ่ายในการท าหน้าท่ี ดงันี ้
   1. กรรมการบริษัท   
    -  คา่เบีย้ประชมุ  (เฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุ)   
     ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
     กรรมการ                     10,000.-   บาท/ครัง้ 
     (ปี  2560 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  2,206,000.-  บาท)  
    - คา่ต าแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ท่ีไมม่ีฐานะเป็นพนกังาน หรือ 
     ลกูจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไป 
     พิจารณาจดัสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
     (ปี  2560 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  -  บาท) 
    - คา่ตอบแทนประจ าปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททกุคน โดยให้คณะกรรมการสรรหา 
     และก าหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
     (ปี  2560 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  11,480,000.-  บาท) 
   2. กรรมการตรวจสอบ   
    - คา่เบีย้ประชมุรายไตรมาส 

     ประธาน ไตรมาสละ  60,000.-  บาท 
     กรรมการ ไตรมาสละ  30,000.-  บาท 

     (ปี  2560 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  475,280.-  บาท) 
   3. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
    - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเข้าประชมุ) 
     ประธาน 12,000.-  บาท/ครัง้ 
     กรรมการ 10,000.-  บาท/ครัง้ 
     (ปี  2560 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  64,000.-  บาท)  
   4. กรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
  - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงท่ีเข้าประชมุ) 
   ประธาน 12,000.-  บาท/ครัง้ 
   กรรมการ 10,000.-  บาท/ครัง้ 
   (ปี 2560 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  44,000.-  บาท)  
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 ส าหรับสทิธิประโยชน์อื่น  -ไมม่ี-    ทัง้นี ้ตัง้แตท่ี่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและให้ใช้จนกวา่มี
การเปลี่ยนแปลง   โดยคา่ตอบแทนท่ีจ่ายต้องไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2560 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 14,269,280.- บาท 
 

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2560  มีดังนี ้
                หน่วย : บาท 

รายช่ือ เบีย้ประชุม 

ค่าต าแหน่ง 
จ่ายเฉพาะ
ประธาน 
กรรมการ 
บริษัท 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 

ประจ าปี 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล 
และบริหาร 
ความเส่ียง 

รวมค่า 
ตอบแทน 
กรรมการ 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 156,000 - 850,000 - 24,000 - 1,030,000 
2.   นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 130,000 - 800,000 - - - 930,000 
3.   นายทนง ศรีจิตร์ 120,000 - 800,000 - 20,000 10,000 950,000 
(เสียชีวิต เมือ่วนัที ่2 มี.ค.2561)        

4.   นายวิชยั กลุสมภพ 130,000 - 800,000 - - 10,000 940,000 
5.   นายส าเริง มนญูผล 130,000 - 800,000 - - - 930,000 
6.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 110,000 - 800,000 - - - 910,000 
7.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 130,000 - 800,000 - 20,000 - 950,000 
8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 120,000 - 530,000 - - - 650,000 
9.   นายก าธร พนูศกัด์ิอดุมสิน 90,000 - 530,000 - - - 620,000 
10. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 130,000 - 530,000 - - - 660,000 
11. นายบญุชยั โชควฒันา 110,000 - 530,000 - - - 640,000 
12. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ 130,000  530,000 -   660,000 
13. นายนพพร พงษ์เวช 130,000 - 530,000 240,000 - 24,000 924,000 
14. นางพรรณี วงวฒุิจงสถิต 120,000 - 530,000 120,000 - - 770,000 
15. พลต ารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ 40,000  - 55,280 - - 95,280 
(ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที ่25 เม.ย.2560)        
16. นางสาวนฤมล สอาดโฉม 90,000  530,000 60,000 - - 680,000 
(ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษทั เม่ือวนัที่ 25 เม.ย. 2560)        
17. นายอะกิระ มรูาโคชิ 10,000  - - - - 10,000 
(ลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 20 มี.ค.2560)        
18. นายนิพนธ์ พวัพงศกร 70,000 - 530,000 - - - 600,000 
(ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษทั เม่ือวนัที่ 25 เม.ย.2560)        
19. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู 130,000 - 530,000 - - - 660,000 
20. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ 130,000 - 530,000 - - - 660,000 
                          รวม  2,206,000 - 11,480,000 475,280 64,000 44,000 14,269,280 

 

 (ข)    ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
  ส าหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ พิจารณา ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายของบริษัท 
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยในปี 2560 คา่ตอบแทน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จดัการลงมา และผู้บริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีสี่ทกุราย รวม 14 คน 
มีการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 76,965,633.- บาท  
และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุเป็นจ านวนเงิน  4,976,221.25  บาท 
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 2. ค่าตอบแทนอื่น 
  (ก)  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท 
   - ไมม่ี - 
  (ข)    ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร   
   บริษัทฯ ได้ตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึง่ในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไทย
พาณิชย์เพ่ิมผล 1 ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เป็นสมาชิก
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 10 คน จะได้รับเงินสมทบกองทนุทกุเดือน ในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง  เป็นเงินทัง้สิน้  
3,230,290.-  บาท และสมาชิกสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 8 – 15 ของคา่จ้าง เม่ือสมาชิก
สิน้สภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทัง้สว่นเฉลี่ยผลประโยชน์สทุธิตามเง่ือนไขของกองทนุ 
 

 8.5 บุคลากร 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ  มีพนักงานรวมทัง้สิน้ 123 คน (ไม่รวมพนักงานท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2560  บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในรูปเงินเดือน  คา่ลว่งเวลา 
เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 112,289,813.50  บาท  และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุเป็นจ านวนเงิน 
3,810,264.06 บาท  
  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานพฒันาความรู้ ความสามารถ อย่างตอ่เน่ือง 
และสง่เสริมให้พนกังาน รู้จกัการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และท างานร่วมกนัอย่างมีความสขุ สง่ผลให้บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาท
ด้านแรงงาน 
  ค่าตอบแทนอื่น 
  บริษัทฯ ได้ตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึง่ในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไทยพาณิชย์
เพ่ิมผล 1 ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 
104 คน จะได้รับเงินสมทบกองทนุทกุเดือน ในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง เป็นเงินทัง้สิน้ 6,076,627.- บาท และ
สมาชิกสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 8 – 15 ของคา่จ้าง เม่ือสมาชิกสิน้สภาพลง  สมาชิก
จะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทัง้สว่นเฉลี่ยผลประโยชน์สทุธิตามเง่ือนไขของกองทนุ 
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นโยบายด้านบุคลากร 
 บริษัทฯ มีนโยบายด้านบคุลากร โดยให้ความส าคญักบับคุลากรทุกระดบัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัภายใต้
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และเพ่ือรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยมีแนวทางในการปฎิบตัิ ดงันี ้ 
  การทบทวนเหตกุารณ์ตา่งๆ ของบริษัท ท่ีเกิดขึน้ในอดีตมาเป็นบทเรียน 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก 
  การสร้างวิสยัทศัน์ใหมแ่ละพร้อมท าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่  
  การปรับกลยทุธ์ของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท 
  การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างความยืดหยุ่นการท างานอย่างเป็นระบบ 
  การให้ความส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการและการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ (Knowledged) ความสามารถ (Ability) 
และทกัษะ (Skill) ให้เกิดความเช่ียวชาญเพ่ิมขึน้ รวมถงึการพฒันาทศันคติ ลกัษณะนิสยั ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทฯ 
เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยัง่ยืน โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการด้านบคุลากร ดงันี ้
 1.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
   การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต และยกระดบัศกัยภาพการบริหารงาน ให้มีความคลอ่งตวัสอดคล้อง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดโครงสร้างท่ีชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปี 2560 ได้จดัตัง้ฝ่าย
สารสนเทศ เพ่ือรองรับแผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมประเทศไทย 4.0 และเตรียมความพร้อมด้าน Big Data 
ให้กบับริษัทในกลุม่  
   การวางแผนการสืบทอดงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้อยู่เสมอ บริษัทฯ ได้วางนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหน้าท่ีตา่งๆ โดยก าหนด
ระดบัต าแหน่งงาน ทิศทางการพฒันาบคุลากร เพ่ือเตรียมบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ส าหรับทดแทนและ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างตอ่เน่ือง   ซึง่ในการวางแผนต้องจดัท าให้มีความเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ
กลยทุธ์ของบริษัท โดยเฉพาะในต าแหน่งสายงานหลกัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานของบริษัท รวมถงึในกรณีท่ีบริษัทฯ มี
การปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าท่ี หรือในกรณีท่ีพนกังานจะพ้นจากต าแหน่งเดิมโดยการลาออก เกษียณอายุหรือถงึแก่
กรรม บริษัทฯ มีหลกัการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง ดงันี ้

 - สรรหา คดัเลือกบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบคุคล
ท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร 

 -  การสรรหา คดัเลือก หากต้องเลือกจากพนกังานหลายคนเพ่ือก้าวสูต่ าแหน่งท่ีสงูขึน้ ต้องพิจารณา
จากการประเมินผลความพร้อมผู้สืบทอดต าแหน่ง ประกอบกบัการประเมินผลการปฎิบตัิงานการท างาน 

 -  พิจารณาจากหลกัการก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึง่หมายถงึ ความรู้ ทกัษะ บคุลิกภาพ
ของพนกังานในต าแหน่งนัน้ๆ 
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  -  การพฒันาความรู้หรือทกัษะเพ่ิมเติม สามารถกระท าได้โดยการเข้าอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง
กบัหน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชอบ   

-    ปฎิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 การประเมินผลการปฏบิัตงิาน บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานใน

ระดบัผู้จดัการ  ระดบัพนกังานปฎิบตัิงาน  และระดบัผู้ช านาญการ ปีละ 2 ครัง้ ในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของ
ทกุปี ท าให้ทราบถงึศกัยภาพของพนกังานแตล่ะคน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพฒันาพนกังานให้มีคณุสมบตั ิ
ความสามารถในการปฎิบตัิงานได้เพ่ิมขึน้ และยงัเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารคา่ตอบแทน การเลื่อน
ต าแหน่ง การโยกย้าย การวางแผนก าลงัคน ได้อย่างเหมาะสมตรงตามศกัยภาพของพนกังาน 

 ระเบียบ สวัสดกิาร บริษัทฯ ได้ประเมนิ และแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ สวสัดิการของบริษัท เพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนสอดคล้องกบัการปฏิบตัิจริง และได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบการวา่จ้าง อตัราคา่ตอบแทน แก่
พนกังานหลงัการเกษียณอาย ุทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านงึถงึความจ าเป็น ความเหมาะสม และเกิดประโยชน์ส าหรับพนกังาน
ท่ีได้ปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน 

 การปฐมนิเทศ เป็นกระบวนการหนึง่ท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคญั เพราะถือเป็นการสร้างความประทบัใจ
ครัง้แรกส าหรับพนกังานท่ีเร่ิมเข้าท างานใหม ่โดยท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า ชีแ้จงเร่ืองตา่งๆ อาทิ นโยบาย 
โครงสร้างองค์กร ระเบียบ สวสัดิการของบริษัท ตลอดจนให้พนกังานมีความเข้าใจเก่ียวกบังานท่ีต้องปฏิบตัิและทราบถงึ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ประกอบด้วย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน โดยน าเสนอในรูปแบบวีดิทศัน์ (Animation) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชนั และข้อปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของบริษัท เป็นผลให้พนกังาน
เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมีความความมัน่ใจในการปฏิบตัิงาน สามารถเข้าใจวฒันธรรมองค์กร อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การท างานตอ่ไป 
 2.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานเติบโตในหน้าท่ีการงานตามความรู้ ความสามารถ รู้จกัแสวงหาความรู้อย่าง
ตอ่เน่ือง มีความพร้อมในการปฏิบตัิงานให้หลากหลาย เพ่ือสามารถรองรับตอ่การเติบโตของบริษัท และสามารถท่ีจะ
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาสร้างให้พนกังานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบริษัทฯ ได้มุง่เน้นด้านการพฒันา
บคุลากร  ดงันี ้

  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปรียบเสมือนก้าวแรกของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จงึได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการสรรหาคดัเลือกพนกังานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยด าเนินการสรรหาและ
คดัเลือกบคุลากรท่ีมีความสามารถ มีทศันคติแง่บวก และคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงานท่ีบริษัทฯ ต้องการ 
รวมทัง้สามารถอยู่ร่วมกบัวฒันธรรมของบริษัทได้อย่างมีความสขุ 

 หลกัการของการสรรหาคดัเลือกบคุลากรผ่านระบบการคดักรองบคุลากร เร่ิมจากการคดัเลือกบคุลากร
ภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการหมนุเวียนการท างาน หากไมส่ามารถ
ด าเนินการสรรหาคดัเลือกบคุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทฯ จะเปิดรับสมคัร โดยมีเง่ือนไขการประกาศรับสมคัร
เช่น คณุสมบตั ิคณุวฒิุการศกึษา ประสบการณ์การท างาน  ประกอบกบัการทดสอบ ด้านทศันคติ บคุลิกภาพ จาก
เคร่ืองมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบคุลิกภาพท่ีเรียกวา่ “DISC” และจากการสมัภาษณ์ เพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
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การตรวจสอบและคดัเลือกบคุลากร นอกจากนีก้ารจดัระบบและวิธีการสรรหาคดัเลือกของบริษัท ได้บรูณาการระบบ
คณุธรรม (Merit system) “หลกัแห่งความด”ี เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบคุลากร  ประกอบด้วยปัจจยัส าคญั  
4  ประการ คือ 

-   ใช้หลักความสามารถ โดยก าหนดเง่ือนไขการรับสมคัรบคุลากร ได้แก่ คณุสมบตัิ คณุวฒิุทางการ
ศกึษา และประสบการณ์การท างานของผู้สมคัร 

-    ใช้หลักความเสมอภาค โดยค านงึถงึหลกัการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบคุคล ซึง่การใช้
หลกัความเสมอภาคนี ้จะไมจ่ ากดัการคดัเลือกบคุคลจากภมูิล าเนา ถ่ินท่ีอยู่ เชือ้ชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้ รับรอง 

-   ใช้หลักความม่ันคง เป็นการให้หลกัประกนัความมัน่คงแห่งอาชีพให้แก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัทฯ 
ให้มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยหลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดการถกูกลัน่แกล้งในการท างาน การไมถ่กูลงโทษ  หรือสัง่
ให้พกังานโดยไมม่ีเหตผุลเพียงพอ 

-    ใช้หลักความเป็นกลาง การบริหารงานบคุคลของบริษัท มีแนวทางและหลกัการในการปฏิบตัิ
ส าหรับบคุลากร โดยให้ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งตา่งๆ วางตนเป็นกลาง ไมก่ระท าการใดๆ อนัสอ่เจตนาว่าเป็นการนิยม  ฝักใฝ่ 
อดุหนนุหน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึง่ 

นอกจากนี ้ เพ่ือสนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั บริษัทฯ มีการขอตรวจดขู้อมลูข่าวสารสว่น
บคุคล (ประวตัิอาชญากรรม) ของบคุคลท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้าร่วมท างานกบับริษัทฯ จากกองทะเบียนประวตัิ
อาชญากร  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   

 การฝึกอบรมและพัฒนา  บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันาพนกังาน ให้มีความรู้ ความช านาญ
และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยมีการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey ) เพ่ือ
รับทราบปัญหาในปีท่ีผ่านมา รวมถงึความต้องการด้านการฝึกอบรม การพฒันาตนเองของพนกังาน และน าบทสรุป
จากการส ารวจความต้องการฝึกอบรม ตลอดจน แผนกลยทุธ์ด้านการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของบริษัทมาใช้
บรูณาการ เพ่ือจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้พนกังานของบริษัทต้องได้รับ
การอบรม / สมัมนา อย่างน้อยคนละ 3 หลกัสตูรตอ่ปี แบ่งเป็น หลกัสตูรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฎิบตัิงาน อย่างน้อยปีละ 
1 หลกัสตูร และ หลกัสตูรทัว่ไป อย่างน้อยปีละ 2 หลกัสตูร  ซึง่ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 
2 กลุม่หลกั ดงันี ้  

กลุ่มที่ 1. การพัฒนาพนักงาน เป็นการพฒันาทกัษะความรู้ให้แก่พนกังาน โดยบริษัทฯ สง่พนกังานเข้า
อบรมภายนอก (Public Training) กบัองค์กร สถาบนั หน่วยงานภายนอก ในด้านการบริหาร บญัชีและการเงิน การ
ลงทนุ เทคโนโลยีสารสนเทศ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กฎหมาย และด้านพฒันาบคุลากร รวมทัง้สิน้ 106 หลกัสตูร 
จ านวน 117 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.86% ของจ านวนพนกังานทัง้หมด) และมีจ านวนชัว่โมงฝึกอบรมทัง้สิน้ 2,591
ชัว่โมง 

ในสว่นการจดัอบรมหลกัสตูรภายในบริษัท (In-house training) บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัอบรมให้แก่
พนกังานและบริษัทในกลุม่ในหลกัสตูร Update ภาษีใหมป่ระจ าปี 2560 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุง
ใหม ่ส าหรับปี 2560 และ บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ กฎหมายหลกัทรัพย์ (ฉบบัใหม)่ 
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โดยสามารถจ าแนกจ านวนบคุลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม ดงันี ้
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 2. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ สง่เสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ทกุคนมีโอกาสพฒันาความรู้ โดยให้ความส าคญัต่อการเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 
ท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบักรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
โดยกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดงันี ้
 1. หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
 2. หลกัสตูร  Director Certification Program   (DCP) 
 3. หลกัสตูร  Finance for Non-Finance Director (FND)  
 4. หลกัสตูร  Audit Committee Program (ACP) 
 5. หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) 

พนกังานท่ีเข้าอบรม
92.86%

พนกังานท่ีไมไ่ด้เข้าอบรม 
7.14%

สัดส่วนพนักงานที่เข้าอบรม ประจ าปี 2560

พนกังานท่ีเข้าอบรม พนกังานท่ีไมไ่ด้เข้าอบรม

จ านวนหลกัสตูร จ านวนชัว่โมง (ชม.) จ านวนพนกังานเข้าอบรม (คน)

ปี 2559 76 1,861 111

ปี 2560 106 2,591 117
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 6. หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 
 7.  หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) 
 8. หลกัสตูร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 
 9. หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
 10. หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
 11. หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
 12. หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
 13.  หลกัสตูร DCP Refresher Course (RE DCP) 
 14. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 
 15. หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 
 16. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
 17.  หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 
 18.  หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) 
 19. หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
 20. หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  

 

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=70
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DAP DCP FND ACP RCC CSP CDC QFR MIA MIR MFM MFR RE DCP RCP RNG ACEP ACPG ELP AACP ITG

รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น รุ่น

1.    นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - 7/2008 - - - - - - - - - - - - - - -

3.    นายทนง ศรีจิตร์ 3/2003 72/2006 9/2004 - - - 8/2014 - - - - - - - - - - - - -

4.    นายวชิยั กลุสมภพ - 61/2005 - - - 18/2006 - - - - - - - - - - - - - -

5.    นายส าเริง มนญูผล 3/2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.    นายมนู ลลีานวุฒัน์ 3/2003 68/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.    นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์* 3/2003 68/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.    นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ 41/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.    นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 3/2003 39/2004 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.  นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ 3/2003 68/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.  นายบญุเกียรติ โชควฒันา 3/2003 41/2004 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.  นายบญุชยั โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  นายนพพร พงษ์เวช 38/2005 71/2006 - 12/2006 - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 2/2003 38/2003 - 2/2004 7/2008 - 3/2008 1/2006 1/2007 2/2008 1/2009 5/2007 2/2009 25/2011 1/2011 10/2014 10/2014 2/2015 - 4/2017

15.  นางสาวนฤมล สอาดโฉม - 224/2016 - - 21/2016 - - - - - - - - - - - - - 21/2017 -

16.  นายนิพนธ์ พวัพงศกร - 14/2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.  นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู 11/2004 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ 3/2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายช่ือ

หมายเหตุ

* นางสาวศิริกลุ  ธนสารศิลป์  ได้เข้าอบรมหลกัสตูร Board and CEO Assessmet รุ่น 2/2003
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 ทัง้นี ้กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท มากกวา่ร้อยละ 
75 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะ 
 ในปี 2560 กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลกัสตูร 

1. หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)  
2. หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG)  

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective  Action  Coalition 
หรือ CAC) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานได้รับ
การอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาลและการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ ในด้านการตอ่ต้านการทจุริตการคอร์รัปชนั  ได้แก่ 

- หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุงใหม ่ส าหรับปี 2560 
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 
- เสวนาวิชาการ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชนัเก่า?”  
- กรรมการอิสระ : บทบาท หน้าท่ี และความหวงัของผู้ ถือหุ้นรายบคุคล 
- บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมลูวงใน :กรณีศกึษา 
- บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ กฎหมายหลกัทรัพย์ (ฉบบัใหม)่ 

 ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้พนกังานท าแบบทดสอบวดัความรู้ในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั เพ่ือ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั และให้พนกังานท าแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจด้านการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือให้เข้าใจหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  การศึกษาดูงาน เป็นแนวทางเพ่ิมพนูคณุวฒิุแก่บคุลากรให้มีความรู้ท่ีทนัสมยัอยู่ตลอด อนัเป็นวิธีการที่
เอือ้ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิงาน  ในปี 2560 ผู้บริหารและพนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ
ในด้านการลงทนุ  ด้านธุรกิจอาหารและบริการ  ด้านธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์  ด้านธรุกิจสิ่งทอ  ด้านคลงัสนิค้า และ
ด้านโลจิสติกส์ เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาดงูานมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการศกึษาหาแนวทางในการร่วมลงทนุของบริษัท 
  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดีระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน และยงัเป็นการถ่ายทอดข้อมลูระหวา่งผู้บริหารถงึพนกังานทกุระดบั (Top - Down) 
ให้ได้รับทราบถงึนโยบาย  แผนงาน  แนวทางการด าเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ อปุสรรค ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ และอื่นๆ รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของบริษัท โดยได้จดัรูปแบบการสื่อสารระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน เช่น การประชมุ Steering การ
ประชมุพนกังาน เป็นประจ าทกุเดือน รวมถงึการสมัมนาประจ าปีของบริษัท  

  

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=70
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9. การก ากับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญัต่อการสร้างระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินธุรกิจด้วยการมี
ระบบบริหารจดัการที่ด ีโปร่งใส ซื่อสตัย์ และตรวจสอบได้ มีการถ่วงดลุอ านาจ และระบบการควบคมุภายในท่ีมีความ
เพียงพอและเหมาะสม ควบคูไ่ปกบัการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ค านงึถงึผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม 
เพ่ือสร้างความเจริญ เพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่แก่ผู้ ถือหุ้น โดยยดึหลกัการบริหารงานตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตผุล และการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี โดยอาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั มาใช้ในการวางแผน 
และการด าเนินงาน ขณะเดียวกนัได้เสริมสร้างให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีคณุธรรม ซื่อสตัย์ 
สจุริต ขยนั อดทน  มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการด าเนินงาน พร้อมตอ่การรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง วฒันธรรม สงัคม และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์สขุอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัท เป็นประจ าทุกปี ในปี  
2560 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มีจดหมาย ท่ี กลต. สภ.(ว) 15/2560 เร่ือง 
“หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code)” ซึง่จะ
ใช้แทนหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงึบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้น าขององค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยงศึกษา
รับฟังค าบรรยายหลักปฏบิัตติาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏบิัตใินการน าไปใช้สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว  รวมทัง้คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการปฏบิัติตามหลักปฏบิัติ
ใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกจิแล้ว  
 

แนวปฏบิัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี (ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1) เพ่ือให้สอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามแนวทางหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9 (ชดุท่ี 20) 
เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2557 และได้จดัท านโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั   ซึง่ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 11 (ชดุท่ี 21) เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 พร้อมทัง้ข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั ซึง่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11 (ชดุท่ี 22) เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 โดยได้แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และ
พนกังานทกุคน และเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ในการด าเนิน
ธุรกิจ และเป็นหลกัยดึในการท างาน ประกอบด้วย 
 1. นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
 2. หลักการก ากับดูแลกจิการ 5  หมวด  
 3. จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
 4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงาน 
 5. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
 6. ข้อปฏบิัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
และอยู่ในระหว่างการน าหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของบริษัท 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

75 
 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
  คณะกรรมการบริษัท  มีความเช่ือมัน่วา่การมีระบบบริหารจดัการท่ีด ี โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตลอดจน
มีการถ่วงดลุอ านาจ  และระบบการควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคูไ่ปกบัการเคารพสิทธิและ
ความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสยี จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมี
ภมูิคุ้มกนัท่ีดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดลุและยัง่ยืนในระยะยาว 
  คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ดงันี ้
  1. กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคน มุง่มัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  จริยธรรม 

ในการด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังาน  ไปปฏิบตัใินการด าเนินงานของบริษัท 
  2. กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคน  ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   
ซื่อสตัย์  สจุริต  โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบับริษัท  และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
  3. ด าเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษัท  มีการก าหนด  อ านาจ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการแตล่ะคณะ และผู้บริหารอย่างชดัเจน 
  4. ด าเนินการให้มรีะบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถงึ
การมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง เช่ือถือได้ 
  5. ด าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ  เช่ือถือได้  และทนัเวลา  ตราบเท่าท่ี 
ไมก่ระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท 
  6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น  ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
  7. ด าเนินการโดยค านงึถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  ผู้มีสว่นได้เสีย  ชมุชน  สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
  8. มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ  โดยยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วย
การรับฟังและทบทวนตนเอง  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งท่ีดท่ีีสดุอยู่เสมอ 
  9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านกึอนัดีงาม ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจน
มุง่มัน่ในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง 
  10. ตอ่ต้านการทจุริต  การคอร์รัปชนั  ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  เคารพตอ่กฎหมาย และสิทธิ
มนษุยชน 
  11. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์  ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล  โดยยดึถือประโยชน์
ของบริษัทเป็นท่ีตัง้ 
 

การด าเนินงานนโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรในทกุๆ ด้าน  ยดึมัน่ในการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  สามารถปรับตวัภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยจดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ 
และจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้รับการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ตลอดจนได้จดัท าในรูปแบบสื่อวีดิทศัน์ (Animation) เพ่ือใช้อบรมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
และพนกังานทกุระดบั มีความเข้าใจได้ง่ายขึน้ และใช้เผยแพร่ สื่อสาร กบับคุคลภายนอก ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และคูค้่า 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

76 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัให้ความส าคญัในเร่ืองตอ่ต้านการคอร์รัปชนั โดยได้จดัท านโยบาย และข้อปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั ซึง่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต เม่ือ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 ซึง่เป็นการสร้างมลูคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน สง่เสริมให้บริษัทฯ มีการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 ปี  2560  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงึบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น าขององค์กร โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง ศึกษา รับฟังค าบรรยายหลักปฏิบัตติาม CG Code จน
เข้าใจประโยชน์และหลักปฏบิัตใินการน าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว และ
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินการปฏบิัตติามหลักปฏิบัตใิน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้ม่ันใจว่ามี
กระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกจิแล้ว ซึง่เป็นการยกระดบัมาตรฐานและการ
ปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องตอ่การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
 ส าหรับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เม่ือ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 บริษัทฯ ได้พฒันาและขยายเครือข่าย โดย
สนบัสนนุให้บริษัทในกลุม่สหพฒัน์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นลกูค้าและคูค้่าของบริษัท 
ย่ืนเร่ืองเพ่ือขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่มีบริษัทท่ีได้รับ
การรับรองจ านวน  11 บริษัท ดงันี ้

1. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 2. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
3. บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 4. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 6. บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
7. บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 8. บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
9. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 10. บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
11. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์  

จ ากดั (มหาชน) 
  

และในปี 2560 มีบริษัทในกลุม่สหพฒัน์ท่ีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
การทจุริต เพ่ิมอีก 1 บริษัท คือ บริษัท โอซีซี จ ากดั (มหาชน) 
 

 การพฒันาหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคะแนน  ดงันี ้
 -   ผลประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั ประจ าปี 2560 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็เป็นปีท่ี 
9 ติดตอ่กนั  ผลประเมินอยู่ในระดบั “ดีเลิศ”  
 -   ผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2560 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  บริษัทฯ ได้คะแนนอยู่ในระดบั “ดมีาก”  
 ปี  2560  บริษัทฯ บริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี  2555 ซึง่ครอบคลมุ
เนือ้หา  5  หมวด   
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 หลักการก ากับดูแลกจิการ 5  หมวด  ประกอบด้วย 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
  1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไมม่ีการกระท า
ใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยท าหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
สนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่่าเป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น
รายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถงึสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและทนัเวลา  และสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจใน
เร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่บริษัท 
  1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุและการสง่ค าถามลว่งหน้าบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  1.3 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการให้ข้อมลู วนั  เวลา  สถานท่ี  และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จง
และเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระในหนงัสือนดัประชมุ รวมทัง้สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่การเดินทาง 
  1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะคณะ 
  1.5 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล และมีการใช้บตัร
ลงคะแนน  รวมทัง้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน  
  1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  1.7 คณะกรรมการบริษัทจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน 
รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และผู้บริหารที่มาประชมุและลาประชมุ ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ
พร้อมค าถามค าตอบ ไมม่ีการเพ่ิมวาระท่ีไมไ่ด้ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ และเปิดเผยตอ่สาธารณชนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถอืหุ้น บริษัทฯ 
ตระหนกัถงึความส าคญัของผู้ ถือหุ้นและเคารพสทิธิแห่งความเป็นเจ้าของ นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ี
ประชมุ บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไมว่า่เป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตา่งประเทศ  ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน และตระหนกัถงึหน้าท่ีในการดแูลและคุ้มครองให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุรายได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานโดยเท่าเทียมกนั เป็นธรรม ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบั และจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ
ของบริษัท สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  ได้แก่   
  -   สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น  การซือ้ขาย  และการโอนหุ้น 
  - สิทธิการมีสว่นแบ่งในก าไร 
  - สิทธิในการรับข่าวสารข้อมลูของบริษัท อย่างเพียงพอ 
  - สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือใช้สทิธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ โดยการ
ออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
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ข้อบงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุ หรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ รวมทัง้สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น และซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการบริษัทยงัค านงึถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นทัง้ตามกฎหมาย และด าเนินการ
ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไมล่ะเมิดสิทธิ หรือลิดรอน
สิทธิของผู้ ถือหุ้น สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
  (1.1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้
เผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีช่องทางท่ีจะได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทได้มากขึน้ เช่น ผลการ
ด าเนินงาน  ข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีส าคญั รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัก่อนวนัประชมุ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้ นภายใน 
14 วนั นบัจากวนัประชมุ จ านวนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย และข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น  โดย
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส 
  (1.2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี
ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท โดยวนั เวลา สถานท่ี  และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรคในการเข้า
ร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานของบริษัท และหากมีความ
จ าเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีอาจกระทบกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายท่ี
ใช้บงัคบั และต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นตาม AGM Checklist 
  ในปี  2560 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  46  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560  ณ โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120   ซึง่เป็นโรงแรมท่ีบริษัทฯ ได้
จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าทกุปี เพ่ือไมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นสบัสน พร้อมแนบแผนท่ี สถานท่ีประชมุไปกบัหนงัสือบอกกลา่ว
นดัประชมุผู้ ถือหุ้น และหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน 
เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ 
  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น     
  1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุ โดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือ
บรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท พร้อมทัง้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า 
  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 ตัง้แตว่นัท่ี 1-30 ธนัวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถาม
ลว่งหน้า ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และไมม่ีการสง่ค าถามลว่งหน้า 

http://www.spi.co.th/
http://www.spi.co.th/
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  2. บริษัทฯ แจ้งมติก าหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชมุ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 16 มีนาคม 
2560 ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 40 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุ พร้อมเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ
บริษัท (www.spi.co.th)     
  3. บริษัทฯ เปิดเผยหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุทัง้หมดท่ีมีข้อมลู
เหมือนกบัข้อมลูที่บริษัทฯ สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปเอกสารทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลา
พิจารณาข้อมลู  ลว่งหน้า 18 วนั ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษายน 2560 ซึง่น้อยกวา่  30  วนั เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีรายการรับโอนกิจการ ซึง่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
  4. บริษัทฯ สง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ ซึง่มีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุไว้
เป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน โดยระบวุา่เป็นเร่ืองเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนมุตัิ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตผุล รวมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะวาระ  พร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุ   ประกอบด้วย  รายงานประจ าปี  
งบการเงิน ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมลูกรรมการ
ตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ค าอธิบาย
เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชมุ ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีของสถานท่ี
จดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงทะเบียน และขัน้ตอนการสง่ค าถามลว่งหน้าเก่ียวกบัการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ก่อนวนัประชมุ 15 วนั โดยสง่วนัท่ี 10 เมษายน 2560 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาลว่งหน้า อีกทัง้ได้ลงประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ์  เป็นเวลาติดตอ่กนั 3  วนั  กอ่นวนัประชมุ  7  วนั ตัง้แต่
วนัท่ี  18-20  เมษายน  2560 
  กรณีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติหรือประเภทสถาบนั บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุ ซึง่มีการแปลเป็นภาษาองักฤษไปพร้อมกบัชดุภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท
รวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดรูายละเอียดทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการประชมุได้
จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
ท่ีได้จดัท าและปฏิบตัิตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่มี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถ
เลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ 
  ในปี 2560 มีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติท่ีมอบฉนัทะให้คนของตน เข้าร่วมประชมุ 3 ราย สว่นนกัลงทนุสถาบนัมอบ
ฉนัทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทประชมุแทน 2 ราย  
  5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า โดยได้ระบไุว้ในจดหมายบอกกลา่วนดัประชมุ ซึง่
ได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  ลว่งหน้า 18 วนั ก่อนวนัประชมุ 
  วันประชุมผู้ถือหุ้น 
  1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  โดย
ถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชมุ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูของบริษัท       

http://www.spi.co.th/
http://www.spi.co.th/
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  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 46 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 17 คน 
จาก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชมุ สว่นฝ่ายจดัการม ี
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน และกรรมการบริหาร เข้า
ร่วมประชมุ นอกจากนี ้ มีผู้สอบบญัชีของบริษัท จ านวน 1 คน  และบริษัทฯ จดัให้มี Inspector ซึง่เป็นตวัแทนจาก
บริษัทสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 2 คน เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ และในการประชมุครัง้นี ้
บริษัทฯ มีรายการรับโอนกิจการ และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จงึจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินในธุรกรรมการ
รับโอนกิจการ จ านวน  2  คน ท่ีปรึกษากฎหมายในธุรกรรมการรับโอนกิจการ จ านวน  2  คน  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  จ านวน  2  คน  ผู้จดัจ าหน่ายและท่ีปรึกษาทางการ
เงินในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  จ านวน  2  คน  ท่ีปรึกษากฎหมายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  จ านวน  2  คน เข้าร่วม
ประชมุด้วย เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท มีการบนัทกึรายช่ือ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ใน
ธุรกรรมการรับโอนกิจการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
ผู้จดัจ าหน่าย  ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทัง้ตวัแทนจากบริษัท
สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชมุ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 46 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  2. บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทกุราย  เม่ือถงึเวลาประชมุ  เลขานกุารบริษัทได้แจ้ง
จ านวน/สดัส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ หลงัจากนัน้ ประธานกรรมการบริษัทกล่าวเปิดประชุม และมอบให้นายทนง ศรีจิตร์  
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ด าเนินการต่อไป โดยนายทนง ศรีจิตร์ ได้แนะน ากรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย 
ผู้บริหาร  และเลขานกุารบริษัท จากนัน้ นายทนง  ศรีจิตร์ ได้มอบให้เลขานกุารบริษัท แนะน า  ผู้สอบบญัชี  ตวัแทน
จากบริษัทสอบบญัชี ตวัแทนจากบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียด กติกาทัง้หมด รวมถึง
วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีลงมติในแตล่ะวาระ ตามข้อกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมทกุรายซกัถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเต็มท่ีในทกุวาระ 
ตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเดน็ และสรุปผลการลงมตจิากการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ด้วยระบบ Barcode 
ทัง้เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) พร้อมทัง้มีการบันทกึในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครัง้ที่ 46 อย่างชัดเจน ถูกต้อง ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ชีแ้จงภาพรวมของผลการด าเนินงานในแตล่ะสายธุรกิจ 
และการด าเนินงานด้านการคอร์รัปชนัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจ จงึไมม่ผีู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ตามรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 46 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  3. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  46  เม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2560  บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode 
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ การตรวจนบัคะแนนใน
แตล่ะวาระใช้ระบบ Barcode  โดยมี Inspector  ซึง่เป็นตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 2 คน เป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบงัคบัของบริษัท  นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุคน ยงัสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชมุใน
แตล่ะวาระวา่มีผู้ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง  และบตัรเสีย (ถ้ามี)  ไปพร้อมกนัทนัที 
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  การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้น/
ผู้ รับมอบฉนัทะทกุวาระ และจะเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจกบตัรลงคะแนนส าหรับวาระนีต้ัง้แตข่ัน้ตอนการ
ลงทะเบียนร่วมประชมุ และจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ การนบัคะแนน
เสียงจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 
  นอกจากนี ้ก่อนเข้าแตล่ะวาระหากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม จะมีการแจ้งจ านวนผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้น
ท่ีเพ่ิมขึน้ในแตล่ะวาระ 
  ในปี  2560  การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ  เป็นดังนี ้

วาระ 
จ านวนผู้เข้าประชุม 

(ราย) 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

หุ้น % หุ้น % หุ้น % 
1 137 406,204,500 100.00 - - - - 
3 140 406,205,900 100.00 - - - - 
4 140 406,205,900 100.00 - - - - 

5.1.1 140 406,205,900 100.00 - - - - 
5.1.2 140 406,205,900 100.00 - - - - 
5.1.3 140 406,205,900 100.00 - - - - 
5.1.4 140 406,205,900 100.00 - - - - 
5.1.5 140 406,205,900 100.00 - - - - 
5.1.6 140 406,205,900 100.00 - - - - 

6 141 406,213,901 100.00 - - - - 
7 141 406,213,901 100.00 - - - - 
8 141 406,213,901  - - - - 
 (4) 

(ผู้ มีสว่นได้เสีย) 
(24,708,090)  - - - - 

 137 
เหลือ 

381,505,811 100.00 - - - - 

9 141 406,213,901 100.00 - - - - 
10 141 406,213,901 100.00 - - - - 
11 142 406,213,902 100.00 - - - - 
12 142 406,213,902 100.00 - - - - 
13 142 406,213,902 100.00 - - - - 
14 142 406,213,902 100.00 - - - - 
15 142 406,213,902 100.00 - - - - 

  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 46 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
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  4. บริษัทฯ ด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระการประชมุ ไมม่ีการสลบัวาระและไมม่กีารเพ่ิม
วาระอื่นนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไมไ่ด้
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเตม็ท่ีในทกุวาระ 
  5. บริษัทฯ มีการบนัทกึวีดิทศัน์การประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ติดตอ่ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชมุผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th) 
  6. วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีส าคญั  ได้แก่ 
   (1) การจ่ายเงนิปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร อตัราเงินปันผลท่ี
เสนอจ่าย พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบ
ระหวา่งเงินปันผลท่ีจ่ายกบันโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.45 บาท นโยบายหุ้นละ 0.10 บาท) และระหวา่งเงินปันผลท่ี
จ่ายในปีปัจจบุนักบัปีท่ีผ่านมา พร้อมระบวุนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้น และวนัจ่ายเงินปันผล 
   (2) การเลือกตัง้กรรมการบริษัท : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็น
รายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทท่ี
ได้รับการเสนอช่ือได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และหากเป็น
กรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัติามท่ีบริษัทฯ ก าหนดและตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยในหนงัสือ
บอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นมกีารระบช่ืุอพร้อมแนบประวตัิยอ่ของกรรมการบริษัทแตล่ะคนท่ีจะเสนอให้เลือกตัง้ ซึง่
ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกลุ อาย ุ ต าแหน่ง ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททัว่ไป การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นในบริษัทฯ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ กรณีเป็นการเสนอ
ช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่ มีข้อมลูการเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา และวนัท่ี/เดือน/ปีท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 46 และในเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.spi.co.th) 
   (3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินคา่ตอบแทน และรูปแบบ
คา่ตอบแทนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ซึง่พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ผลการปฏิบตัิงาน วงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
จ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในกลุม่ธรุกิจเดียวกนั รวมถงึอ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ มีการน าเสนอถงึนโยบาย ในการก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้หลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทแตล่ะต าแหน่ง โดยแยกเป็นการท าหน้าท่ีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงนิที่ได้รับอนุมัต ิจ านวนเงนิ
ที่จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทัง้ จ านวนเงนิที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหาร
ความเส่ียง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ในหวัข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
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   (4) การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบ   
เป็นผู้ พิจารณา คดัเลือกเสนอช่ือผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงาน จ านวนปี
ท่ีท าหน้าท่ี เหตผุลท่ีเปลีย่นผู้สอบบญัชี มีการเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีระหวา่งปีปัจจบุนักบัปีท่ีผ่านมา และคา่บริการ
อื่นท่ีมีการรับบริการจากบริษัทสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั นอกจากนี ้ ยงัได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน 
และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 
และคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 46 และ
ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  หลังประชุมผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ แจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
ผ่านระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาท่ีก าหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) ในวนัท าการถดัไป จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษอย่าง
ละเอียด ชดัเจน ตรงตามข้อเท็จจริงในแตล่ะวาระ มีการบนัทกึรายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย 
ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี รวมทัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ในธุรกรรมการรับโอนกิจการ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ผู้จดัจ าหน่าย ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ี
ปรึกษากฎหมาย ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทัง้ตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีซึง่เป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบั
คะแนน ท่ีเข้าร่วมประชมุ  บนัทกึวิธีการลงคะแนน  และนบัคะแนน บนัทกึจ านวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแตล่ะวาระ 
ทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) บนัทกึค าถามค าตอบ ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่ว ได้รับ
การสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนามในฐานะประธานท่ีประชมุ และบริษัทฯ ได้สง่
ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th)  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถงึการประชมุครัง้ตอ่ไป พร้อมทัง้น าสง่
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ที่ 46 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
 2.  การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
  2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุ้นประเภทเดียวกนั
มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั เท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
  2.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทาง 
การลงคะแนนเสียงได้  และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1  คน  เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
  2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคล  เพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
  2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น บนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 
30 วนั  ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

http://www.spi.co.th/
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  2.5 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สทิธิของตนในฐานะผู้ ถือหุ้น โดยสง่หนงัสือนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุ  เพ่ือการพิจารณาลว่งหน้า โดยได้จดัท าฉบบัภาษาองักฤษให้กบัผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติ 
  2.6 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน และมีมาตรการป้องกนัการน า
ข้อมลูภายในไปใช้ เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง  1 เดือน  ก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน   
  2.7 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคล
ท่ีมีความเก่ียวข้อง ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหมวด การปฎิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทยีมกัน บริษัทฯ ปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิและความเท่า
เทียมกนั  ดงันี ้
  (2.1)  การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
    1. การก าหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ เป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึง่หุ้นมี
สิทธิเท่ากบัหนึง่เสียง  และบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั 
    2. การประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า ก่อนการประชมุตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด รวมถงึช่องทางและช่วงเวลารับเร่ือง ระหวา่งวนัท่ี  1-30  ธนัวาคม 2559  
โดยเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัท (www.spi.co.th) รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามล่วงหน้า ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ือง เสนอช่ือบคุคล
และสง่ค าถามลว่งหน้า 
    3. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 46 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 บริษัทฯ  สง่หนงัสือบอกกลา่ว
นดัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้า ก่อนการประชมุ 15 วนั โดยสง่วนัท่ี 10 เมษายน 2560 
ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชมุ รายงานประจ าปี งบการเงิน ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมลูกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
ข้อบงัคบับริษัทสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงใน
การเข้าร่วมประชมุ ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบฟอร์ม
ลงทะเบียน และขัน้ตอนการสง่ค าถามลว่งหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลู
ก่อนการประชมุ  
    บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาต ิ หรือนักลงทุนสถาบัน 
บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาองักฤษครบชุดทัง้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นครบชดุทัง้ภาษาไทย

http://www.spi.co.th/
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และภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์ของบริษัท ลว่งหน้า 18 วนั ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษายน 2560 ซึง่
น้อยกวา่ 30 วนั เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการรับโอนกิจการ ซึง่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   ซึง่เป็นข้อมลูเดียวกบัท่ีบริษัทฯ สง่ให้
ผู้ ถือหุ้นในรูปเอกสาร เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  มี
เวลาพิจารณาข้อมลู 
    4. บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสว่นร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองส าคญัๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึง่เข้าประชมุแทน 
เพ่ือเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน ซึง่บริษัทฯ ได้ให้ช่ือ ท่ีอยู่และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 คน ไว้ในหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ  หรือสามารถดขู้อมลูเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ได้
จากรายงานประจ าปี ท่ีสง่ไปพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุหรือในเวบ็ไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th) 
    บริษัทฯ  อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยได้สง่หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ไปพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ระบถุงึเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ และไมไ่ด้
ก าหนดกฏเกณฑ์ท่ีท าให้ยากตอ่การมอบฉนัทะ หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่มีทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ท่ีได้จดัท าและปฏิบตัิตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) ซึง่มี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และ
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
   ในปี  2560 บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  46 วนัท่ี  25  เมษายน  2560 

 ราย หุ้น % 
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 1,062  494,034,300  100.00  
   ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 142  406,213,902  82.22  
      เข้าประชุมด้วยตนเอง 51  38,206,051  7.73  
      มอบฉันทะ 91  368,007,851  74.49  
        -  มอบให้กรรมการตรวจสอบ 2  26,160,893  5.30  
        -  มอบให้ผู้อื่น 89  341,846,958  69.19  

 

    5. บริษัทฯ จดัให้มีอากรแสตมป์ส าหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะไว้บริการผู้ ถือหุ้น โดยไมค่ิด
คา่ใช้จ่าย 
    6. บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียง
อย่างเตม็ท่ี การลงทะเบียนเข้าประชมุสามารถลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง  และให้สิทธิ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัท่ีได้เร่ิมประชมุไปแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัไมม่ีการพิจารณา และ
นบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีใช้สทิธิในการออกเสียงเป็นต้นไป 
    7. บริษัทฯ ด าเนินการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุ  ไมม่ีการสลบัวาระ  และไมม่ี
การเพ่ิมวาระการประชมุ หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 
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    8. ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย  โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบตัรลงคะแนน
ให้กบัผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุวาระ และจะเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบ
ฉนัทะไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจกบตัรลงคะแนนส าหรับวาระนี ้
ตัง้แตข่ัน้ตอนการลงทะเบียนร่วมประชมุ และจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายท่ีเข้าร่วมประชุม   
การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้  และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ บริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรและ
เทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชมุและการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยใช้ระบบ Barcode 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
  (2.2)  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
    กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท  สว่นใหญ่อยู่กบับริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับ
การปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทยีม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ท าให้มีความซ่ือสัตย์ รักองค์กร ดูแล
ทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้มีการน าทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจบุนัมีการก าหนดอ านาจ  
หน้าท่ี  ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  บริหารงานโดยคณะบคุคล   มีการประชมุหารือร่วมกนั  
    บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี มีมาตรการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลู
ภายใน โดยก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากับดูแลกจิการที่ดี ในจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และ
พนักงาน หวัข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั  ซื่อสตัย์  สจุริต  มีวินยั  และมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวมและตอ่ตนเอง โดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของบริษัทเป็นส าคญั ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์
และทรัพย์สินของบริษัท โดยไมน่ าข้อมลูและทรัพย์สนิของบริษัท ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น และ
ห้ามกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใดให้ท าธุรกิจแข่งขนักบับริษัทฯ  มีการจดัท าหลกัการก ากบัดแูลเป็น
รูปเลม่ แจกให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคน พร้อมทัง้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัตินในการด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยดึในการท างานและยงัได้ยดึหลกัปฏิบตัิตาม  
ISO  9001:2008  ซึง่เป็นระบบบริหารงานคณุภาพ  
    นอกจากนี ้ ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท มีการก าหนดเร่ืองดงักลา่ว โดยก าหนด
บทลงโทษทางวินยัไว้สงูสดุ คือ การเลิกจ้าง ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฎิบตัิตามท่ีก าหนด 
  (2.3)  การดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
    บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยก าหนดไว้ใน จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ
พนักงาน หวัข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่  ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ี
รับทราบข้อมลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
ทกุไตรมาส เลขานกุารบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รับทราบช่วง
ระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสู่
สาธารณะแล้ว และก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทัง้คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหน้าท่ี
รายงานการถือหลกัทรัพย์ หากมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย์ และสง่ส าเนาให้เลขานกุารบริษัท เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ จะมีวาระรายงานการถือหลกัทรัพย์
บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว เลขานกุารบริษัทจะ
สง่จดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ พร้อมแนบส าเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในเร่ืองดงักลา่ว 
  ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏบิัตติามนโยบาย ไม่ปรากฎการซือ้ขายในช่วงเวลา
ที่ห้าม 
  บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัข้อ การ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร    
  การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท ดงันี ้
  1. รายงานเม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครัง้แรก 
  2. รายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย 
  3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร สง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสยีแกเ่ลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัท
จะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท  และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7  วนั
ท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
  ในปี  2560  กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร ได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  (2.4)  การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    บริษัทฯ ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ด้วยความรอบคอบ  
มีเหตมุีผล ค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท การก าหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าท่ีเป็นธรรม เสมือนการท า
รายการกบับคุคลทัว่ไป จดัวางระบบการปฏิบตัิด้วยความโปร่งใส ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
โดยก าหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และก าหนดไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผย
ข้อมลู เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมลู สามารถดูรายละเอียดใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
หวัข้อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ หวัข้อ รายการระหว่างกัน 
 

 3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.1  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ โดยค านงึถงึสิทธิ
ตามกฎหมายหรือข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สทิธิดงักลา่ว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัิอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั จงึได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ ตลอดจน
ค านงึถงึ ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนั ไมล่ว่งละเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญา  รวมถงึการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 
  3.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม โดยเป็นสว่นหนึง่ของ
รายงานประจ าปี 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

88 
 

  3.3 คณะกรรมการบริษัทด าเนินการ ให้มีช่องทางและขัน้ตอนท่ีผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถรายงาน
หรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองท่ีไมไ่ด้รับ
ความเป็นธรรม 
  3.4   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนกังาน หรือผู้แจ้ง
เบาะแส ในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท หรือเร่ืองท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหวัข้อ การค านึงถงึบทบาทผู้มี
ส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท ยดึมัน่ในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
ค านงึถงึการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกนั เอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั อนัจะน าไปสูก่ารท าธุรกิจท่ียัง่ยืน  เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจวา่สิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของผู้มีสว่นได้เสียจะได้รับการดแูลอย่างเป็นธรรมทกุฝ่าย และปฏิบตัิ
ด้วยความเสมอภาค กรณีท่ีเกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ จะมีการปรึกษาหารือและ
ร่วมกนัก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิต่อผู้มี
สว่นได้เสียไว้ ใน หวัข้อ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
  ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  คณะกรรมการบริษัท จดัให้มชี่องทางส าหรับผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีสามารถติดตอ่สื่อสาร เสนอแนะ 
รายงานหรือร้องเรียน ในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองความถกูต้องของรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทจุริตหรือ
ประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษัทฯ หรือ ในเร่ืองท่ีผู้มีสว่นได้เสียถกูละเมิดสทิธิ หรือ ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม
พนกังานหรือผู้มีสว่นได้เสียท่ีพบเห็น หรือมีหลกัฐาน หรือมีข้อสงสยัวา่มีพนกังานหรือบคุคลซึง่กระท าในนามบริษัทฯ 
ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชนั ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม การทจุริต กระท าผิดกฎหมาย การฝ่าฝืน
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายของบริษัท การไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน
การไมไ่ด้รับความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน  สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าดงักลา่ว  ดงันี ้
  1.  ช่องทางการร้องเรียน  มีแนวทางการปฏิบตัิ ดงันี ้
   1.  ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือท าเป็นหนงัสือถงึผู้ รับข้อร้องเรียน 
     -   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร โทรศพัท์ 0-293-0030 ตอ่ 510 
     -   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล โทรศพัท์ 0-293-0030 ตอ่ 400 
     -   เลขานกุารบริษัท โทรศพัท์ 0-293-0030 ตอ่ 300 
     -   ผู้จดัการฝ่ายบญัชี โทรศพัท์ 0-293-0030 ตอ่ 509 
   2. ผ่านทาง E-mail Address : cac@spi.co.th ของผู้ รับข้อร้องเรียน 
   3. กลอ่งรับข้อเสนอแนะ  
   4. ผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 
   5. ในกรณีผู้ ร้องเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลกัฐานท่ี
ชดัเจนเพียงพอ ท่ีจะแสดงให้เห็นวา่มีเหตอุนัควร เช่ือวา่มีการเข้าไปมีสว่นร่วมในการให้สินบน หรือคอร์รัปชนั  

mailto:cac@spi.co.th
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   ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านงึถงึความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน 
เว้นแตก่รณีท่ีต้องเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  2. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  
   หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค า หรือให้ข้อมลูใดๆ ท่ีพิสจูน์ได้วา่ เป็นการกระท าโดยไม่
สจุริต อนัสง่ผลให้บคุคล หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนกังานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินยั 
ตามระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และ/หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมาย แตห่ากเป็นบคุคลภายนอกท่ีการกระท านัน้ 
ท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ 
 

  3.  เงื่อนไขและการพจิารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด  
   1.  รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด ต้องเป็นความจริง มีความชดัเจน
เพียงพอท่ีจะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการตอ่ไปได้ 
   2.  ข้อมลูที่ได้รับจะถือเป็นความลบั ไมม่ีการเปิดเผยช่ือผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไมไ่ด้
รับการยินยอม 
   3.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดท่ีมีเจตนาโดยสจุริตจะได้รับการดแูลและให้ความ
เป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นพนกังานหรือบคุคลภายนอก 
   4.  ระยะเวลาในการด าเนินการข้อร้องเรียน ขึน้อยู่กบัความซบัซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอของ
เอกสารหลกัฐานท่ีได้รับจากผู้ ร้องเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐานและค าชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน 
   5.  ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้มสีว่นเก่ียวข้องกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านงึถงึความปลอดภยั และความเสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือ
ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
 

  4.  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
   1.  ผู้แจ้งข้อมลู หมายถงึ ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
   2.  ผู้ รับข้อร้องเรียน หมายถงึ บคุคลตามช่องทางการร้องเรียน   ข้อ 1 
 

  5. การตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
   1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้
บคุคลหรือหน่วยงานท่ีไว้วางใจเป็นผู้กระท าการแทนได้ 
   2. ผู้ รับข้อร้องเรียน หรือผู้ ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนกังานมาให้ข้อมลู หรือขอให้จดัสง่
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 
   3. ข้อร้องเรียนตา่งๆ ท่ีผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงู 
เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
   ส าหรับข้อร้องเรียนท่ีเป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินยั หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลเสนอเร่ือง พร้อมความเห็นตอ่ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือพิจารณาสัง่การ  
   ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ใดผู้หนึง่จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมให้กบัผู้ เสียหาย 
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  6. มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 
   บริษัทฯ จะคุ้มครองสทิธิของผู้ ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมลูท่ีกระท าโดยเจตนาสจุริต ด้วยการปกปิดช่ือ
ท่ีอยู่หรือข้อมลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมลูไว้
เป็นความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ ทัง้นี ้ให้ถือปฏิบตัิ
ตามมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีก าหนดไว้ ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  
 

  7. การคุ้มครองพนักงาน 
   บริษัทฯ จะให้การดแูล และคุ้มครองผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิตาม นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และข้อปฏิบตัินี ้ 
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีก าหนดไว้ ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
  ในปี  2560  จากช่องทางการร้องเรียนท่ีบริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสีย
แตอ่ย่างใด 
 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
  4.1 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทนัเวลา 
ตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงาน
ตามเหตกุารณ์ ซึง่มีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอื่นตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไมก่ระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท โดย
เปิดเผยสารสนเทศผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ และช่องทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างทัว่ถงึ เท่าเทียมกนั  
  4.2 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหน่วยงาน หรือผู้ รับผิดชอบในการท าหน้าท่ี นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือ
สื่อสารกบับคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหวัข้อ การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัของการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัท หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศส าคญัท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัท หรือตอ่การตดัสินใจลงทนุ หรือตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจลงทนุ ได้ทราบข่าวสารท่ี
ส าคญัอย่างถกูต้อง รวดเร็ว ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกนัและคณุภาพเดียวกนั  
  (1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี   
   (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
  (2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์  ได้แก่  การได้มา/จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์  รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
   การเข้าร่วมลงทนุ การจ่าย/ไมจ่่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ 
  โดยจดัสง่สารสนเทศดงักลา่ว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทัง้
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
อย่างสม ่าเสมอ ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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  สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) ได้จดัท าและเปิดเผยตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 เพ่ือแสดงถงึความโปร่งใสในการ
ด าเนินธุรกิจ  ดงันี ้
  (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น  เพ่ือประชมุสามญัประจ าปีปีปัจจบุนั และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th)  
  (2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ 
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ใน โครงสร้างการจัดการ หวัข้อ การ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร   
  (3) ลักษณะการประกอบธุรกจิ มีการเปิดเผยให้ทราบถงึ การด าเนินธุรกิจของบริษัท ภาวะอตุสาหกรรม
และการแข่งขนั   
  (4) โครงสร้างกลุ่มธุรกจิ มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุม่ธุรกิจ โดยระบสุดัสว่นการถือหุ้นอย่างชดัเจน 
ในหวัข้อ  โครงสร้างรายได้ 
  (5) ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ มีการเปิดเผยถึงปัจจยัความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยกลา่วถงึลกัษณะความเสี่ยง สาเหตแุละผลกระทบ รวมทัง้แนวทางในการป้องกนัหรือ ลดความเสี่ยง ในหวัข้อ  
ปัจจัยความเสี่ยง 
  (6) ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคญั รวมทัง้ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุรือผลตอ่ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ในหวัข้อ ค าอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  (7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พร้อมทัง้ระบวุ่ากรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย การถือครองหลกัทรัพย์ จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และประวตัิการอบรม
ของกรรมการบริษัท ในหวัข้อ รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
  (8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ และรูปแบบการจ่าย
คา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในสว่นของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคา่ตอบแทนเป็นรายบคุคล มี
การแจกแจงประเภทของค่าตอบแทนและจ านวนเงินท่ีได้รับ ในหวัข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สว่นคา่ตอบแทน
ของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทน ในหวัข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
  (9) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชดุย่อย และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ในหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ 
  (10) การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการท าหน้าท่ี
กรรมการบริษัท  ในหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ 
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  (11) การประเมินการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคนตอ่ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท
ทัง้คณะโดยรวม ในปีท่ีผ่านมา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (83.98%) ในหวัข้อ การปฏบิัตติามหลักการก ากับ
ดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
  (12) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ ขัน้ต ่า 0.10 บาทตอ่หุ้น   
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และภาวะเศรษฐกิจ   ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายมากกวา่นโยบาย
อย่างตอ่เน่ือง 
  (13) การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการ มีการเปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  
  ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และอยู่ในระหว่างการน า
หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกจิของบริษัท 
  (14) ความรับผิดชอบต่อสังคม   มีการเปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม  และการปฏิบตัิตาม
นโยบาย โดยได้จัดท ารายงานความยั่งยืน เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหวัข้อ SPI…กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
  (15) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการเปิดเผยทัง้ในรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคมุภายในด้านการบญัชีจากผู้สอบบญัชี และเปิดเผยให้ทราบถงึผล
การประเมินของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัท 
ในด้านตา่งๆ  5  สว่น  
  (16) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการ
บริษัทตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่ความเช่ือถือได้ และความถกูต้องของข้อมลูทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกั
ลงทนุใช้ประกอบในการตดัสินใจ จงึได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน 
ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)      
  (17) การท ารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท 
ด าเนินการกบัรายการระหวา่งกนัหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตมุีผล ค านงึถงึประโยชน์
สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายหนึง่
ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัมีการก าหนดไว้ในระเบียบของบริษัทใน
กรณีท่ีมีการท ารายการท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีมลูค่าเกินร้อยละ 0.03 ของ  NTA   บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ ซึง่ก าหนดให้กรรมการบริษัทผู้มสีว่นได้เสียในวาระใด ต้องออกจาก
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ห้องประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ ได้เปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยได้
เปิดเผยถงึ ช่ือ ความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยง การก าหนดราคา มลูคา่ของรายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจ าเป็น
ของรายการดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นท่ีแตกต่าง (ถ้ามี) รวมทัง้มีการบนัทกึในรายงาน
การประชุม สามารถตรวจสอบได้ และยงัได้ท าการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
  (18) การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานทกุไตรมาส  
พร้อมการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  (19)  การรายงานการซือ้-ขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  บริษัทฯ มีการก าหนดเร่ือง การซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  
ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยู่ในหนว่ยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บคุคลท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ มีหน้าท่ีต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
บริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท
ในการประชมุครัง้ตอ่ไป และมกีารเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร  
โดยแสดงจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ  ต้นปี  สิน้ปี  และการซือ้ขายระหวา่งปี  ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ใน โครงสร้างการจัดการ หวัข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ 
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
  (20)  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เมื่อเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครัง้แรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย  โดยสง่
แบบรายงานการมีสว่นได้เสียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
  (21) ผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ น่าเช่ือถือ และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ในปี  2560  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติแตง่ตัง้ นางสาวสมจินตนา 
พลหิรัญรัตน์  และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์  และ/หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนด
จ านวนเงินคา่สอบบญัชี เป็นเงินทัง้สิน้ 2,400,000.- บาท ส าหรับคา่บริการอ่ืน คือ การสอบทานคา่ลิขสิทธ์ิ เป็นเงิน  
40,000.- บาท 
  ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรอง จากผู้สอบบญัชี และน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทัง้รายไตรมาส 
รายปี และไม่ถูกส่ังแก้ไขงบการเงนิโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

94 
 

  (22) การส่ือสารข้อมูลของบริษัท บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความโปร่งใส
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ลงทนุ  สามารถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวก  ทัว่ถงึ  และเท่าเทียมกนั  โดยจดัให้มีช่องทาง
ในการเข้าถงึข้อมลูไว้หลายๆ ชอ่งทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แบบ 56-1 
แบบ 56-2  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส เวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) การพบปะนกัวิเคราะห์/นกั
ลงทนุ ผู้สื่อข่าว พร้อมจดัท าเอกสารแสดงถงึฐานะการเงินของบริษัท 
  (23) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) บริษัทฯ ได้จดัท าเวบ็ไซต์ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการสื่อสารข้อมลูและเผยแพร่เหตกุารณ์เก่ียวกบับริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้น/ผู้ลงทนุ โดยจดัท าเป็นทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ สามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท หวัข้อ เกี่ยวกับเรา หวัข้อ การก ากับดูแลกจิการ และหวัข้อ 
ข้อมูลนักลงทุน 
  (24) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน   งานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์  บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านก ากบัดแูลกิจการ 
ท าหน้าท่ีด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์ ในการให้ข้อมลูและข่าวสารตามท่ีนกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องการ โดยสามารถ
ติดตอ่ได้ท่ี  
   นางสาวรัตนา        ชยัเลิศกมลเดช 
   โทรศพัท์  0-2293-0030  ตอ่  307 
   โทรสาร   0-2293-0040   
 

  ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่สหพฒัน์ ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จดังาน
“นักวิเคราะห์ นักลงทุน  พบกลุ่มสหพัฒน์” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี  9 ในงาน  Saha  Group  Fair ครัง้ท่ี  21 ณ ศนูย์การ
ประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ เพ่ือให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสื่อมวลชน ได้พบกบักรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด 
และบริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือสรุปข้อมลูประวตัิและผลประกอบการที่ส าคญั แจกให้กบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และ
สื่อมวลชน ท่ีมาร่วมงาน ตลอดจนให้ทกุท่านได้เข้าชมผลิตภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ๆ  ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีได้จดั
แสดงในงาน Saha Group Fair ครัง้ท่ี 21 พร้อมได้ซือ้สินค้าในราคาพิเศษ ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ ร่วมงาน
เพ่ิมขึน้ทกุปี ท าให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุและสื่อมวลชน ทราบถงึภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุม่สหพฒัน์
มากขึน้ ซึง่งานดงักลา่วได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th)  
 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  5.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บคุคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ไมจ่ ากดัเพศ และมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีกรรมการบริษัท
ท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  5.2 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
  5.3 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ช่วยกลัน่กรองงานท่ีส าคญัเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 
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  5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแตล่ะคณะ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย 
และฝ่ายจดัการ ไว้อย่างชดัเจน 
  5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทใน
บริษัทอื่น    ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
  5.6 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีตามกฎหมาย และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยคณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบญัชี หรือผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบั
การปฏิบตัิหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท มีการอบรมและพฒันาความรู้อย่างตอ่เน่ือง 
  5.7 คณะกรรมการบริษัทจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณ เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ถือปฏิบตัิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
และพนกังาน  มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 
  5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนกังาน อย่างตอ่เน่ือง 
  5.10 คณะกรรมการบริษัทก าหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทกุปี  ซึง่ในการพิจารณาวาระตา่งๆ จะ
ค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททกุท่านมีความเป็นอิสระ
ในการร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยกรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นได้เสีย 
  5.11 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้  
ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
  5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 
  5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร มีโอกาสท่ีจะประชมุ
ระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถงึผลการประชมุ 
  5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุทา่น เข้าถงึสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติม
ได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และ
ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดย
ถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
  5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ 
มีเหตมุีผล และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  5.16 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
  5.17 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ
มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังาน
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คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสง่ส าเนาให้เลขานกุารบริษัท เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
  5.18 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและ
บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  5.19 คณะกรรมการบริษัทจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหนึง่ภายในบริษัท  โดยมี
สายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 
  5.20 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
  5.21 คณะกรรมการบริษัทจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน
เสนอไว้ในรายงานประจ าปี 
  5.22 คณะกรรมการบริษัทดแูลและด าเนินการให้มีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแตล่ะคณะ 
ตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 
  5.23 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหน้าท่ีตา่งๆ เพ่ือการ
ก้าวสูต่ าแหน่งท่ีสงูขึน้ 
  5.24 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรก 
  5.25 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
  5.26 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินการก ากบัดแูลกิจการ ด้วยการจดัให้มี
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหวัข้อ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการ ดงันี ้
  บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  1. ภาวะผู้น า และวิสัยทศัน์ 
   คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ มีภาวะผู้น าและมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  
ด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น   
   ปี  2560  คณะกรรมการบริษัท  มีการทบทวนวิสยัทศัน์  พนัธกิจ   และเหน็วา่ยงัมีความเหมาะสม
กบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั มีการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน มีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท กฎบตัร  
มีการติดตามผลการด าเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานตามมติคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุเดือนในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง   
  2. ด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
   คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัท และได้
ประเมินการปฏบิัติตามหลักปฏบิัตใิน CG Code  แต่ละข้อ เพื่อให้ม่ันใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือ
มีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกจิแล้ว 
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  3. การจัดท านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญักบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส  ซึง่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ  
สามารถดูรายละเอียดได้จาก จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งทางธุรกจิ   
  ในปี 2560 บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขอ
อนุมัตจิากผู้ถือหุ้น 1 รายการ คือ การรับโอนกจิการทัง้หมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากัด รวมถงึการ
ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดใน บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ 
เบเกอร่ี  จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  46 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2560 
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” 
  4. การก ากับดูแลระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
   คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทัง้ทางด้านการเงิน การด าเนินงาน และด้าน
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้การบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดแูล
เร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบ  ประเมินผล 
และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานของระบบตา่งๆ ตลอดจนให้ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนด มีความเป็นอิสระ ฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า
ทกุเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวสอบท าการสอบทานวา่บริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ สามารถดูรายละเอียดได้จากหวัข้อ การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
  5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประชมุอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ กรรมการบริษัทให้ความส าคญั
กบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าท่ีส าคญัเพ่ือรับทราบและร่วมตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้า
ทกุปี และได้แจกตารางการประชมุให้กรรมการบริษัททกุคนทราบลว่งหน้า เลขานกุารบริษัทจะสง่จดหมายเชิญประชมุ 
ซึง่มีการก าหนดระเบียบวาระการประชมุทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา รายงานการประชมุครัง้ก่อน และ
เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบเร่ืองเพ่ือพิจารณาลว่งหน้า ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
และข้อบงัคบัของบริษัท  ท่ีก าหนดให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ซึง่ไม่
น้อยกวา่ 5 วนัท าการ รวมทัง้แนบแบบ 59-2 เพ่ือเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนท่ีผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ จะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชมุ นอกจากนี ้กรรมการบริษัททกุคน สามารถ
เสนอเร่ือง เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานกุารบริษัท และหากต้องการ
ข้อมลูเพ่ิม สามารถขอข้อมลูเพ่ิมจาก กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือเลขานกุารบริษัทได้ 
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  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุด าเนินและ
ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้     
  เร่ืองสืบเน่ือง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิงานจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ก่อน    
  วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเร่ืองส าคญั เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผล
ประกอบการในรอบเดือนท่ีผ่านมา และวาระการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 
  วาระเพื่อพจิารณา เป็นวาระท่ีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิ โดย
กรรมการบริษัทผู้มสีว่นได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชมุ และไมม่ีสทิธิลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ประธาน
กรรมการบริษัทเปิดโอกาส และสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมี
การอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ประมวลความเห็น  ข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชมุ  
ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามวาระและเวลาท่ีเหมาะสม  การวินิจฉยัชีข้าดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคน
หนึง่มีเสียงหนึง่เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดบัสงูท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วม
ประชมุ เพ่ือชีแ้จงเร่ืองตา่งๆ แล้ว ยงัได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้ เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรงเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือชีแ้จงข้อมลูด้วย 
  เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ เลขานกุารบริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็
รายงานการประชมุ ท่ีประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุเพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
  นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร สามารถประชมุระหวา่ง
กนัเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
  ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัท มีรายละเอียด
อยู่ ในหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจ านวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชมุมากกวา่ร้อยละ 75 
ของการประชมุทัง้ปี 
  6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 
ซึง่เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ตอ่ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะโดยรวม ซึง่ได้
เก็บคะแนนประเมินไว้ทกุปี ตัง้แตเ่ร่ิมการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน  ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ใน
ระหวา่งปีท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาปรับปรุงให้เกิดประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ 
   หลกัเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ  ดงันี ้

เกณฑ์ คะแนน 
ดีมาก มากกว่าร้อยละ 90  ขึน้ไป 
ดี มากกว่าร้อยละ 70  ขึน้ไป 

พอใช้ มากกว่าร้อยละ 50  ขึน้ไป 
ควรปรับปรุง ตัง้แตร้่อยละ 50 
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   -  การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  
     คณะกรรมการบริษัท จดัให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 
โดยแบ่งการประเมินเป็น  3 ด้าน  ดงันี ้
   1. ผลการด าเนินงาน  บทบาทหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
   2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท 
   3. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหารและผู้มีสว่นได้เสีย 
   ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.98  
   -  การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย 
     คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย โดยให้
กรรมการชดุย่อยแตล่ะคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุย่อยท่ีตนด ารงต าแหน่งในภาพรวม  
   ในปี  2560  มีผลการประเมิน สรุปได้ดงันี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.63 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.00 

 

 7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
  คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่ความเช่ือถือได้ และความถกูต้องของข้อมลูทาง
การเงิน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุใช้ประกอบในการตดัสินใจ จงึได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตอ่รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ แสดงไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)       
  ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  ประกอบด้วย 
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทฯ ได้จดัท าจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคน และเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ พนกังาน ชมุชนและสงัคม 
สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะ
อยู่ได้ต้องมี จริยธรรม คณุธรรมท่ีดี เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับโดยทัว่ไป ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ   มีความเจริญก้าวหน้า  
มัน่คงอย่างยัง่ยืน  ดงันี ้ 
  (1.1)  ผู้ถือหุ้น 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เพ่ือสร้างผลตอบแทน
ท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1.   เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
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  2.   ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น  
อนัจะน าไปสูค่วามเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 
  3.   มีการพฒันากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
  4.    รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศท่ี
รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
โดยไมก่ระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถงึสารสนเทศของบริษัท 
  5.   จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
  6.   เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
  7.   เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุเป็นการลว่งหน้า ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  8. เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย  30  วนั ก่อนวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้น  ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ 
  9.   อ านวยความสะดวกในการประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรคในการ
เข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถมาร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้
ผู้อื่น มาร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
  10. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตมุีผล และเปิดเผยข้อมลู
อย่างครบถ้วน 
  11. ปกป้องผลประโยชน์ และดแูลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญชูนพงึรักษาทรัพย์สนิของตนเอง   
ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ มีกลไกท่ีท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่วา่จะได้รับข้อมลู
ท่ีถกูต้อง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคมุการท า
รายการระหว่างกนั มีมาตรการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเก่ียวกบัข่าวสารท่ีเป็น
ความลบั และก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงาน ท่ีรับทราบข้อมลูภายในน าข้อมลูภายในของบริษัท ไป
ใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอื่นโดยมิชอบ เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในชว่ง  1  เดือน ก่อนเผยแพร่
งบการเงินแก่สาธารณชน 
  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา 0.45 บาทตอ่หุ้น คิดเป็น
อตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 13.10 ของก าไรสทุธิ (ร้อยละ 28.36 ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ) โดยก าหนดจ่ายใน 
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ คือ ขัน้ต ่า 0.10 บาทตอ่หุ้น 
เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ือง ถือเป็นการสร้างความมัง่คัง่ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระ 
โดยได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีส าคญั ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เป็นประจ าทกุไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการที่ส าคญั เชน่ 
การลงทนุ รายการที่เก่ียวโยงกนั ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยใน
เวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)    
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  (1.2)  ลูกค้า 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัว่าความพงึพอใจ และความเช่ือมัน่ของลกูค้า เป็นกญุแจส าคญัอนัน าไปสู่
ความส าเร็จของบริษัทอย่างยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจด้านผลิต จ าหน่ายสินค้า และบริการ ท่ีปลอดภยัต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
  2. ด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ิมคณุคา่ให้แก่
สินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง พร้อมกบัการให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การตดัสินใจ
โดยไมปิ่ดบงั หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
  3. ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
ของลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
  4. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไมส่จุริตจากลกูค้า ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 
  5. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัไิด้ ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการลว่งหน้า 
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  6. จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียนพงึได้รับการ
เอาใจใสแ่ละด าเนินการอย่างเป็นธรรม   
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ ยตุิธรรมให้
ข้อมลูที่ถกูต้องแก่ลกูค้า ให้บริการและปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความมีน า้ใจ สนองตอบความต้องการของลกูค้าอย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงระบบตา่งๆ และการบริการท่ีดีในทกุสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานตา่งๆ ดูรายละเอียด ในหัวข้อ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
  การได้รับการรับรองและเกียรตบิตัรตา่งๆ ย่อมท าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในการที่จะเข้ามาประกอบ
กิจการภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ ในปี 2560 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ได้ท าการ
ส ารวจความพงึพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ลกูค้าสว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกั มี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหตจุากการจราจรภายในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม และให้ติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณจดุเสี่ยงตา่งๆ จดัหาสถานที่จอดรถและขอให้ดแูลระบบระบายน า้ฝนให้สามารถระบายน า้ได้
อย่างรวดเร็ว ในสว่นของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ลกูค้ามีข้อเสนอแนะให้กวดขนัวินยัจราจร เพราะในปี 
2560 มีรถยนต์ขนาดใหญ่ว่ิงรับสง่พนกังานเพ่ิมขึน้จ านวนมาก เน่ืองจากมีโรงงานเพ่ิมขึน้อีก 2 โรงงาน จงึสง่ผลให้
การจราจรภายในติดขดัและมคีวามเสี่ยงท่ีจะเกิดอนัตราย นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีฝ่ายการตลาด
อสังหาริมทรัพย์  เพ่ือให้ข้อมลูแก่ลกูค้า  ซึง่ลกูค้าสามารถสอบถามข้อมลู  แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน
ได้ท่ี นายอ าพล วฒันวรพงศ์  ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ โทรศพัท์ (038) 480-444 E-Mail address : 
amphol@spi.co.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลงัจากได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
ผู้ รับผิดชอบจะน าข้อเสนอแนะตา่งๆ เสนอตอ่ท่ีประชมุ Steering Committee เพ่ือหาข้อสรุปและร่วมกนัหาแนว
ทางแก้ไขพร้อมกบัมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าชีแ้จงผลการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือชีแ้จงให้ผู้ ร้องเรียน
ทราบ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัใสใ่จและติดตามถงึข้อเสนอแนะทัง้ในสว่นภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องตอ่การ
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ด าเนินงานของบริษัท ส าหรับพนกังานของบริษัท สามารถให้ค าแนะน าและเสนอแนะการด าเนินการของบริษัทได้
หลากหลายช่องทาง เชน่ ท่ีประชมุโครงการ สง่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ และกลอ่งรับข้อร้องเรียนผ่านทางงานบคุคลท่ี
ส านกังานโครงการ 
  ในปี 2560 มีบคุคลภายนอกท าการติดตอ่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท ท่ีช่องทาง Contact us ซึง่ทัง้หมดเป็น
การสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการให้เช่าและบริการของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ และรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ 
J-Park Sriracha Nihon Mura เท่านัน้ และไมพ่บวา่มีการร้องเรียนเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการสวน
อตุสาหกรรมแตอ่ย่างใด    
  (1.3)  คู่ค้า 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค และค านงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยก าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. มีระบบการคดัเลือกคู่ค้าในห่วงโซอ่ปุทาน (Value Chain) ท่ีมีการด าเนินธุรกิจ ตามกฎหมาย ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตัิต่อคูค้่าบนพืน้ฐานของการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 
  2. รักษาความลบั หรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง
โดยมิชอบ 
  3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันา และเพ่ิมคณุค่าให้แก่
สินค้าและบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 
  4. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูที่ถกูต้อง   ในกรณีท่ี ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบเจรจา
กบัคูค้่าเป็นการลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  5. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึง่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว  บริษัทฯ ได้มีการคดัเลือกคูค้่าอย่างเป็นธรรม และปฏิบตัิตอ่คูค้่า
ตามข้อตกลง เง่ือนไขทางการค้า และให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง มีการสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนัเป็นห่วงโซ่
อปุทาน  รวมถงึแลกเปลี่ยนความรู้  ร่วมกนัพฒันาสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการ  โดยพฒันา
ให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่พนกังาน  ชมุชน  สงัคม  และสิ่งแวดล้อม ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึง่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของ
คูค้่า  ควบคูก่บัการเจริญเติบโตร่วมกบับริษัทฯ   
  ในปี 2560 ไมม่ีกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า 
  (1.4)  คู่แข่ง 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  โดยค านงึถงึจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และกฎหมายแข่งขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ  ท่ีบริษัทฯ  เข้าไปด าเนินธรุกิจ 
  2. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า 
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  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการ
แข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยสจุริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทัง้นี ้ บริษัทฯ  ถือวา่คูแ่ข่งเป็นสว่นหนึง่ในการ
เสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงย่ิงขึน้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อ
พิพาทใดๆ กบัคูแ่ข่งทางการค้า 
  (1.5)  เจ้าหนี ้
  คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบั
เจ้าหนี ้โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 
  3. บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท่ี้ดี 
  4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูต้อง ตรงเวลา  
  5. ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้า
เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  เจ้าหนีข้องบริษัท แบ่งออกเป็น  
  เจ้าหนีก้ารค้า 
  บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมตีอ่เจ้าหนีก้ารค้า โดยจ่ายเงินให้กบัเจ้าหนีต้รงตามข้อตกลงทางการค้า ไม่
วา่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร  โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ  Smart ก าหนดให้มีการวางบิล
ทกุวนัท่ี 1-7 ของทกุเดือน และโอนเงินให้เจ้าหนีก้ารค้าทกุวนัท่ี 26 ของเดือนนัน้ๆ หากตรงกบัวนัหยดุจะเลื่อนเป็นวนั
ท าการถดัไป 
  เจ้าหนีเ้งนิกู้ 
  บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมตีอ่เจ้าหนีเ้งินกู้ โดยเคร่งครัด  โดยจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบีย้ ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด ไมม่ีการผิดนดัช าระแตอ่ย่างใด และเงินกู้ ท่ีบริษัทฯ  ได้รับเป็น Clean  Loan  
  (1.6)  พนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่และเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษัท โดย
ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ปฏิบติัตอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจน
ไมเ่ปิดเผย หรือสง่ผ่านข้อมลู หรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอก หรือผู้ไมเ่ก่ียวข้อง 
  2. ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท 
  3. สง่เสริมความเท่าเทียมกนั ในการจ้างแรงงาน ไมเ่ลือกปฏิบตัิ ไมกี่ดกนัด้วยเหตทุางเพศ สผิีว เชือ้ชาต ิ
ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอื่นใดท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
  4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของ
บคุลากรอย่างทัว่ถงึ   สร้างความมัน่คงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะคน 
  5. สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
  6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตัิงาน 
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  7. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ  สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 
  8. เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ซึง่ข้อเสนอตา่งๆ 
จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แกท่กุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างาน
ร่วมกนั 
  9. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าท่ี รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการท างาน โดย
ค านงึถงึหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือเป็นการสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 
  10. สง่เสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 
  บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการตา่งๆ ให้กบัพนกังาน นอกเหนือจากสวสัดิการขัน้พืน้ฐาน เช่น สวสัดกิารช่วยเหลอื 
เม่ือพนกังานประสบอคัคีภยั วาตภยั อทุกภยัหรือภยัอื่นใด และอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วย สวสัดิการเงินช่วยเหลือ กรณี
พนกังาน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบตุร ถงึแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยงัได้มีการจดัสวสัดกิารอื่นๆ  ให้กบัพนกังาน
เพ่ิมเติม อาทิ  
  - ห้องพยาบาล บริษัทฯ จดัให้มห้ีองพยาบาล เพ่ือดแูลให้ค าปรึกษา แนะน าด้านสขุภาพและให้การ
รักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้งต้นให้แก่พนกังาน โดยพนกังานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลท่ี
ได้มาตรฐาน และถกูต้องตามหลกัการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ 
  - การตรวจสขุภาพประจ าปี เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานดแูลสขุภาพ สามารถประเมิน ป้องกนั และ
ปฏิบตัิตนได้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัอายขุองพนกังาน 
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพ รู้จกัการป้องกนั
ตนเอง เป็นประจ าทกุปี ได้แก่ การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ตลอดจนจดัให้มี
เจลอนามยัล้างมือตามจดุตา่งๆ ในบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทัว่ถงึ และจดัเตรียมหน้ากากอนามยั ส าหรับแจกให้
พนกังานเม่ือเจ็บป่วย ตลอดจนบริษัทฯ จดัให้มีเคร่ืองฟอกอากาศและเคร่ืองก าเนิดโอโซน ส าหรับใช้ในการอบก๊าซ
โอโซน เพ่ือช่วยลดปริมาณเชือ้โรคสะสมภายในบริษัทฯ   
  - กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือการออมเงินและเป็นการสร้างหลกัประกนัระยะยาวแก่พนกังานในอนาคต  
โดยสามารถสง่เงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 8 - 15 ของคา่จ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทนุจากบริษัทฯ ทกุ
เดือนในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังานเครือสหพฒัน์ เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถงึการออม ตาม
หลกัการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในรูปแบบของทนุเรือนหุ้นและเงินฝาก รวมถงึการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิ
ประโยชน์ของเงินกู้ประเภทตา่งๆ เพ่ือแบ่งเบาภาระหนีส้ินให้แก่พนกังาน 
  - เงินบ าเหน็จเกษียณให้กบัพนกังานทกุคนเมื่อเกษียณอายกุารท างาน บริษัทฯ จดัให้มีเงินตอบแทน
การเกษียณอาย ุส าหรับพนกังานทกุคนท่ีท างานกบับริษัทจนเกษียณอาย ุเพ่ือพนกังานจะได้น าเงินดงักลา่ว ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสขุหลงัเกษียณอายกุารท างาน   
  - การประกนัภยักลุม่ บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการด้านการประกนัภยักลุม่ ครอบคลมุทนุประกนัชีวิตและ
ทนุประกนัอบุตัิเหตใุห้กบัพนกังานทกุคน   เพ่ือเป็นหลกัประกนัความเสี่ยงภยัท่ีอาจเกิดขึน้กบัพนกังาน 
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  - การประกนัสขุภาพกลุม่ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระและคุ้มครองคา่ใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาล 
การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของพนกังาน ทัง้ในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถงึกรณีเสียชีวิต 
  - เงินกู้ เพ่ือท่ีอยู่อาศยั บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสวสัดิการเงินกู้  เพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัสถาบนัการเงินตา่งๆ 
เพ่ือแบ่งเบาภาระหนีส้ินให้แกพ่นกังาน 
  - เคร่ืองแตง่กายพนกังาน เพ่ือความเป็นระเบียบและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานของบริษัท 
  -  การฝึกอบรมและสมัมนา บริษัทฯ จดัให้มีการอบรมสมัมนาทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร   เพ่ือ
เป็นการพฒันาเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท างานให้แก่พนกังานอย่างตอ่เน่ือง และสามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -   สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จดัให้มี สวนพกัผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
และสนามกอล์ฟ 
  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  ศรีราชา  ได้รับการรับรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 
8001-2546) ระดบัสมบรูณ์ ขัน้ริเร่ิมจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่ถือวา่บริษัทฯ ได้
ปฏิบตัิเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย 
  ช่องทางการส่ือสารส าหรับพนักงาน 
  บริษัทฯ จดัตัง้คณะกรรมการสวัสดกิาร เพ่ือเป็นสื่อกลางระหวา่งพนกังานกบับริษัทฯ ในเร่ืองสวสัดิการ
ตา่งๆ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนได้มีสว่นร่วมในการบริหารสวสัดิการได้อย่างทัว่ถงึ นอกจากช่องทางการ
ร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัมีช่องทางโดยตรง ในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียนและแจ้ง
ปัญหาตา่งๆ ระหวา่งพนกังานกบัผู้บงัคบับญัชา โดยผ่านกลอ่งรับข้อมลูมายงั แผนกตรวจสอบภายใน หรือผ่านทาง
ไปรษณีย์ ตู้  ปณ.3 ปณฝ.สาธปุระดิษฐ์  กรุงเทพฯ 10124 หรือ E-mail Address  : cac@spi.co.th  
  (1.7)  ชุมชนและสังคม 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพงึมีต่อประเทศชาติชมุชนและ
สงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึง่สงัคมและสว่นรวมท่ีดี โดยก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1. ไมด่ าเนินธุรกิจท่ีท าให้สงัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสิทธิของบคุคลอื่นที่อยู่ร่วมในชมุชนและสงัคม 
  2. ปลกูฝังจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ในบริษัท และพนกังาน
ทกุระดบัอย่างตอ่เน่ือง 
  3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ชุมชนและสงัคม อนัเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 
  4. สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
  5. ร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆ ในการพฒันาชมุชน  
  6. ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมท่ีกอ่ให้เกิดสาธารณประโยชน์  
  7. สร้างรายได้และสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน   โดยสนบัสนุนการจ้างงานและผลิตภณัฑ์ชมุชน 
  8. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถูกต้อง  
โปร่งใส  เป็นธรรม 
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  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
สนับสนุนกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลกูฝังจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม
โดยสว่นรวมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ โดยกระท าอย่างตอ่เน่ือง ก ากบัดแูลไมใ่ห้สร้างปัญหาแก่ชมุชน สนบัสนนุช่วยเหลือ
และเกือ้กลูแก่ชมุชนเพ่ือประโยชน์สขุร่วมกนั และสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม
เช่น การศกึษา การสง่เสริมอาชีพ โดยร่วมกบัหน่วยงานราชการในการเปิดให้พืน้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรมเป็นพืน้ท่ี
อบรมด้านความปลอดภยัในการจราจรสอบใบขบัข่ี การตรวจมะเร็งปากมดลกู การบริจาคโลหิต การแข่งขนักีฬา
ระหวา่งผู้บริหารของโรงงานต่างๆ ร่วมกบัชุมชน จดัอบรมสมัมนาประจ าปี มอบทนุการศกึษา การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การจดัการขยะชมุชนและการประยกุต์ใช้ประโยชน์จากวสัดเุหลือใช้จากผลการด าเนินการตา่งๆ ท่ีผ่านมาสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ได้รับความร่วมมือ ในการด าเนินงานกิจกรรมตา่งๆ จากชมุชนโดยรอบสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์เป็นอย่างดี ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเวบ็ไซต์ของ
บริษัท (www.spi.co.th) 
  ทัง้นี ้ บริษัทฯ  ได้แตง่ตัง้ นางออมสิน พนัธุ์สนิ  ท่ีปรึกษางานทรัพยากรบคุคล ให้ดแูลงานในด้านงาน
ชมุชนสมัพนัธ์ สามารถติดตอ่ได้ท่ีโทรศพัท์  (038) 480-444  หรือ E-Mail address : omsin@spi.co.th 
  (1.8)  สิ่งแวดล้อม 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธรุกิจโดยค านงึถงึความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านงึถงึ
ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
  2. สร้างวฒันธรรมองค์กรและสร้างจิตส านกึให้พนกังานทกุระดบั เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ในการจดัการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
  3. สง่เสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
  4. สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ตัง้แตก่ารใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดั
และฟืน้ฟ ูการทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
  5. มีระบบคดัเลือกคูค้่าในห่วงโซอ่ปุทาน  (Value Chain) ท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
  6. สง่เสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจ โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ เช่ือวา่งานคณุภาพและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมาจากบคุลากรท่ีมีความสขุ 
จงึได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลงัใหญ่ ส าหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตท่ีพร่ังพร้อมด้วย
สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ทกุคนได้ท างานอย่างมีความสขุ พร้อมไปกบัการใช้ชีวิตท่ีอบอุน่ ภายใต้ปรัชญา “สร้าง
สิ่งที่มากกว่าค าว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึง่ได้มีการพฒันาสภาพแวดล้อมให้ร่มร่ืนบรรยากาศอบอุน่ ดแูลต้นไม้ทกุ
ต้นด้วยความใสใ่จ เพ่ือให้สมกบัความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” ส าหรับทกุชีวิตภายใต้ชายคาสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ และได้วา่จ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ท าการวิจยัพฒันาและควบคมุสิ่งแวดล้อม
อย่างตอ่เน่ืองทัง้เร่ือง น า้ เสียง อากาศ และขยะ ซึง่ผลของการตรวจวดัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้  4  แห่ง 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
  1.   การจดัการน าน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีผ่านการบ าบดัแล้วจากระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง 
ใช้รดน า้ต้นไม้ในพืน้ท่ีสีเขียว ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู โดยก าหนด
เป้าหมายการใช้เป็นสดัสว่น >30%, 40% และ >90% ของปริมาณน า้ทิง้ทัง้หมด จะเหน็ได้วา่พืน้ท่ีในสว่นของสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู มีปริมาณการน าน า้ท่ีผ่านการบ าบดัแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ เน่ืองจากมี
การปรับปรุงพืน้ท่ีใช้น า้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการปลกูพืชและการจดัท าโครงการตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้
คณุภาพด้านสิ่งแวดล้อมดีขึน้ ลดคา่ใช้จ่ายในการจดัสรรหาแหลง่น า้มาใช้ในพืน้ท่ีสีเขียวเป็นอย่างดี 
  2.  บริษัทฯ ได้ศกึษา วิจยัการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง เพ่ือผลิตปุ๋ ย
ให้ได้ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ร่วมกบัคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือการศกึษาแนวทางการ
ใช้ประโยชน์ และข้อจ ากดัของกากตะกอน และเป็นอีกแนวทางหนึง่ในการจดัการกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ี
สะสมอยู่ภายในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ซึง่เป็นการลดการปลดปลอ่ย
ของเสียภายใต้หลกัการของ Waste minimization ท่ีท าให้ของเสียกลายเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเป็น
แหลง่ก าเนิดกากตะกอนและสิง่แวดล้อม ในแง่ของการลดต้นทนุในการบ าบดัน า้เสียหลงัจากจบโครงการศกึษาวิจยั
หมกัปุ๋ ยอินทรีย์จากกากตะกอนในระบบบ าบดัน า้เสีย ได้สตูรปุ๋ ย จ านวน 2 สตูร ได้แก่ ปุ๋ ยจากกากตะกอนและขยุ
มะพร้าว และปุ๋ ยจากกากตะกอนและผกัตบชวา ซึง่ปุ๋ ยสามารถผสมเข้ากนัได้ทัง้หมด และไมม่ีกลิ่นของตะกอนท่ีเกิด
จากการหมกั  ซึง่ปัจจบุนัได้ท าการจดัเก็บปุ๋ ยหมกัไว้ในกระสอบและเก็บในท่ีแห้ง เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะทางเคมี และ
ชีวภาพบางประการตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร การศกึษาอตัราสว่นท่ีเหมาะสมตอ่
พืชประเภทตา่งๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการท าปุ๋ ยและการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ของกากตะกอนน า้เสีย 
และการทดสอบอิทธิพลของปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่อตัราสว่นของธาตอุาหารในปุ๋ ยอินทรีย์ 
  3.  เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และความใสใ่จในคณุภาพชีวิตของชมุชน พนกังาน และสิ่งแวดล้อมท่ีดี
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้มีการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพอากาศ ตรวจวดั
คณุภาพน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดั ติดตามคณุภาพน า้ดิบจากคลองต่างๆ ทัง้ก่อนและหลงัการไหลผ่านสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์  เสียงรบกวนตา่งๆ ตามข้อก าหนด  ระบบการจดัการขยะมลูฝอย ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครัง้หรือ
เดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือรายงานตอ่ราชการสว่นท้องถ่ิน  กรมโรงงานและกรมควบคมุมลพิษ 
  4.  โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู เป็นโครงการท่ีใช้พืน้ท่ีของสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ปลกูข้าว ปลกูพืช เลีย้งสตัว์  ยดึหลกัการประหยดัพลงังาน และผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม ไมม่ีการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ ปฏิบตัิตามแนวทางในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟสูภาพนิเวศการเกษตรและเป็น
แหลง่เรียนรู้ของชมุชน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ ใน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยนื  
  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
  คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม ได้ท าการประเมินบริบทองค์กร ประเดน็ภายในด้านการบริหารองค์กรท่ีด ี
โครงสร้าง (นโยบาย วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ และวิสยัทศัน์) ซึง่ผู้บริหาร มีความตระหนกัและใสใ่จในการจดัการ
สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดโอกาสในการปรับปรุงหรือพฒันาบคุลากรในองค์กร ให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พบวา่ ท า
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ให้คะแนนการประเมินอยู่ในระดบัสงู จงึได้ก าหนดให้มีการจดัท าเป็นโครงการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลตุามโอกาสใน
การปรับปรุงพฒันาท่ีได้ประเมนิไว้ โดยมีหวัข้อในการอบรมและประเมินวดัผล 5 หวัข้อ ดงันี ้
  1. การสร้างความตระหนกัและปลกูจิตส านกึด้านสิ่งแวดล้อมของพนกังานในองค์กร 
  2. นโยบายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  3. การควบคมุระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ศรีราชา และการดแูลสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ 
  4. แผนฉกุเฉินท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ศรีราชา 
  5. โครงการสิ่งแวดล้อมปี 2560 และโครงการประหยดัพลงังานภายในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง
  รวมทัง้ได้ท าการประเมินบริบทองค์กร ประเดน็ภายนอกด้านความต้องการของสงัคม วัฒนธรรมและ
สาธารณชน โดยก าหนดโอกาสในการปรับปรุงหรือพฒันาภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร / มีโอกาสปรับปรุงระบบฯ ให้
เป็นพืน้ท่ีศกึษาดงูาน โดยกลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่บคุคลท่ีเข้ามาเย่ียมชม ได้แก่ ผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ีระบใุนการประเมิน
ผู้มีสว่นได้เสีย และจดัท ารายงานไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะผู้ ถือหุ้น)   
  (1.9)   ภาครัฐ 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธรุกิจโดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1. ศกึษาและท าความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน และไมด่ าเนินการใดๆ อนัเป็น
การขดัตอ่กฎหมาย 
  2. ด าเนินการอย่างถกูต้อง เมื่อมีการติดตอ่ท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ 
  3. สร้างสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษัทและภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
  4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ในแตล่ะประเทศ 
หรือท้องถ่ิน  
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ  ได้จ่ายภาษีตา่งๆ อย่างถูกต้อง ทนัเวลา  ตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย  
  2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
  1.   ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ เป็นธรรม 
สมเหตสุมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัิเข้าท ารายการ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั 
กรรมการบริษัทผู้มสีว่นได้เสียไมม่ีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์     และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  2.   ยดึถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการขดั
ผลประโยชน์กบับริษัท  รวมทัง้ไมม่ีการเอือ้ประโยชน์  หรือให้สิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 
  3.   กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  4.   กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ห้ามท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท  ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

109 
 

  5. ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  มีหน้าท่ีรายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
  6. ไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผ่านข้อมลู หรือความลบัของบริษัทท่ีตนเองทราบหรือได้รับทราบต่อบคุคลภายนอก
หรือผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  
  7.   การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานของบริษัทท่ีมีอ านาจหน้าท่ี อาจมีการก าหนดชัน้ความลบั
ของข้อมลูตามความส าคญัของข้อมลู และการให้ข้อมลูต้องอยูใ่นกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
  จากนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ มีการควบคมุดแูลการท ารายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีมลูค่าเกินร้อยละ 0.03 
ของ  NTA บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ ซึง่ก าหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้
เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ การพิจารณาการท ารายการดงักลา่ว ได้พิจารณา
ถงึเหตผุล ความจ าเป็นของการท ารายการเพ่ือประโยชน์ของบริษัท เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ ได้เปิดเผยการท ารายการ
ดงักลา่ว ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถงึ ช่ือ ความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยง การก าหนดราคา มลูคา่ของรายการ 
คูส่ญัญา เหตผุลความจ าเป็นของรายการดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นท่ีแตกต่าง (ถ้ามี) 
รวมทัง้มีการบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได้ และยงัได้ท าการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมลู
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ซึง่ในปี 2560 มีการแจ้งท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภท
ทรัพย์สนิหรือบริการ 12 รายการ และประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 6 รายการ ตามรายละเอียดท่ีได้
เปิดเผย ใน หวัข้อ รายการระหว่างกัน ส่วนรายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัตจิากผู้ถือหุ้น มี 1 
รายการ คือ การรับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากัด รวมถงึการท าค าเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทัง้หมดใน บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 46 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2560  และไมม่ี
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือการซือ้ขายสนิทรัพย์  ท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  กรณีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทาง
การค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความ
เก่ียวข้องเป็นประจ าทกุปี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1 หลงัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เพ่ือให้กรรมการบริษัทชดุใหมไ่ด้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และให้สรุปรายการดงักลา่วทกุไตรมาส เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ และได้เปิดเผยไว้ในในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) วา่รายการระหวา่งกนัได้กระท าอย่างยตุิธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  
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  บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และจ ากดัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ชบ่ริษัทย่อย โดยการให้กู้ ยืมเงินหรือค า้ประกนัเงินกู้ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ  
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ดแูลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไป ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   
เร่ือง  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์   
  ทัง้นี ้  ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์   กรรมการบริษัท ผู้มีสว่น
ได้เสีย  ไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3. การเลีย้งรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ 
  คณะกรรมการบริษัทมุง่หวงัให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
อย่างไรก็ตามการเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวญั หรือการรับการเลีย้งรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ
เพ่ือรักษาไว้ซึง่ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นสิ่งอนัควรปฏิบตัิตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ไมรั่บ หรือให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสนิใจอย่าง
หนึง่อย่างใด หากจ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรองตามประเพณีท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ปกติวิสยั  
ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั 
  2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจ
รับเงิน สิ่งของหรือของขวญัได้ตามหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนัน้ก าหนดและใช้เป็นการทัว่ไป เช่น การได้รับ
ของขวญั ของก านลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นต้น 
  3. กรณีท่ีตวัแทน คูส่ญัญา หุ้นสว่น หรือผู้อื่นใด ท่ีต้องการให้ของขวญั ของก านลั หรือการเลีย้งรับรอง
ในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนมุตัิจากบริษัทก่อน  
  4. คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองเหลา่นี ้ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้มีการก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการเบิกคา่เลีย้งรับรอง  
การรับ หรือการให้ของขวญั ไว้ในระเบียบวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง   
  ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามแนวทางและระเบียบที่ก าหนด   
  4. นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท   โดยก าหนดนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั  และข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการ
คอร์รัปชนั สามารถดูได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เป็นสว่นหนึง่ในจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ ควบคู่
ไปกบัการสร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
รวมทัง้ห้ามให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สนิหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บคุคลภายนอก เพ่ือจงูใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือ
ละเว้นการกระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีของตน ซึง่บริษัทฯ ได้ก าหนดโทษทางวินยัไว้
ส าหรับผู้ ท่ีละเมิด และจะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถ้ามี)   
  บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชนั มีการจดัท า
แผนป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

111 
 

ตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานระบบควบคมุภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ีมีการทจุริต  
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั   
  ปี  2560 จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
การทจุริต  บริษัทฯ จดัให้มีการสื่อสาร  ประชาสมัพนัธ์ และฝึกอบรมนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายตอ่ต้านการ
คอร์รัปชนั รวมทัง้โทษทางวินยัไปยงักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือปลกูฝัง
จิตส านกึให้กบัคนในบริษัทฯ  และมีการวดัผลผ่านการท าแบบทดสอบ คือ ผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 
โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100 สะท้อนให้เหน็ถงึการมีวินยัในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั
ตลอดจนบริษัทฯ น านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนัมาเป็นสว่นหนึง่ในการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหา คดัเลือก
บคุลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การก าหนดคา่ตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง โดย
ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั สื่อสารท าความเข้าใจกบัพนกังาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
และควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
  นอกจากนี ้  บริษัทฯ ได้พฒันาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง โดยสนบัสนนุในบริษัทในกลุม่สหพฒัน์ 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นคูค้่าและลกูค้าของบริษัท ย่ืนเร่ืองเพ่ือขอรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต   ซึง่ในปี  2559 นอกจากบริษัทฯ แล้วยงัมีอีก 11 บริษัท 
(ดรูายช่ือได้จากการด าเนินงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ) ท่ีได้รับการรับรอง ส าหรับปี 2560 มีบริษัทใน
กลุม่สหพฒัน์ ท่ีได้รับการรับรองอีก 1 บริษัท คือ บริษัท โอซีซี จ ากดั (มหาชน) 
  ในปี 2560  บริษัทฯ ไมพ่บประเดน็ปัญหาข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั และ
การด าเนินงานท่ีไมส่อดคล้องกบักฏหมายหรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจแตอ่ย่างใด 
  5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา โดยก าหนดไว้ใน จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผกูพนัตามสญัญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิ ใน
ทรัพย์สนิทางปัญญา  
  2. ดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วไปใช้ 
หรือให้บคุคลอืน่ใช้โดยมิได้รับอนญุาต 
  3.    เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไมล่ะเมิดหรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพ่ือประโยชน์
สว่นตน เว้นแตไ่ด้รับอนญุาต หรือให้คา่ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน 
  4. ผลงานท่ีพนกังานได้สร้างสรรค์ หรือท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ
บริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานแล้วจะต้องสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วคืนให้บริษัท ไมว่า่จะ
เป็นข้อมลูที่เก็บไว้ในรูปแบบใด 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไมม่ีการลอกเลียนแบบหรือน าทรัพย์สนิทางปัญญา
ของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
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  1. การบริการด้านเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ 
   1.1  เคร่ืองหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสทิธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ี
มีช่ือเสียงในตา่งประเทศอย่างถกูต้อง และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าอย่าง
ถกูต้องเช่นกนั  เช่น  Guy Laroche,  ELLE  โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ลิขสทิธ์ิ 
   1.2  เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้า
นัน้ๆ  เชน่  กลุสตรี  Rain Flower โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการค้ารับ 
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัร่วมกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์สนบัสนนุให้พนกังานสง่นวตักรรมเข้าประกวดใน
โครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน์ (Chairman Awards) ซึง่สร้างความภมูิใจให้แก่พนกังานท่ีได้รับรางวลั และ
เป็นแรงบนัดาลใจให้พนกังานมุง่ท่ีจะสร้างสรรค์นวตักรรมอยูต่ลอดเวลา 
  2.  การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิอย่างถกูต้อง และด าเนินการอย่างมุง่มัน่จากผู้บริหารระดบัสงูให้พนกังานทกุคนใสใ่จและตระหนกัถงึการไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 พระราชบญัญตัิ วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 และ “ระเบียบ
ปฏิบตัิของพนกังานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ซึง่ควบคมุดแูลการใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัท ดงันี ้
   2.1   พนกังานจะต้องไมใ่ช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้
      - เพ่ือการกระท าผิดกฎหมาย หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุคลอื่น 
      -     เพ่ือการกระท าท่ีขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
      -     เพ่ือกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร หรือของ 
       บคุคลอื่น 
      -   เพ่ือให้ทราบข้อมลูข่าวสารของบคุคลอื่น โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ เป็นเจ้าของ หรือผู้ ท่ี 
       มีสิทธิในข้อมลูดงักลา่ว 
      -  เพ่ือการรับหรือสง่ข้อมลูซึง่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร เช่น การรับ 
       หรือสง่ข้อมลูที่มีลกัษณะเป็นจดหมายลกูโซ่ หรือการรับหรือสง่ข้อมลูที่ได้รับจากบคุคล  
       ภายนอกอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดตอ่กฎหมายหรือสิทธิของบคุคลอื่น ไปยงัพนกังาน 
       หรือบคุคลอื่น เป็นต้น 
    2.2  เพ่ือความปลอดภยัในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยสว่นรวม พนกังานจะต้อง 
      -   ไมต่ิดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
       ของบคุคลอื่น 
      -     ไมต่ิดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมลูบนเครือข่าย 
       คอมพิวเตอร์ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาก่อน 
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      -     ไมต่ิดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพ่ิมเติมในเคร่ือง 
       คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลขององค์กร เพ่ือให้บคุคลอื่นสามารถใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
       สว่นบคุคลนัน้หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ 
      -     ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลท่ีตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจ าวนัเสร็จสิน้  
       หรือเมื่อมีการยตุิการใช้งานเกินกวา่ 1 ชัว่โมง เว้นแตเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์นัน้ เป็นเคร่ือง 
       บริการ (server) ท่ีต้องใช้งานตลอด 24 ชัว่โมง 
      -    ตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับจากภายนอกองค์กรทกุครัง้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
       ตรวจสอบและก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีองค์กรจดัให้และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ 
       ฝังตวัอยู่ในข้อมลูสว่นใด จะต้องรีบจดัการท าลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมลูนัน้ 
       โดยเร็วท่ีสดุ 
      -     ลบข้อมลูที่ไมจ่ าเป็นตอ่การใช้งานออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลของตน เพ่ือ 
       เป็นการประหยดัปริมาณหน่วยความจ าบนสื่อบนัทกึข้อมลู 
      -   ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้บงัคบับญัชาผู้ดแูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใน 
       การตรวจสอบระบบความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลของพนกังานและ 
       เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้บงัคบับญัชา ผู้ดแูลเครือข่าย 
       คอมพิวเตอร์ด้วย 
      -   ระมดัระวงัการใช้งาน และสงวนรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลและเครือข่าย 
       คอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบคุคลทัว่ไปจะพงึปฏิบตัิ ในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่น 
       บคุคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแตก่รณี 
      -    ไมเ่ข้าไปในสถานท่ีตัง้ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนญุาต 
      -  คืนทรัพย์สินอนัเก่ียวข้องกบัการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นขององค์กร เช่น ข้อมลู 
       และส าเนาของข้อมลู กญุแจ บตัรประจ าตวั บตัรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่องค์กร 
       รวมทัง้ขอรับข้อมลูสว่นบคุคลท่ีอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร ภายในก าหนด   
       7  วนั  นบัแตว่นัพ้นสภาพการเป็นพนกังาน 
   2.3   บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ กรณีพนกังานกระท าการฝ่าฝืนหรือกระท าผิดพระราชบญัญตั ิ 
วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญตัิ วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560  ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบคุคลหนึง่บคุคลใด และบริษัทฯ 
พิจารณาด าเนินการ ลงโทษทางวินยัแก่พนกังานท่ีกระท าการฝ่าฝืนตามสมควรตอ่ไป 
   ในปีท่ี 2560  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาแตอ่ย่างใด 
  6.  การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนษุยชน โดยก าหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
มีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ไมก่ระท าการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสทิธิมนษุยชนแก่พนกังานเพ่ือน าไปเป็นสว่นหนึง่ในการปฏิบตังิาน 
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  3. ไมจ่ ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกตา่งทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอื่นใด 
ทัง้นีพ้งึหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือแตกแยก 
  4. จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้พนกังานหรือผู้ ท่ีเช่ือวา่สทิธิของตนถกูละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัิ
อย่างไมเ่ป็นธรรมสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียนพงึได้รับการเอาใจใสแ่ละด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
  ตลอดเวลายาวนานในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  7. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1.  ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถงึความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบตอ่สขุภาพของ
พนกังาน คูค้่าและผู้มีสว่นได้เสยี รวมถงึมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ 
  2.  สนบัสนนุให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบตัิ และมาตรฐานการ
ท างานท่ีปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคล้องตามความเสี่ยงตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดล้อม 
วิธีการท างานท่ีปลอดภยั รวมถงึการจดัเคร่ืองมือและอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัให้กบัพนกังาน 
  3.  มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉกุเฉิน
อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัและลดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนกังาน คูค้่าและผู้ เก่ียวข้อง 
  4.  สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทัง้องค์กร ซึง่จะช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน
ได้อย่างยัง่ยืน 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว  บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม 5 ส. และสง่เสริมมาตรการด้านความ
ปลอดภยัตา่งๆ อาทิ จดัให้มีการซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีหกร่ัวไหลให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานการระงบัเหตรุะดบัสากล
การตรวจสอบซอ่มบ ารุงระบบไฟ  สญัญาณเตือนภยัตา่งๆ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมถงึให้ความรู้
ด้านการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ชีแ้จงแนวปฏิบตัิตามกฎหมายใหม ่ เร่ือง การอพยพหนีไฟและการดบัเพลิง 
สาธิตวิธีใช้ถงัดบัเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง ปลอดภยั ให้กบัพนกังาน ตลอดจนติดตัง้ถงัดบัเพลิงชนิดสาร
สะอาดไมเ่ป็นอนัตราย ตามจดุตา่งๆ  บริเวณบริษัทฯ  อย่างทัว่ถงึ 
  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัท ยงัได้ก าหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดงันี ้
  1. ความรับผิดชอบในหน้าที่  
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้มีการด าเนินการมาอย่าง
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รับทราบและถือปฏิบตัิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัภายใต้
กรอบจรรยาบรรณ และด ารงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท  
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  จงึได้ก าหนดจรรยาบรรณ ดงันี ้
  กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
  1. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท  
และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
  2. ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทรวมถงึการเข้าประชมุทกุครัง้ 
ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
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  3. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไมม่ีสิทธิออกเสียง
ในเร่ืองท่ีตนมีสว่นได้เสีย 
  4. ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล โดย
ยดึถือประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
  5. ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรส
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการ
ประชมุคราวถดัไป 
  6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนกอ่นการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
  7. กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  8. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 
 

  พนักงาน 
  1. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษัท อย่างสม ่าเสมอและปฏิบตัิงานในหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัท และพนกังาน 
  2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย  ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ และประกาศต่างๆ ท่ี เก่ียวข้อง 
  3. ปฏิบตัิตอ่ผู้มาติดตอ่ด้วยกิริยามารยาท อธัยาศยัอนัดีงาม และการบริการท่ีเป็นเลิศ รักษาภาพลกัษณ์
และช่ือเสียงของบริษัท 
  4. รักษาความลบัทางการค้าและไมน่ าข้อมลูภายในของบริษัท  เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 
  5. ห้ามกู้ ยืมเงินจากลกูค้า ผู้ เก่ียวข้องกบัลกูค้า หรือผู้ท าธรุกิจกบับริษัท เว้นแตเ่ป็นการกู้ ยืมเงินจาก
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
  6. ปฏิบตัิตามค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของผู้บงัคบับญัชา   
  7. ยดึมัน่ในการท างานเป็นทีมช่วยเหลือ สามคัคี และเคารพในสิทธิซึง่กนัและกัน เพ่ือประโยชน์ของ
บริษัท และพนกังาน 
  8. ปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมงานด้วยความมีน า้ใจและมนษุยสมัพนัธ์อนัดไีมก่ลา่วร้ายตอ่ผู้อื่นโดยปราศจาก
ความจริง รวมทัง้ไมน่ าผลงานของบคุคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง 
  9.  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความตัง้ใจ ซื่อสตัย์สจุริต ไมแ่สวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยอาศยัหน้าท่ีการงานท่ีท ากบับริษัท 
  10.  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ไมป่ระมาทเลินเลอ่ จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย
ตอ่งาน หรือทรัพย์สนิของบริษัท 
  11. ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้สิทธิทาง
การเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสว่นเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย 
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
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  2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
  กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัท  
และทรัพย์สินภายใต้การดแูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ใช้ทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจโดยไมน่ าทรัพย์สินดงักลา่วไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคล 
ภายนอก 
  2.   ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินมิให้สญูหายช ารุดหรือน าไปใช้ในทางท่ีผิดเสมือนวิญญชูน
พงึรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได้โดยชอบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  3.  ด าเนินการให้มีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับทรัพย์สนิ 
  4. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมลูของผู้อื่น หรือสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จ
อนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมลูข่าวสาร และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
  5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่างระมดัระวงั และไมน่ ามาซึง่ความเสื่อม
เสียช่ือเสียงของบริษัท 
  6. เก็บรักษาและไมยิ่นยอมให้ผู้อืน่ใช้รหสัผ่านส าหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตา่งๆ ของบริษัท 
  7. ไมน่ าทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทไปท าซ า้ ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์สว่นตวั
หรือประโยชน์ของผู้อืน่ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท 
  8. รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา  เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ  หรืออาจน าไปสูก่ารละเมิด
สิทธิ หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท 
  9. ดแูลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบที่
เก่ียวข้องก าหนดและเม่ือพ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องดแูลให้มีการท าลาย
ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 
  3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
  คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน และในข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และมีมาตรการคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งข้อมลูหรือ
ให้เบาะแส โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านงึถงึความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน โดย
ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถงึผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับ
ความคุ้มครองจากการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏบิัตงิาน 
เปลี่ยนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น ดรูายละเอียดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และใน การ
ค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  หวัข้อ ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ในปี 2560 จากช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มี
ส่วนได้เสียแต่อย่างใด  
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาด 
องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั
ท่ีก าหนด มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยอีก 3 ชดุ ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
  9.2.1  คณะกรรมการบริษัท จดัตัง้ขึน้ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลที่ด ี
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 
มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เย่ียงวิญญชูนผู้
ประกอบธรุกิจเช่นนัน้จะพงึกระท า ภายใต้สถานการณ์อย่างเดยีวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอทิธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ไมม่ีการกีดกนัทางเพศ มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ
บริษัท และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท  มีรายละเอียด ดงันี ้
   (1) การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ ก าหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อย
กวา่  5  คน  และคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทต้องเป็นบคุคลธรรมดา  และ 
     (1) บรรลนิุติภาวะ 
     (2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือ  คนเสมือนไร้ความสามารถ 
     (3) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาถงึท่ีสดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้ 
       กระท าโดย ทจุริต 
     (4) ไมเ่คยถกูลงโทษ ไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ  
       ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
    ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน  18  คน  ประกอบด้วย 
    - กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร                                  6     คน 
    - กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร                            12     คน  (66.67%)  
กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 12 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ านวน 6 คน ในจ านวนกรรมการ
อสิระ 6 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน โดยมีกรรมการอสิระที่เป็นผู้หญิง จ านวน 2 คน ซึง่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองสดัสว่นกรรมการอิสระท่ีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน  ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย  
1  ใน 3  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน กรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองตา่งๆ โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท และ เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 
นายทนง  ศรีจิตร์  ได้เสียชีวิต ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ขอสงวนต าแหน่งไว้  1 ต าแหน่ง 
   (2) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามข้อบงัคบัของบริษัท และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปได้อีก โดยมี
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ท าหน้าท่ีสรรหาและกลัน่กรองบคุคลท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจวา่
บคุคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพท่ีบริษัทฯ ต้องการ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 
   (3) สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงนิลงทุน จ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไป
ด ารงต าแหน่ง อายุกรรมการและจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่ง บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดสดัสว่นการเป็นกรรมการ
บริษัทตามเงินลงทนุ จ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะคนด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการและจ านวนวาระท่ีจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกนัได้นานท่ีสดุ เพราะเช่ือวา่ความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคน
ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัอายหุรือจ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจและจริงใจในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
   บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท และเปิดเผยวา่กรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ 
เปิดเผย ประวตั ิประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
อีกทัง้ไมม่ีกรรมการอิสระคนใดท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง เและได้เปิดเผยข้อมลู
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจบุนับริษัทฯ 
ไมม่ีกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง   
    (4)  การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ไมไ่ด้
เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่ จงึท าหน้าท่ีตา่งกนั แตก่็ถ่วงดลุซึง่กนัและกนั ถงึแม้ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการบริหารจะเป็นบคุคลคนเดียวกนั แตม่ีการแบ่งแยกหน้าท่ีโดยชดัเจน โดยประธาน
กรรมการบริษัทเป็นผู้น าฝ่ายนโยบาย ก ากบัดแูลการท างานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคมุการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชมุคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามได้อย่างเต็มท่ีในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้น าในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด สว่นกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าในการจดัการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงาน
และนโยบายท่ีก าหนด นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะคณะ และของ
ฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัท าเป็นกฎบตัรคณะกรรมการแตล่ะคณะ กฎบตัรคณะ
กรรมการบริหาร และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
การแยกอ านาจไว้อย่างชดัเจน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจดัการ 
   (5) กรรมการบริษัทไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่  
   (6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 
   (7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 6 คน ใน 12 คน ที่มี
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
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   ในปีท่ีผ่านมา 
   -  บริษัทฯ ไมม่ีการกระท าท่ีขดัตอ่กฎระเบียบที่ร้ายแรง ตามกฎระเบียบของส านกังาน 
     คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   -  บริษัทฯ ไมม่ีการกระท าผิดด้านการทจุริตหรือกระท าผิดจริยธรรม 
   -  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีท่ีกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารลาออก เน่ืองจากประเดน็การก ากบัดแูล 
     กิจการของบริษัท 
   -  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษัท เน่ืองจากความล้มเหลวในการท า 
     หน้าท่ีสอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการบริษัท 
 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
 1. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหน้าท่ี ให้แกท่ี่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  และ/หรือ

บคุคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
 2. อนมุตัิการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 3. อนมุตัิการเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือ

บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนัหรือบริษัทอื่น ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 4. อนมุตัิการเข้าท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 5. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.  อนมุตัิการลงทนุ  ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่นใด ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะ

กรรมการบริหาร 
 7. อนมุตัิการจดัหา และลงทนุในสินทรัพย์ถาวร  ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 8. อนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 9. อนมุตัิการปรับสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี  ซึง่สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนท่ีเลิกใช้ ช ารุด สญูหาย  

ถกูท าลาย  เสื่อมสภาพ  หรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้  มีมลูคา่ทางบญัชีรวมในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจ
คณะกรรมการบริหาร 

 10. อนมุตัิการปรับสภาพราคา  การท าลาย  ซึง่วตัถดุิบ  และ/หรือสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ  หรือล้าสมยัซึง่
จะท าให้มีมลูคา่ทางบญัชีลดลง ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  

 11. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ 
การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า และ/หรือ 
ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมทีนุทรัพย์เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการรีบดว่น มอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น
ผู้อนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว และให้น าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถดัไป 

 12. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์
และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 13. เสนอการเพ่ิมทนุ หรือลดทนุ หรือการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ  
ข้อบงัคบั และ/หรือ วตัถปุระสงค์ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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 14. อนมุตัิการก่อตัง้  ควบรวม  หรือเลิกบริษัทย่อย  
 15. อนมุตัิให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก าหนดคูม่ืออ านาจด าเนินการ 
 16. มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษัท  หรือบคุคลอื่นใดท าการแทนได้  
 17. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชมุ

หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 
 18.  ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณี

จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
 19. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 1. ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 2.  อนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปี  รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย   นโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 3.  สง่เสริมให้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิในการด าเนินธรุกิจ และติดตามให้มี
การปฏิบตัิตามอย่างจริงจงั  

 4. จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  เหมาะสม  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การท ารายการตา่งๆ ได้รับอนมุตัิจาก
ผู้มีอ านาจ มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถกูต้อง ตลอดจนมีระบบตา่งๆ ท่ีสามารถป้องกนัการน า
ทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ 

 5.  การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจน
และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  โดยผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยข้อมลูของรายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้อง 

 6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว  และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 7. รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้ น และผู้ลงทนุอย่างถกูต้อง  
มีมาตรฐานและโปร่งใส 

 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
 9. เรียกประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนด วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนก าหนด

อตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 
ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นกไ็ด้ โดยประกาศ
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัท ไมน้่อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้น  หรือ ก าหนดวนัเพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น  (Record Date : RD) ลว่งหน้าก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน 2 เดือน เพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล 

 10. จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัท  (แบบ 56-2)   และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  (แบบ 56-1) 
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 11. ติดตามดแูลเอกสารท่ีจะย่ืนตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้แสดงข้อความหรือลง
รายการ เป็นไปโดยถกูต้องตรงตามข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท 

 12.  อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุอ่ืน 
 13. ปฏิบตัิการอื่นใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 ปี  2560  คณะกรรมการบริษัท  มีการประชมุทัง้หมด 13 ครัง้  มกีารทบทวนวิสยัทศัน์  พนัธกิจ ของบริษัท และ
เห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั มีการก าหนดเป้าหมาย นโยบายการด าเนินงาน และ
งบประมาณ เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั มีการปฏิบตัิตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ข้อบงัคบับริษัท กฎบตัร  มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุเดือน การเข้าร่วมประชมุ
ของกรรมการแตล่ะคน สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ   
 ประธานกรรมการ   คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  1  คน เป็นประธาน  
กรรมการ    
 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดังนี ้ 
 1. มีบทบาทในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากบั ติดตาม ดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิ

หน้าท่ีของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ควบคมุการประชมุ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท วา่ด้วยการประชมุ 

ด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบั ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะ
มีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทน  เป็นผู้ก าหนดวาระการ
ประชมุ  โดยหารือกบักรรมการผู้จดัการใหญ่  และดแูลเร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

 4. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานกรรมการบริษัท
ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 5. ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 6. จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ  ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการบริษัทอภิปรายประเดน็
ส าคญัอย่างรอบคอบ  สง่เสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

 7. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
และระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 

 8. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

  9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท ท่ีมีคณุสมบตัิเป็น
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมีความเป็นอิสระ จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเป็นผู้หญิง จ านวน 2 คน  เพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเสี่ยง การตอ่ต้านการ
คอร์รัปชนั กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ก าหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกนัระหวา่งผู้สอบบญัชี คณะกรรมการบริษัท และ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 2. มีอ านาจเชิญ ผู้บริหาร  ฝ่ายจดัการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงให้

ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจ าเป็น ตลอดจนเข้าถงึข้อมลูได้ทกุระดบัของ
องค์กร 

 3. มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.   ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณี
จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ  โดยสอบทานนโยบายทางบญัชี 

ท่ีส าคญัของบริษัท รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล   
3. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของบริษัท 
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตัิตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว เพ่ือขอรับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบั
ผู้สอบบญัชี  โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

รายชื่อ 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร    พงษ์เวช 
     - 13 พ.ค. 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

และ ด้านบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

2. นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต 
      - 25 เม.ย. 2559 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

3. นางสาวนฤมล  สอาดโฉม 
      - 12 พ.ค. 2560 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

4. พลต ารวจโทอมัรินทร์  เนียมสกลุ  
     (ครบวาระการด ารงต าแหน่ง วนัท่ี 25 เม.ย.2560) 

กรรมการตรวจสอบ พฤษภาคม 59 - พฤษภาคม 60 
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8. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้
เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึง่รายงานดงักล่าว
ต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของ 
    ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
  (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  (ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
  (ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 
  (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ    
    ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 10. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการ หรือการกระท า

ดงัตอ่ไปนี ้ ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  (ก) รายการที่เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  (ข) การทจุริตคอร์รัปชนั  หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
  หากคณะกรรมการบริษัท  หรือผู้บริหาร ไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีก าหนด กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 11. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 12. ดแูลให้บริษัท มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไมเ่หมาะสม 

การทจุริตคอร์รัปชนั หรือประเดน็อื่น ๆ โดยมีกระบวนการปอ้งกนั และรักษาความลบัของผู้แจ้งเบาะแส 
รวมทัง้มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 

 13.  ดแูลให้บริษัทมรีะบบการบริหารงานด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท   เพ่ือ     
                 พิจารณาอนมุตัิ 
 15.  จดัให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 16. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยอาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย 

 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
 ปี  2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 คน และทัง้ 3 คน มีความเช่ียวชาญด้านบญัชี การเงิน มีการ
ประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการตรวจสอบได้
จดัท ารายงานการตรวจสอบ เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส นอกจากนีไ้ด้จดัท า “รายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏบิัตงิานประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้
เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(2) มีการประเมิน และสอบทานระบบการควบคมุภายในและความเสี่ยง 
(3) มีการสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั 
(4) มีการพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
(5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน 
(6) มีการดแูลด้านการปฏิบตัิงานตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย  และถกูต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ของทางราชการ 
(7) มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการในด้านตา่งๆ โดยรวม 
การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ   
 

  9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ
บริษัท จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  การสรรหา เพ่ือสรรหาและกลัน่กรองบคุคล ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมกีระบวนการสรรหาบคุคลดงักลา่วอย่างโปร่งใส 
  การก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่าย และรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท  
ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทมีการพิจารณาคา่ตอบแทนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อ 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายบณุยสทิธ์ิ  โชควฒันา 
    - 14 พ.ค. 2550 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

2. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 
   - 15 ธ.ค. 2559 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

3. นายทนง  ศรีจิตร์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
    (เสียชีวิต เมื่อวนัที ่2 มี.ค.2561)   

4. นายวชิยั  กลุสมภพ 
  - 12 มี.ค. 2561 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีนาคม 61 - พฤษภาคม 61 
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 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

 2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณี
จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 การสรรหา           
 1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 2. ตรวจสอบประวตัิและข้อมลูตา่งๆ ของบคุคลท่ีได้รับการคดัเลือก โดยค านงึถงึความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ   มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบงัคบั
ของบริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 3.  จดัท าความเห็นหรือข้อเสนอแนะตา่งๆ  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
 4. เสนอช่ือบคุคลท่ีได้รับการคดัเลือกตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณา 
 5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 6.  ปฏิบตัิการอื่นใด   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 การก าหนดค่าตอบแทน 
 1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 

 2. พิจารณาก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
วงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  และจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา เพ่ือ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุตัิ 

 3. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อ านาจหน้าท่ีและ
ปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

 4. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (ท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อ านาจ หน้าท่ี และปริมาณความรับผิดชอบ และน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

 5.    ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 6.    ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 ปี 2560  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มจี านวน 3 คน มีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ โดย
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นมากกวา่ร้อยละ 75 และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ได้จดัท า “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผล
การปฏบิัตงิานประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 
การเข้าร่วมประชมุของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แตล่ะคน สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ   
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  9.2.4  คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ
บริษัท จ านวน 3 คน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน และเลขานกุารบริษัท  จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ด้านธรรมาภิบาล การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั  และบริหารความเสี่ยง  เพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่เพ่ิม ความเช่ือมัน่ให้กบั
ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อ 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร     พงษ์เวช 
    - 4 ส.ค. 2558 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

2. นายทนง        ศรีจิตร์ 
     (เสียชีวิต เมื่อวนัที ่2 มี.ค.2561) 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

3. นายวชิยั        กลุสมภพ 
   - 15 ธ.ค. 2559 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

4. นายชโูต        จิระคณุากร 
    - 4 ส.ค. 2558 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

5. นางดรุณี       สนุทรธ ารง 
    - 4 ส.ค. 2558 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

 2. ปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกใน
กรณีจ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

 3. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างาน เพ่ือด าเนินการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงทัง้องค์กร 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 ด้านธรรมาภบิาล 

1. ก าหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และ
ระเบียบปฏิบตัิ ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง อย่างตอ่เน่ือง 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั พร้อมทัง้ติดตาม
ดแูล และประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3. สง่เสริม และสนบัสนนุให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

4. ทบทวน แก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

5. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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 ด้านการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจดัให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

อย่างชดัเจนและตอ่เน่ือง เพ่ือการจดัการความเสี่ยงต่างๆ ท่ีส าคญัและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. สง่เสริมและผลกัดนั ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเสี่ยงทกุระดบัในองค์กร 
3. ติดตาม ดแูล ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ให้บริษัทมีการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

4. พฒันาระบบการบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้องค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 
5. ทบทวน แก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
6. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ปี 2560  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีจ านวน  5  คน  มีการประชมุทัง้หมด  2 ครัง้ โดย
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชมุ คดิเป็นมากกวา่ร้อยละ 75 และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง ได้จดัท า “รายงานจากคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง” เพื่อรายงาน
ผลการปฏบิัตงิานประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 
การเข้าร่วมประชมุของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแตล่ะคน สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ 
  9.2.5  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น 
ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ซึง่เป็นฝ่าย
จดัการ ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มี
ฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วย
ความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั  ซื่อสตัย์  สจุริต  เย่ียงวิญญชูนผู้ประกอบธรุกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์
อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจ านวน
ไมน้่อยกวา่  5  คน  ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1.  นายบณุยสทิธ์ิ   โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
2.  นายทนง           ศรีจิตร์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
     (เสียชีวิต เมื่อวนัที ่2 มี.ค.2561)   

3.  นายวิชยั            กลุสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
4.  นายส าเริง          มนญูผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
5.  นายมน ู          ลลีานวุฒัน์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
6.  นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 
7.  นายมนสั องค์สรณะคม กรรมการบริหาร พฤษภาคม 60 - พฤษภาคม 61 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร  
 1. แตง่ตัง้  ถอดถอน   โยกย้าย  พิจารณาความดีความชอบ  ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการ  แก่

พนกังานระดบัตา่ง ๆ 
 2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพ่ือด าเนินกิจการตา่ง ๆ  ในการบริหารงานของบริษัท 
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 3. ออกระเบียบ  ประกาศ  วา่ด้วยการปฏิบตัิงาน  และสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรรมการบริหาร  และ/หรือ 
พนกังานผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนมุตัิเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้ 

 4. อนมุตัิการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท   ในฐานะผู้ ถือหุ้น    หรือบริษัทท่ีมีการ
ประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไมเ่กิน จ านวน  50  ล้านบาท 

 5. อนมุตัิการเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น   หรือ 
บริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไมเ่กิน จ านวน  50  ล้านบาท 

 6. อนมุตัิการเข้าท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  50  ล้านบาท 
 7. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  50  ล้านบาท 
 8. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  

50  ล้านบาท 
 9. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร  ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  50  ล้านบาท 
 10. อนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 50 ล้านบาท 
 11. อนมุตัิการปรับสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี  ซึง่สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตน ท่ีเลิกใช้ ช ารุด สญู

หาย ถกูท าลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้ มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินครัง้ละจ านวน 
50  ล้านบาท 

 12. อนมุตัิการปรับสภาพ  ราคา  การท าลาย  ซึง่วตัถดุิบ และ/หรือ  สินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือล้าสมยั 
ซึง่จะท าให้มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละ จ านวน  50  ล้านบาท 

 13. อนมุตัิการประนีประนอม  การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี และ/
หรือการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า ท่ี
มีทนุทรัพย์ไมเ่กิน จ านวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์ไมเ่กิน จ านวน  50  
ล้านบาท 

   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการรีบดว่น มอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น
ผู้อนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว และให้น าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถดัไป 

 14. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์
และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 15. มอบอ านาจให้แก่พนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอื่นใดท าการแทนได้ 
 16. มีอ านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 
 17. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณี

จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
 18. ออกระเบียบปฏิบตัิงานอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 1. เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท และสง่เสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรม

อย่างตอ่เน่ือง 
 4.  รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตาม  กฎหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัท   มติท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น  มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 
 5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดแูลตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริหารให้ทราบ 

 6. ดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีท าการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอ
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  ตามล าดบั 

 7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนมุตัิตอ่ไป  
 8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 9. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ปี 2560  คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 7 คน มีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ โดยกรรมการบริหาร เข้าร่วม
ประชมุ คิดเป็นมากกวา่ร้อยละ 75 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฎิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร และพิจารณาอนมุตัิตามอ านาจ
อนมุตัิ  สว่นเร่ืองท่ีเกินอ านาจจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้เหตผุลก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ  

การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริหาร  ปี 2560 

 คณะกรรมการบริหาร  มีการประชมุร่วมกบัผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจ าทกุเดือน  เดือนละ  1  ครัง้  โดยก าหนดไว้
เป็นทางการลว่งหน้าตลอดปี  ดงันี ้
 

รายชื่อ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบณุยสทิธ์ิ           โชควฒันา 12/12 
2. นายทนง ศรีจิตร์ 11/12 

 (เสียชีวิต เมื่อวนัที่ 2 มี.ค.2561)  

3. นายวชิยั  กลุสมภพ 12/12 
4. นายส าเริง                     มนญูผล 12/12 
5. นายมน ู ลลีานวุฒัน์ 10/12 
6. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 11/12 
7. นายมนสั องค์สรณะคม 12/12 
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 9.2.6  ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายทนง ศรีจิตร์ ผู้จดัการใหญ่ 
 (เสียชีวิต เมื่อวนัที่ 2 มี.ค.2561)  

2. นายวชิยั กลุสมภพ รองผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน 
 (เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เมื่อวนัที ่12 มี.ค. 2561)  

3. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
4. นายสนทยา ทบัขนัต์ ผู้จดัการฝ่ายสิง่แวดล้อม 
5. นายทินกร บนุนาค ผู้จดัการฝ่ายพฒันาพืน้ท่ี 
6. นายวชัรา แย้มแก้ว ผู้จดัการฝ่ายภมูิสถาปัตย์ 
7. นายอ าพล วฒันวรพงศ์ ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ 
8. นายกิตติพงศ์ คงพฒัน์ยืน ผู้จดัการฝ่ายสารสนเทศ 
9. นางทศันย์ี อินทปรุะ ผู้จดัการฝ่ายส านกังาน  
 (ด ำรงต ำแหน่งถึงวนัที่ 31 ธ.ค.2560)  

 

 ซึง่ผู้ด ารงต าแหน่งข้างต้นจดัเป็นผู้บริหาร ตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
 อ านาจ - หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่   
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้
 1. มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ตลอดจน
ระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

 2. มีอ านาจในการสัง่การ ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อ 1. ส าเร็จลลุว่งไป 
และหากเป็นเร่ืองส าคญัให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
รับทราบ 

 3. มีอ านาจบงัคบับญัชา  บรรจ ุ แตง่ตัง้  ถอดถอน  โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั 
ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ทัง้นี ้ การด าเนินการตา่ง ๆ ดงักลา่วต้องไม่
ขดัแย้งกบัอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

 4. มีอ านาจออกระเบียบวา่ด้วยการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยไมข่ดัหรือแย้งกบันโยบาย ข้อบงัคบั ระเบียบ 
ข้อก าหนด ค าสัง่และมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

 5.    มีอ านาจอนมุตัิจดัหา และลงทนุในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ล้านบาท 
 6. มีอ านาจอนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ล้านบาท 
 7. มีอ านาจอนมุตัิเงินลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญั และ/หรือ หลกัทรัพย์อื่นใดท่ีออกโดยบริษัทอื่นใน

วงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ล้านบาท 
 8. มีอ านาจอนมุตัิการเข้าท านิติกรรมสญัญาทกุประเภท เว้นแตนิ่ติกรรมสญัญาท่ีเป็นการจ่ายเงิน อนมุตัิได้ใน

วงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ล้านบาท  
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 9. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ 
การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า และ/
หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้า ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการรีบดว่น 

 10. บรรดาอ านาจด าเนินการของกรรมการผู้จดัการใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์
และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 11.  มอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
 12. การใช้อ านาจของกรรมการผู้จดัการใหญ่ข้างต้นไมส่ามารถกระท าได้ หากกรรมการผู้จดัการใหญ่อาจมี

สว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ กบับริษัท 
 13. ในการใช้อ านาจดงักลา่วหากมข้ีอสงสยั หรือความไมช่ดัเจนในการใช้อ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดนี ้ให้เสนอ

เร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 14. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

 อ านาจ - หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่ส าคัญ   มีดงันี ้
1. มีหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม นโยบาย  กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั ระเบียบบริษัท มติ

คณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ด้วยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั  
ซื่อสตัย์สจุริต 

 2. ด าเนินกิจการงานของบริษัท  ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้
เป็นแนวทางปฏิบตั ิ

 3. อื่นๆ ตามท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการ
แบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 

 

 9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  9.3.1  กรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหน้าท่ี สรรหาและคดัเลือกบคุคล ท่ีไมม่ีลกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้ ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ ท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด โดยค านงึถงึความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ มีวิสยัทศัน์ และคณุธรรม สามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอช่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  และน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้  
  กรรมการอิสระ หมายถงึ บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่  นิยาม “กรรมการอิสระ”  ของบริษัท  เท่ากบั ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้
  (1)   ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ  ด้วย 
  (2)  ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
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ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ี
ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
  (3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดา มารดา  คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
  (4) ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไมเ่ป็น 
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแล้วไม่
น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั  ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือ คูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่  ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง
หนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
  (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  (6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 
  (7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     
  (8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่นหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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  (9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ  กรรมการ
อิสระของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 
  ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 
  ทัง้นี ้ ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพ หรือบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพในมลูคา่เกินกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่  
 

  9.3.2  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็น
รายบคุคลและมีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้ ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด เพ่ือ
เสนอเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา
และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบุคคล เว้นแต ่ กรณีท่ีมใิช่เป็นการออกตามวาระ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบคุคล เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัทในต าแหน่งท่ีวา่งลงตามข้อบงัคบัของบริษัท 
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึง่สามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท  
(www.spi.co.th) 
  1. คณะกรรมการบริษัท 
  องค์ประกอบและการเลือกตัง้   ตามข้อบงัคบับริษัทฯ  หมวดท่ี  3 คณะกรรมการ ข้อ 18  และกฎบตัร 
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัท แตต้่องไมน้่อยกวา่ 5 คน และเลือกตัง้บคุคลท่ีไมม่ี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ี
จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ ท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด และกรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร และมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ 
  วิธีเลือกตัง้กรรมการบริษัท  ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัท
นัน้ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
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  (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน 
   เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
  (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
   กรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัด 
   ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ 
   ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบตัรก าหนดให้
ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัราถ้า
จ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ ใด
จะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการบริษัทคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการ
บริษัทซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ 
   1. ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และ 24 และกฎบตัรก าหนดให้
กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่ (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
     1.1 ตาย 
     1.2 ลาออก 
     1.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทฯ 
     1.4 มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการ 
       กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
       หลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
     1.5 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
     1.6 ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึง่มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีวา่งในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน และจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 
   2. ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้
กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่โดย
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   
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   บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุ เพราะเช่ือวา่ความสามารถ
ทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัอาย ุ ตราบเทา่ท่ีกรรมการบริษัททกุคนมี
ความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท    ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ ถือหุ้น เพราะอ านาจการตดัสินใจในการเลือกตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทนัน้ เป็นสิทธิของผู้ ถือหุ้น
โดยแท้ท่ีจะคดัเลือกบคุคลเข้าท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทแทนตน 
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัร ต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยทัง้หมดต้องเป็น
กรรมการบริษัท และมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้  
  1. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2. เป็นกรรมการอิสระ 
  3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินการของบริษัท  
   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
  4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด 
   ทะเบียน 
  5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
  ทัง้นีต้้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ี
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
  ทัง้นีห้ากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบใหม่
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมตแิตง่ตัง้ 
และเม่ือครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ชดุใหมก่็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะ
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม ่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้อง
กระท าภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิม กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง  
(นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
   4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
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   5. ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ 
     เม่ือต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง  (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือ 
     วาระไมน้่อยกวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บคุคลท่ีมี 
     คณุสมบตัิครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชมุคราวถดัไปและ 
     จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ  ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได้นานท่ีสดุ ของกรรมการตรวจสอบขึน้อยู่กบั
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
  3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นให้ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอ ท่ีจะท าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตัง้และ
เมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุใหม่ 
ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทจะได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดิมท่ี
หมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนชดุเดิมกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดให้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
พ้นจากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
และเมื่อต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนวา่งลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระ
ไมน้่อยกวา่ 2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แทนต าแหน่งท่ีวา่งใน
การประชมุคราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ี
ตนแทน 
  บริษัทฯ ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได้นานท่ีสดุของกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
  4. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลอื่น ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอกให้
ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีด้านธรรมาภิบาลและการบริหาร
ความเสี่ยง 
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  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติแตง่ตัง้   และเม่ือครบวาระ  หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยงชดุใหม ่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชดุเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่
คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชดุใหม ่แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และบริหารความเสี่ยงชดุเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือน นบัแตว่นัครบวาระของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชดุเดิม ทัง้นี ้ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึง่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดให้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยงพ้นจากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
และเมื่อต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงว่างลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือ
วาระไมน้่อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
ในการประชมุคราวถดัไป และจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยงท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุของกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
  5. คณะกรรมการบริหาร 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก
ให้ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท 
ได้เป็นอย่างดี 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัร  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1  ปี  นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้
และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหมก่็ให้คณะกรรมการ
บริหารชดุเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทจะได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการ 
บริหารชดุเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบริหาร
ชดุเดิม กรรมการบริหารซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่ง
(นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
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   3. มีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสม ท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ีมี 
     มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
   4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดือน 
ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการบริหาร แทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชมุคราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน 
  6. การแต่งตัง้ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการด าเนินงานของบริษัท 
  7. การแต่งตัง้ผู้บริหารรายอ่ืนๆ ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา ซึง่เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท  ซึง่
จะพิจารณาจากพนกังานของบริษัท  ท่ีมีความสามารถและเหมาะสม 
 

 9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุร่วมกนั หรือร่วมลงทนุกบั
บริษัทร่วมทนุอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทท่ีร่วมลงทนุและท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุ เป็นผู้ติดตาม
ผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในกลุม่ทราบ เพ่ือ
ร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์นัน้ๆ ซึง่นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ี
บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารกลุม่สหพฒัน์ จะมีทีมผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ พิจารณาว่าบริษัทนัน้ประกอบ
ธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนัน้ๆ  
เข้าไปเป็นตวัแทนของกลุ่มในฐานะผู้ ร่วมทนุหรือตามสญัญาร่วมทนุ มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท
ร่วมทนุนัน้ๆ โดยบริษัทฯ ไมม่ีอ านาจในการควบคมุ อ านาจในการบริหารนัน้ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 
  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทฯ จะดแูลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบตัิและเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั 
ตามหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ปฏิบตัิ เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอื่นๆ รวมถงึต้องก ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการ
บนัทกึบญัชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนด 
 

 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มมีาตรการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน โดย
ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต มีวินยั และมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวม
และตอ่ตนเอง โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไมน่ าข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใดให้ท าธุรกิจแข่งขนักบับริษัทฯ 
รวมทัง้มีการก าหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่อยู่ใน
หน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท าการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชน ทกุไตรมาส เลขานกุารบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
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รับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกวา่จะเกินระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการ
เปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณชนแล้ว 
  นอกจากนี ้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะมีหน้าท่ีต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ตอ่ไป และยงัก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้องเมื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครัง้แรก และรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย โดยสง่แบบ
รายงานการมีสว่นได้เสียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
  บริษัทฯ ได้แจกนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5  หมวด จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคน 
พร้อมทัง้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกิจ และ
เป็นหลกัยดึในการท างาน  
  นอกจากนี ้ ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท มีการก าหนดเร่ืองดงักลา่ว โดยก าหนด
บทลงโทษทางวินยัไว้สงูสดุ คอื การเลิกจ้าง ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฎิบตัิตามท่ีก าหนด 
กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนกังานของบริษัท สว่นใหญ่อยูก่บับริษัทฯ เป็นเวลานาน  ได้รับการปลกูฝังปรัชญาของ  
ดร.เทียม โชควฒันา มาเป็นเวลานาน ท าให้มีความซื่อสตัย์ รักองค์กร ดแูลทรัพย์สินของบริษัท ไมใ่ห้มีการน า
ทรัพย์สนิของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจบุนัมีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  บริหารงานโดย
คณะบคุคล  มีการประชมุหารือร่วมกนั  
 

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ดงันี ้

1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม 
- ไตรมาส 1 เป็นเงิน 200,000.- บาท 
- ไตรมาส 2 - 4 ไตรมาสละ 300,000.- บาท 

1,100,000.- บาท 

2. ค่าสอบบญัชีประจ างวด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 920,000.- บาท 
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอื่น 380,000.- บาท 

รวมทัง้สิน้ 2,400,000.- บาท 
 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่น ให้แก่ ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ดงันี ้

การสอบทานคา่ลิขสิทธ์ิ 40,000.- บาท 
 

  คา่บริการอื่นท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา   
  - ไมม่ี - 
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 9.7 การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ  และเร่ืองที่ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ 
  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด  ในเร่ืองอื่นๆ นอกจากเร่ืองท่ีเปิดเผยไว้ข้างต้นแล้ว ดงันี ้
  การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท 
  กรรมการบริษัทท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม ่ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะน ากรรมการบริษัท
คนใหมแ่นะน านโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มอบคูม่ือกรรมการบริษัทและรายงานประจ าปี ซึง่คูม่ือกรรมการบริษัท 
ได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารทกุคน เพ่ือใช้เป็นคูม่ือในการปฏิบตัิหน้าท่ี ประกอบด้วย 
  1.   การเปรียบเทียบ ข้อบงัคบับริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในหวัข้อตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจดั
ประชมุคณะกรรมการบริษัท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบรูณ์ในการด าเนิน
กิจการของคณะกรรมการบริษัท และการเลือกตัง้กรรมการบริษัท 
  2.   กฎบตัรคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
  3.  หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูล
กิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
  ส าหรับส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏบิัต ิบริษัทฯ จะน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมตอ่ไป 

ข้อท่ียงัไม่ได้ปฏิบติั เหตผุล 
1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบ 

ปิรามิด ในกลุม่ของบริษัท 
เน่ืองจากเป็นลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีมีมา
ตัง้แตก่่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แตก่ารถือหุ้นไขว้ดงักลา่ว ไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขว้
ระหวา่งกนัท่ีขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

2. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการก าหนดสดัสว่นการ
เป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทนุ จ านวนบริษัท
ท่ีกรรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการ 
และจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่ง 
 

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้ก าหนดสดัสว่นการเป็นกรรมการ
บริษัทตามเงินลงทนุ จ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะคน
ด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการ และจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่ง
ติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุ  เพราะเชื่อวา่ความสามารถทางธุรกิจ และ
ความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนไม่ได้ขึน้อยูก่บัอายุ
หรือจ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษัททกุ
คนมีความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษัท 
ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
ในปี 2560 ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการอิสระ ท่ีด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง 
และไม่มีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 
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3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

ถึงแม้วา่ประธานและคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แตท่กุคนเป็นกรรมการท่ี
มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ใน
การท าหน้าท่ีดงักลา่ว อีกทัง้ได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระท่ีตนมี
สว่นได้เสีย 

4. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่
เน่ืองจาก เป็นผู้ มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ เปิด
โอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

5. คณะกรรมการบริษัท ยงัไม่มีการประเมินผลงาน
กรรมการเป็นรายบคุคล 

เน่ืองจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบริษัททัง้คณะ 
สามารถสะท้อนการปฏิบติังานในภาพรวม ซึง่กรรมการบริษัท
แตล่ะท่าน สามารถน ามาพฒันาในแตล่ะหวัข้อได้เป็นอยา่งดี 
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10. SPI... กบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน   
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
ในปี 2560 ประเทศไทยเข้าสูส่ภาวะการพฒันาเศรษฐกิจ ภายใต้รัฐบาลใหมท่ี่เร่ิมเข้ามาปรับปรุงและ

ยกระดบัการพฒันาประเทศ ดงัจะเห็นได้วา่ อตัราการเติบโตในด้านการสง่ออกมีอตัราท่ีสงูขึน้ และภาคการท่องเท่ียว
ได้รับประโยชน์จากมาตรการของทางรัฐบาลอย่างตอ่เน่ือง การสง่เสริมภาคอตุสาหกรรมในสว่นของการสง่เสริมเขต
เศรษฐกิจพิเศษและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) จะเป็นแนวทางการสง่เสริมการลงทนุเป็นอย่างมาก 
และเป็นการกระตุ้นให้ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองจากกิจกรรมตา่งๆ ดงักลา่ว สง่ผลให้ธรุกิจของ
บริษัทในเครือสหพฒัน์มียอดการจ าหน่ายท่ีสงูขึน้ 

จากกิจกรรมสง่เสริมในสว่นของการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคูก่บัการขบัเคลื่อนของโครงการประชารัฐ บริษัทฯ 
ได้ด าเนินการโครงการประชารัฐอย่างตอ่เน่ือง โดยขยายการลงทนุการปลกูพืชและผลไม้รวมถงึการจดัท าเป็นศนูย์เรียนรู้
ด้วยการยกระดบัให้เป็นศนูย์พฒันาและเป็นหน่วยงานกลางให้ชมุชนในท้องถ่ิน นกัเรียน นกัศกึษา เข้ามามีสว่นร่วม
ในการพฒันาโครงการเศษฐกิจพอเพียง และน าผลิตภณัฑ์จ าหน่าย และแจกจ่ายเมลด็พนัธุ์พืชให้แก่เกษตรกรน าไป
เพาะปลกูเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนให้เข้มแข็งมากย่ิงขึน้  

ในสว่นของการพฒันาเขตประกอบการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ได้แตง่ตัง้ให้มีคณะท างานของบริษัท 
ร่วมกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือยกระดบัการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ในด้านการบริหารจดัการ ด้านกายภาพ ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ผลจากกการศกึษาตามแนวทาง
ดงักลา่วพบวา่ บริษัทฯ ได้คะแนนการประเมินสงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานโดยกิจกรรมทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ได้รับการตอบรับ
และสนบัสนนุจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียเป็นอย่างดีและเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือให้
อตุสาหกรรมและชมุชนอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุและยัง่ยืน 

นอกเหนือจากนี ้ บริษัทฯ ได้ยกระดบัมาตรฐานสากลการจดัการสิ่งแวดล้อมของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 โดยได้ประเมนิปัจจยัความเสี่ยงตา่งๆ ลดการใช้พลงังาน ปฏิบตัิตาม
กฏหมาย ครอบคลมุถงึกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้โดยให้กระทบตอ่ชมุชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ 

จากกิจกรรมดงักลา่วท่ีผ่านมาเป็นเพียงกิจกรรมสว่นหนึง่เท่านัน้ท่ีบริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะสง่เสริมให้บริษัทฯ 
อยู่ร่วมกบัชมุชนอย่างเป็นสขุและยัง่ยืน และในโอกาสตอ่ไป บริษัทฯ จะด าเนินการพฒันาและยกระดบักิจกรรมตา่งๆ 
ให้สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด บนพืน้ฐานของความเช่ือมัน่วา่หากธุรกิจของบริษัทจะเติบโตอย่างตอ่เน่ืองได้ 
ชมุชนต้องมีความเข้มแข็ง ต้องมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสงูกวา่มาตรฐาน จะเกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  ภายใต้นโยบาย
บริหาร “คนดี สินค้าดี สงัคมดี” 

 

 

                                                               นายวิชยั กลุสมภพ 
                                                             กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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ปรัชญาการด าเนินธุรกจิ 
 

 SPI เช่ือมั่นว่า.........   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

การด าเนินธุรกิจที่ดี 

• การแสวงหาผลประโยชน์หรือก าไร ไมใ่ช่เร่ืองผิด แตค่วรคิดอยูเ่สมอวา่ประโยชน์นัน้ต้องอยู่ในขอบเขต 
โดยผู้บริโภคจะได้ใช้สนิค้าและบริการท่ีดีและมีคณุภาพ

ต้องไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน
• คือ ไมใ่ช่เห็นแตผ่ลประโยชน์ของเราแตฝ่่ายเดียว ควรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย 

ท าสิ่งต่างๆ อย่างมีจริยธรรม

• โดยไมเ่ห็นแก่ประโยชน์สว่นตนจนขาดมนษุยธรรม

 

 

    การด าเนินธุรกจิที่ดี  

ต้องไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน    

และท าสิ่งต่าง ๆ อย่างมีจริยธรรม 
                                                                                                                        ดร.เทียม โชควฒันา 

                                                                                                                                       ผู้ ก่อตัง้ 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

146 
 

หลักคดิ        คนด ี        สินค้าด ี          สังคมดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

โครงสร้างองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

  

สังคมดี

สินค้าดี

คนดี

บริการด้วยความรวดเร็ว 

สภุาพ ซื่อสตัย์ เที่ยงตรง 

และยตุิธรรม 

มีคณุภาพ เพียงพอ และ

พฒันาให้เป็นไปตาม

เปา้หมายที่ก าหนด 

อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมของพนกังานภายในองค์กร และชมุชนบริเวณโดยรอบพืน้ท่ี 
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วิสัยทศัน์ พันธกจิ เป้าหมาย และค่านิยม 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถงึความส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท โดยได้ก าหนดปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 
วิสยัทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีจดุมุง่หมายในการด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกนั ดงันี ้
 

ปรัชญาการด าเนินธุรกจิ (BUSINESS PHILOSOPHY) 
การด าเนินธุรกจิที่ดีต้องไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน และท าสิ่งต่างๆ อย่างมีจริยธรรม 

 

วิสัยทศัน์ (VISION) 

“เป็นหนึง่ในการลงทนุ บริการด้วยใจ มุง่มัน่พฒันา สร้างคณุคา่ให้สงัคม” 
 

พันธกจิ (MISSION) 

ลงทนุในกิจการท่ีมีโอกาสเจริญก้าวหน้า 
เพ่ิมความพงึพอใจในการสนบัสนนุงานการค้าและบริการ 

พฒันาสวนอตุสาหกรรมไปสูม่าตรฐานสากล 
สง่เสริมให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ คณุธรรม และจริยธรรม 
ตลอดจนรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย (TARGET) 

ขยายตวัทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
 

ค่านิยม (VALUE) 7 ประการ ได้แก่  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

• ตดิต่อประสานงานและให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็วรวดเร็ว

• บริการ ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าด้วยความเตม็ใจให้ได้รับความพงึพอใจสูงสุดสุภาพ

• ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียซ่ือสัตย์

• การให้บริการสามารถควบคุมและทวนสอบกลับได้ทุกขัน้ตอนเที่ยงตรง

• ด าเนินธุรกิจด้วยการให้ความส าคัญและความเสมอภาคแก่ลูกค้ายุตธิรรม

• ควบคุมการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีคุณภาพ

• มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเพียงพอ
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พัฒนาการที่ส าคัญ 
      ปี 2560  
  วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 2 ชดุ จ านวน 2,000 ล้านบาท ได้แก ่

ชดุท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 มลูคา่ 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ี 2.39% ตอ่ปี ชดุท่ี 2 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 2567 มลูคา่ 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ี 3.44% ตอ่ปี  

  รับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากัด และ การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน 
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) จากการรับ
โอนกิจการดงักล่าว บริษัทฯ ได้รับรางวลั “BEST THAILAND DEAL Saha Pathana Inter-Holding Public 
Company’s $2 .902 billion restructuring of four listed entities into one” จากนิตยสาร FinanceAsia 

  ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครัง้ท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึง่มีข้อก าหนดบงัคบัแปลงสภาพโดย
มีมูลค่ารวมทัง้สิน้ 3,505 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้คงท่ี 0.7% ต่อปี และบริษัทฯ ได้รับรางวัล Most 
Innovative Deal จากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

  เร่ิมด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย
กรมโรงงานอตุสาหกรรมได้ด าเนินการพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศครอบคลมุพืน้ท่ีเมืองหรืออ าเภอท่ีมี
การประกอบอตุสาหกรรมหนาแน่น พืน้ท่ีน าร่อง ประกอบด้วย จงัหวดัระยอง สมทุรปราการ สมทุรสาคร 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการดงักลา่ว ในการจดัท าแผนงาน การจดักิจกรรม และการด าเนินการโครงการตา่งๆ เพ่ือประกาศ
เป็น “ECO Industrial Park” 

 

 ปี 2559 
  ได้รับรางวลัดีเดน่ด้าน การจดัการสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม (IndustialEnvironmental Management)

ประจ าปี 2559 จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับรางวลั SCR-DIW Continuous Award 2016 จดัโดย

กระทรวงอตุสาหกรรม  
  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับเลือกเป็นพืน้ท่ีเขตประกอบอตุสาหกรรมน าร่องของพืน้ท่ี 

จงัหวดัชลบรีุ ในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัชลบรีุ ภายใต้การศกึษาแผนแมบ่ทการ
พฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกบัอตุสาหกรรม จงัหวดัชลบรีุ และกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

  ระบบผลิตประปา สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการขึน้ทะเบียนคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของ
ผลิตภณัฑ์น า้ประปา กบั องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึง่เป็นการประเมิน
ก๊าซเรือนกระจก ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปลอ่ยออกมา จากกระบวนการผลิตน า้ประปาของ
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 

  ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  
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 ปี 2558 
  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้รับการรับรองเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 กระทรวง

อตุสาหกรรม โดยมุง่เน้นการพฒันาและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถาบนัรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ ศกึษาการบริหารจดัการกากอตุสาหกรรมอย่างเป็นระบบถกูต้องตามหลกัวิชาการและกฎหมาย 
จากกากตะกอนเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ตามาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามแผนแมบ่ทการพฒันาเข้าสู่
เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัปราจีนบรีุ 

  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู ได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2015 จดัโดย
กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เป็นประกาศเกียรติคณุท่ีแสดงถงึความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยืน 

  แตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 

รางวัลที่ส าคัญ  
 ปี 2560 
  ได้รับผลประเมินคณุภาพการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” โดยบริษัทฯ ได้เต็ม 100 คะแนน 

เป็นปีท่ี 9 ติดตอ่กนั 
  ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ผลประเมินอยู่ในระดบั “ดีมาก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ได้รับรางวลัระดบันานาชาติ BEST THAILAND 
DEAL of the Year 2017 Saha Pathana Inter-
Holding Public Company’s $2.902 billion 
restructuring of four listed entities into one จาก
นิตยสาร FinanceAsia 

 

 ได้รับรางวลัตราสารหนีย้อดเย่ียมแห่งปี 2560 ประเภท 

Most Innovation Deal จากสมาคมตลาดตราสารหนี ้

ไทย 

 ได้รับโลเ่กียรติยศประชารัฐร่วมใจ จากโครงการประชารัฐร่วมใจ
เครือสหพฒัน์ ซึง่บริษัทฯ ร่วมด าเนินโครงการประชารัฐผ่านโครงการ
ยกระดบัคณุภาพวิชาชีพ และประชารัฐเพื่อสงัคม  ทางด้านการเกษตร 
ในโครงการ  “เกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา” และด้านคมนาคม 
ในโครงการ “ปลกูจิตส านึกขบัข่ีปลอดภยั” 
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 ปี 2559 
  ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  
  ได้รับรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2016 จดัโดยกระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่แสดงถงึความมุ่งมัน่

ท่ีจะพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยืน และให้ความส าคญักบัการด าเนินกิจการท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบสี
เขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ชมุชน และบรรษัทภิบาล อีกทัง้ ยงัแสดงถงึการสง่เสริมศกัยภาพมุง่สูก่าร
พฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างยัง่ยืน 

  ได้รับรางวลัดีเดน่ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม (Industrial Environmental Management) 
จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

 ปี 2558 
  ได้รับเกียรติบตัรการเป็นสถานประกอบการอตุสาหกรรมท่ีด าเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อม โดยมีจิตส านกึและยดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัในการด าเนินงานโดยให้ชมุชนมีสว่นร่วม
ในการเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปสูก่ารสร้างเครือข่ายระหวา่งชมุชนกบัผู้ประกอบการ
และภาครัฐในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุและยัง่ยืน 

  ได้รับการรับรองเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดบัท่ี 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรมโดย
มุง่เน้นการพฒันาและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองและประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมทัง้ภายใน
และภายนอกสวนอตุสาหกรรม เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
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การพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์หลักในการขับเคล่ือนบริษัทสู่ความยั่งยืน 
 ด้วยวิสยัทศัน์ของบริษัทท่ีมุง่มัน่เป็นหนึง่ในการลงทนุ บริการด้วยใจ มุง่มัน่พฒันา สร้างคณุคา่ให้สงัคม โดย
ยดึหลกัคณุธรรม จริยธรรม และปฎิบตัิตนเป็นคนดีบนพืน้ฐานการบริการด้วยความรวดเร็ว สภุาพ ซื่อสตัย์ เท่ียงตรง 
และยตุิธรรม ตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย และสงัคม มุง่สูอ่นาคตท่ียัง่ยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมก าหนดทิศทางและกล
ยทุธ์การด าเนินธุรกิจสูค่วามยัง่ยืน  

กลยุทธ์มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industrial Town) 
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
 ในฐานะผู้น าด้านการลงทนุของกลุม่สหพฒัน์ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะมุง่เน้นการลงทนุในกิจการท่ีมีโอกาสเจริญ 
ก้าวหน้าเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีดีท่ีสดุ และยงัคงขยายธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ รองรับการขยายตวัของนกัลงทนุ 
เพ่ิมศกัยภาพในด้านการให้เช่าและบริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบัลกูค้าในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  
โดยยกระดบัมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ด้วยระบบบริหาร
จดัการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต และตรวจสอบได้ ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี     
 การพฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรมท่ีมีอยู่แล้วสูเ่มืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และยกระดบั
โครงการประชารัฐ (โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู) ให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันา
ของรัฐบาลและโครงการสนบัสนนุ เช่น การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) โครงการพฒันาพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพ่ือเสริมสร้างให้ชมุชนในท้องถ่ินมีรายได้ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้กบัสงัคมโดยรอบมีคณุภาพชีวิตดี สภาพแวดล้อมดี มีรายได้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ การพฒันาบคุลากร
และพืน้ท่ีให้เติบโตอย่างยัง่ยืน  บริษัทฯ ยดึหลกัการบริหารด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้สอดคล้องกบัดชันีชีว้ดั 
Global Reporting Initiative : GRI standard 2018 ภายใต้นโยบาย “คนดี สินค้าดี สงัคมดี”  โดยจดัท ารายงานการพฒันา
อย่างยัง่ยืน และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ รับผิดชอบ
การด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยยดึมัน่วฒันธรรมองค์กรท่ีมุง่เน้นเร่ืองการประกอบธุรกิจควบคูไ่ปกบั
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยืน  
   

“คนดี” -  รวดเร็ว ติดตอ่ประสานงานและให้บริการลกูค้าด้วยความรวดเร็ว 
 -  สภุาพ บริการ ดแูลเอาใจใสล่กูค้าด้วยความเตม็ใจให้ได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 
 -  ซื่อสตัย์ ให้บริการลกูค้าด้วยความจริงใจและเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย 
 -  เท่ียงตรง การให้บริการสามารถควบคมุและทวนสอบกลบัได้ทกุขัน้ตอน 
 -  ยตุิธรรม ด าเนินธุรกิจด้วยการให้ความส าคญัและความเสมอภาคแก่ลกูค้า 

“สินค้าดี” -  มีคณุภาพ ควบคมุการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 -  เพียงพอ  มีระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า 
 -  พฒันาให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

“สังคมด”ี -  สง่เสริมอาชีวอนามยั ความปลอดภยั 
 -  ดแูลสภาพแวดล้อม ของพนกังานภายในองค์กร 
 -  ดแูลชมุชนบริเวณโดยรอบ 
    
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

153 
 

การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการธุรกจิ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ 

     ผู้ถือหุ้น      ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
     หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
     ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
     และสิ่งแวดล้อม 

     การประชมุผู้ ถือหุ้น 
     รายงานประจ าปี 
     Website บริษัท 
    ระบบขา่วตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ 
     ไทย 
     Company Visit 
     งานนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ พบ  
     กลุม่สหพฒัน์ 

    จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 
     รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม 
     เยี่ยมชมการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
     จดัให้มีการพบปะระหวา่งนกัลงทนุ กบั ผู้บริหาร 
     กลุม่สหพฒัน์ 

     ลูกค้า      ความพงึพอใจในการบริการ 
     ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ 
     สิ่งแวดล้อม 
 

     การประชมุแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
     น าเสนอการบริการในรูปแบบใหม่ๆ  
     การส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า 
     การจดัท าโครงการ CSR 
     Website บริษัท 
     E-mail 
     ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

     พฒันาการบริการให้ตรงกับความต้องการของลกูค้า 
     สร้างเครือขา่ยทางธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
     มีการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าปีละ 1 ครัง้ 
     ให้ความรู้ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของโรงงาน 
      ภายในสวนอตุสาหกรรม 
     มีการประกาศการคิดอตัราค่าบ าบดัน า้เสยีท่ีชดัเจนและ 
     เป็นธรรม 
     เปิดเผยข้อมลูผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน า้เสีย  
     เดือนละ 1 ครัง้ 

     คู่ค้า /  
ผู้รับเหมา /  
ผู้ขายวัตถุดิบ 

     การท าธุรกิจแบบยติุธรรม 
     โปร่งใส 
     การให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยน 
     ความรู้ 

     การประชมุแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
     การพฒันาและเรียนรู้ร่วมกนั 
     วิเคราะห์ คู่ค้า / ผู้ รับเหมา / ผู้ขาย 
     วตัถดิุบ ในห่วงโซอ่ปุทาน 
     โทรศพัท์ 
     บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
     E-mail 

     มีนโยบายการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า 
     ข้อตกลงท่ียติุธรรมในการท าการค้าร่วมกนั 
     มีการพฒันาคู่ค้าให้สามารถท าธุรกิจร่วมกัน 
     คดัเลือกคู่ค้า / ผู้ รับเหมา / ผู้ขายวตัถดิุบ ในห่วงโซอ่ปุทาน 
     จดัอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
     ให้ค าปรึกษาและวิเคราะห์ด้านการลงทนุ 

     พนักงาน      ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
     ความมัน่คงและก้าวหน้า 
     คณุภาพชีวิตท่ีดี 
     การพฒันาความรู้และทกัษะ 

     การส ารวจความคิดเห็นของพนกังาน 
     การประชมุร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและ 
     พนักงาน 
     ประเมินผลการปฏิบติังาน 
     บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
     Website บริษัท 
     E-mail 
     การรับข้อร้องเรียน 

     ใช้หลกัสิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่ง 
      เป็นธรรม 
     พฒันาความรู้/ทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
     จดัให้มีคณะท างานพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนพนกังาน 
     วางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ 
      แผนสืบทอดต าแหน่งงาน  ให้กบัพนกังาน 
     การคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 

  

บริษัทฯ มีการระบแุละจดัล าดบัความส าคญัของผู้มี
สว่นได้เสยี โดยพิจารณาจากการประกอบธุรกิจหลกั 3  
ประเภท คือ ธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ  ธุรกิจ
การให้เชา่และบริการ และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม โดย
ใช้แนวทางการตดัสนิใจ ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของผู้มีสว่นได้เสยี บริษัทฯ ค านงึถงึความต้องการ 
ความสนใจ ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึน้ จากนโยบาย
และการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
รวมไปถึงการประสานประโยชน์ให้เกิดขึน้ระหวา่งธุรกิจ
กบัผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งแท้จริง พบวา่ ผู้มีสว่นได้เสยีที่มี
สว่นเก่ียวข้องกบักระบวนการธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้ ถือ
หุ้น ลกูค้า คูค้่า พนกังาน ชมุชนและสงัคม สือ่มวลชน 
ภาครัฐ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ 
     ชุมชนและสังคม      สง่เสริมอาชีพและสร้าง 

     รายได้แก่คนในชมุชน 
     ดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
      โดยรอบชุมชน 
     สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 
     พฒันาเด็กและเยาวชนใน 
      โรงเรียนของชมุชน 

     ส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของคนใน 
     ชมุชน 
     จดักิจกรรมพบปะชมุชน / โรงเรียน 
     จดังานร่วมกบัชมุชน 
     Open House 
     Call Center 
     Website บริษัท 

     สนบัสนนุกิจกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิต กิจกรรม ประเพณี 
      ต่างๆ ของชมุชน 
     งานจ าหน่ายสินค้าประจ าปี 
     สนบัสนนุทนุการศึกษา 
     เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
     จ้างแรงงานในท้องถ่ิน 

     ส่ือมวลชน 
 
 
 

     การสื่อสารระหวา่งบริษัท กบั  
     ผู้ เก่ียวข้อง 
     มีช่องทางในการเผยแพร่ 
     ข้อมลู ขา่วสาร กิจกรรมต่างๆ  
     ของบริษัท 

     การให้สมัภาษณ์ 
     โทรศพัท์ 
     วิทยชุมุชน 
     Open House 
     Website บริษัท 

     เผยแพร่ข้อมลู ขา่วสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทผ่านสื่อ 
     หนงัสือพิมพ์ วิทยชุมุชน โทรทศัน์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 
     ประเทศไทย และ website ของบริษัท 
 

     ภาครัฐ 
 
 
 

     สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือ 
     ระหวา่งภาครัฐและบริษัท 
     ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ  
     ข้อบงัคบัต่างๆ ของภาครัฐ 

     Open House 
     หนงัสือเวียน 
     รายงานประจ าเดือน 
     การประชมุแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
     การตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

     ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
      ต่างๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบติั 
     จดัให้มีการประชมุแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
     รายงานผลการตรวจวดัต่อหน่วยราชการ 

 
เกี่ยวกับรายงาน 
ขอบเขตการรายงาน  
 รายงานความยัง่ยืนฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือแสดงถงึผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 (1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2560) เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืน และเก่ียวโยงกบัประเดน็ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามแผนการพฒันาท่ียัง่ยืนภายใต้นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือ
การพฒันาท่ียัง่ยืน 3  ประการ “คนด ีสินค้าดี สงัคมดี” โดยอ้างอิงการจดัท ารายงานให้มีความสอดคล้องตามดชันีชี ้
วดั Glogal Reporting Intitative Version Standard (GRI Standard 2018) เนือ้หาและสาระส าคญัของการรายงาน
ปี 2560 การพฒันาอย่างยัง่ยืนมุง่เน้นการด าเนินงานตามทิศทางการด าเนินธุรกิจ วิสยัทศัน์ และกลยทุธ์องค์กร 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมของปรัชญาในการท างาน รวมถงึการดแูลพนกังาน การ
พฒันาพนกังานให้เป็นคนดี การสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กบัสงัคมและชมุชนอย่างยัง่ยืน โดย
เช่ือมโยงบริบทดงักลา่วข้างต้นกบัประเดน็ด้านความยัง่ยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึง่มีขอบเขต
การรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจ าปี 2560 ได้แสดงผลการด าเนินงานครอบคลมุทกุกระบวนการท างานของ
ส านกังานใหญ่ รวมถงึส านกังานสาขา โดยจ าแนกเป็น 3 ธุรกิจหลกั ดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 

ส านกังาน ประเภทธุรกิจ สถานท่ีตัง้ 

บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ ส านกังานใหญ่ ลงทนุ / ให้เช่าและบริการ กรุงเทพฯ 
บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ สาขาท่ี 1 ให้เช่าและบริการ / สวนอตุสาหกรรม ชลบรีุ 
บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ สาขาท่ี 2 ให้เช่าและบริการ / สวนอตุสาหกรรม ปราจีนบรีุ 

บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ สาขาท่ี 3 ให้เช่าและบริการ / สวนอตุสาหกรรม ล าพนู 
บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ สาขาท่ี 4 ให้เช่าและบริการ (สนามกอล์ฟ) ปราจีนบรีุ 
บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ สาขาท่ี 5 ให้เช่าและบริการ / สวนอตุสาหกรรม ตาก 

บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ สาขาท่ี 6 ให้เช่าและบริการ (ศนูย์การค้า J-Park) ชลบรีุ 
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ประเดน็ความยั่งยืนที่ส าคัญ เศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ด าเนินการประเมินประเดน็ท่ีส าคญัตอ่ความยัง่ยืน (Materiality Assessment) จากการพิจารณา
ผลกระทบและความเหน็ในมมุมองของบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท โดยมีขัน้ตอนในการประเมิน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ที่มีนัยส าคัญต่อองค์กร 
 การรายงานแบ่งออกเป็น 3 มิติ 9 ด้าน และจากการประเมินประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯ มี
ประเดน็ท่ีมีความส าคญัตอ่ผู้มีสว่นได้เสียและมีความส าคญัตอ่บริษัทอย่างมีนยัส าคญัทัง้หมด 4 ประเดน็ คือ 
 1.  การพฒันาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  
 2.  การสร้างงานและพฒันาทกัษะ  
 3.  การมีสว่นร่วมของชมุชน  
 4.  การปอ้งกนัมลพิษ  
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สู่ความส าเร็จที่ย่ังยืน 
   การตอบสนองและการด าเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมภายใต้กรอบ GRI standard 2018 
และขอบเขตการรายงาน ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลให้การด าเนินด้านการพัฒนา
อย่างยัง่ยืนของบริษัทเป็นไปตามแนวทางดงักลา่วแล้ว มีรายละเอียดดงันี ้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) การพัฒนาคนดี   
 บริษัทฯ มุง่เน้นการเสริมสร้างและพฒันาบคุลากรให้เป็นคนดี พร้อมไปกบัการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ
เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง และรักองค์กร เพราะบคุลากรเป็นพลงัขบัเคลื่อนส าคญัท่ีน าพาบริษัทฯ ให้ไปสูค่วามส าเร็จ โดย
สง่เสริมให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะให้เกิดความเช่ียวชาญเพ่ิมขึน้ รวมถงึการพฒันา
ทศันคติ ปลกูฝังลกัษณะนิสยั จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้
อย่างยัง่ยืน โดยบริษัทฯ มีแผนจดักิจกรรมในรูปแบบของการบันทกึการท าความดีของพนักงาน โดยก าหนดให้
พนกังานทกุคน เขียนบนัทกึการท าความดีในรูปแบบตา่งๆ ไมต่ ่ากวา่ 10 เร่ืองตอ่คนตอ่ปี เพ่ือวดัพฤติกรรมในการท า
ความดีของพนกังานเป็นรายบคุคล และน าข้อมลูมาก าหนดการจดักิจกรรม เพ่ือให้พนกังานท ากิจกรรมเป็นหมูค่ณะ
ในรูปแบบกิจกรรมท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัร่วมกนั 
 

  คนดีเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ สนบัสนนุและสง่เสริมให้พนกังานท าความดี
ตอ่ผู้อื่น ซึง่จะช่วยให้พนกังานเข้าใจถงึความเสียสละ 
การเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน มองเห็นคณุคา่ของเพ่ือน
มนษุย์ ท าให้สามารถพฒันาตนเอง ให้เป็นผู้มีจิตใจท่ีด ี 

“คนดี” 
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(2)  การพัฒนาคนเก่ง 
 บริษัทฯ มุง่สง่เสริม ฝึกฝน และพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานเพ่ือสร้างความมัน่คงในอาชีพและ
ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถแข่งขนักบัองค์กรอื่นได้ โดยก าหนดให้
พนกังานทกุคนต้องได้รับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัิงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลกัสตูร และ
หลกัสตูรทัว่ไป อย่างน้อยปีละ 2 หลกัสตูรทัง้การจดัอบรมภายในและสง่อบรมภายนอกกบัสถาบนั หน่วยงานตา่งๆ 
อาทิ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  
 

 

 

 

สถติกิารอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี 2558 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 ถุงผ้าลดโลกร้อนของมูลนิธิพระดาบส 
 บริษัทฯ และพนกังานร่วมซือ้ถงุผ้าลดโลกร้อน “ธ สถิตในดวงไทย ไทยนิรันดร์” 
จากมลูนิธิพระดาบส เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั
ผู้ รับการฝึกอาชีพของมลูนิธิพระดาบสในชมุชนตา่งๆ โดยบริษัทฯ ได้มอบถงุผ้า
ให้กบัวดัในบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกบับริษัทฯ  
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 อบรม หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
 ฉบับปรับปรุงใหม่ ส าหรับปี 2560 
 โดย อาจารย์ธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ 
 วนัท่ี 20 กนัยายน 2560  และ วนัท่ี 18 ตลุาคม 2560 

 

 การพฒันาความรู้ ทกัษะ เพ่ือให้พนกังานบริษัท และบริษัทในกลุม่ได้ตระหนกัถงึหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ  

 Update ภาษีประจ าปี 2560 
 โดย อาจารย์พรรณี  วรวฒิุจงสถิต 

 วนัท่ี 7 กนัยายน 2560   



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

158 
 

 นอกเหนือจากการได้รับการฝึกอบรมแล้ว นิยาม คนเก่ง อีกประการหนึง่ของบริษัท คือ พนกังานท่ีสามารถ
ถ่ายทอดทกัษะ ความรู้ ความสามารถให้แก่พนกังาน ตลอดจนชมุชนและสงัคมได้ 
 

 

 

 

 

 

 

(3)  การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานมีจิตอาสา ร่วมท าประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม ซึง่จะช่วยให้พนกังานเข้าใจได้ถงึ
ความเสียสละ ความร่วมมือ ความสามคัคี เพ่ือจดุประสงค์เดียวกนั คือ การพฒันาชุมชน สง่ผลให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบริษัทฯ กบัชมุชน ผู้ ท่ีได้ท ากิจกรรมเพ่ือชมุชนเป็นประจ า เป็นผู้มีจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ สามารถพฒันา
ตนเองให้เป็นผู้ ท่ีมีจิตใจดี และมีมนษุยสมัพนัธ์ ซึง่จะเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษัทอย่างย่ิง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
 

  ตดิตัง้เคร่ืองกระตุกหวัใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัต ิAED 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

โครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ กิจกรรมในการบ าบดัน า้เสยีให้กบันกัเรียน ในสถานศกึษาทีม่พีืน้ท่ีใกล้เขตประกอบการ 

บริษัทฯ ติดตัง้เคร่ืองกระตกุหวัใจด้วยไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ Powerheart 
AED G3 Automatic (AED) บริเวณด้านหน้าบริษัทฯ เพ่ือให้พนกังานและ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้เคร่ือง AED และจัดให้มีการอบรมการ
ช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน (Basic Life Support) กรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน รวมถงึการ
ใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ โดยมีพนักงานผ่านการอบรมและได้รับใบรับรอง 
ร้อยละ 10 ของพนักงานทัง้หมด โดยบริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซี
คอม จ ากดั  เป็นผู้ ให้การอบรม บริษัทฯ คาดหวงัท่ีจะให้พนกังานผ่านการ
อบรมและได้รับใบรับรองผู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน
เพ่ิมขึน้รวมเป็นร้อยละ 15 ในปี 2561 ถือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี
อย่างยัง่ยืนให้กบัสงัคม 
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  จติอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 พนักงานมีจิตอาสาร่วมท าประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมเป็นหมู่คณะ ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความ
ร่วมมือร่วมใจเพ่ือสาธารณประโยชน์ ซึง่บริษัทฯ มีกิจกรรมท่ีมุ่งสง่เสริมการร่วมแรงร่วมใจพนกังานให้เป็นหนึ่ง อาทิ 
การมีสว่นร่วมในงานวนัส าคญัตา่งๆ ของบริษัทฯ รวมถงึงานศาสนกศุลตา่งๆ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรม ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
             
 
             

 
  

 ร่วมกิจกรรมสร้างฝายต้นน า้และสางต้นไม้ ฉลองครบ 25 ปี บริษัท 

จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

โดยการร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย ป่าชมุชนรอยตอ่ 55 จงัหวดัภาค

ตะวนัออก เพ่ือดแูลรักษาพืน้ฟปู่าชมุชนบ้านหนองมว่ง จงัหวดั

ระยอง ในการสร้างความมัน่คงด้านน า้ให้กบัชมุชน เม่ือวนัท่ี 24 

พฤศจิกายน 2560  

“ไม่ใช่แค่การสร้างฝาย แต่คือความหมายของการเสียสละ” 

บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบ าเพ็ญกศุลถวายพระบรมศพ  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

วนัท่ี 7 เมษายน 2560 

งานศาสนกุศลตา่งๆ 
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 บริษัทฯ ยดึหลกัคิดความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  และสงัคม มุง่สรรค์สร้างนวตักรรมการออกแบบและบริการ
ให้มีคณุภาพตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ไมม่ีการละเมิด
ลิขสิทธ์ิทางปัญญาโดยเดด็ขาด ให้บริการระบบสาธารณปูโภคท่ีมีคณุภาพ เพียงพอ และพฒันาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 
 
การก ากับดูแลกจิการ 
 ปี 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึง่จะใช้แทนหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1. ยกระดบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จากเดิม มุง่เน้นการปฏิบตัิเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
(comply or explain) เปลี่ยนเป็น การน าหลกัการไปปรับใช้ (apply or explain) เพ่ือให้การปฏิบตัิ
เป็นไปอย่างเหมาะสม   และเป็นประโยชน์ตอ่การสร้างคณุคา่ให้องค์กรอย่างยัง่ยืน 

2. ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ในฐานะผู้น าองค์กร น าหลกัปฏิบตั ิทัง้ 8 หลกัปฏิบตัิ ไปปรับใช้ให้สอดคล้อง
กบัแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีบริษัทก าหนดขึน้   เพ่ือให้ครอบคลมุการด าเนินงานองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จดัให้มีการท าแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นปีแรก  เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เกณฑ์การประเมินส าหรับผู้ผ่าน 

การทดสอบ คือ ผู้ทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100 

  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น าของ
องค์กร โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่งศกึษาหรือ
ได้รับฟังค าบรรยายหลกัปฏิบตัิตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และ
หลกัปฏิบตัิในการน าไปใช้ สร้างคณุคา่ให้แกกิ่จการอยา่งยัง่ยืนเป็นอยา่ง
ดีแล้ว รวมทัง้ได้ประเมินการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิใน CG Code แตล่ะข้อ 
เพื่อให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการท่ีได้ปรับใช้หรือมีแผนพฒันาให้เหมาะสม
กบัธุรกิจแล้ว จึงอนมุตัิให้น าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท
จดทะเบยีนปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ าปี (แบบ 56-1) 
 

“สินค้าดี” (ธุรกจิ) 
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วนัที่ 6 กนัยายน 2560 

  การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ผ่านสื่อวีดิทศัน์ 

(Animation) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 

 

 

 

 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษัทฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สจุริต โปร่งใส รับผิดชอบตอ่สงัคม คณะกรรมการบริษัท
ตระหนกัถงึความส าคญัในการก ากบัดแูลองค์กรให้มีการปฏิบตัิงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยการสง่
ตอ่นโยบายต้านคอร์รัปชนัไปยงับริษัทในกลุม่สหพฒัน์ เพ่ือสร้างความร่วมมือของกลุม่สหพฒัน์ อนัจะมุง่สูอ่นาคตท่ี
โปร่งใสและยัง่ยืนตอ่ไป 

 จากการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั เมื่อปี 2558 บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนั โดย
การเสนอแนวทางในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั ซึง่ได้ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 15 มนีาคม 2559 และ
บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 
2559 โดยบริษัทฯ ได้พฒันาและขยายเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 2 ปี จ านวน 12 บริษัท ดงันี ้  
 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายจ านวน 11 บริษัท ได้แก่ 

1. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 2. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
3. บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 4. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 6. บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
7. บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 8. บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
9. บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 10. บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
11. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2560 จ านวน 1 บริษัท คือ บริษัท โอซีซี จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กจิกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560  

 บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางการร้องเรียน  ปรากฏว่า  
 ในปี 2560 ไม่มีผู้ร้องเรียน 

 สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการอบรมให้ความรู้อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือปลกูฝัง
จิตส านกึให้กบัคนในองค์กร และมีการวดัผลผ่านการทดสอบ คือ ผู้ทดสอบ
ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80  โดยมีผู้ผ่านการประเมินร้อยละ 100  
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การด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมัน่กบัผู้มีสว่นได้เสีย อนัจะสง่ผลดีตอ่
กิจการในระยะยาว ทัง้นี ้ธุรกิจควรถือปฏิบตัิตามแนวทางเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไมเ่ห็นแก่
ผลประโยชน์อื่นท่ีอาจได้มาจากการด าเนินงานท่ีไมถ่กูต้อง และเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานด้านการด าเนินงาน
อย่างเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จงึได้ก าหนดแนวปฏิบตัิ ดงันี ้
 1. หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบวา่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทฯ จะด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์นัน้ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล 
 2. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัเป็นธรรม โดยค านงึถงึจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ ท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
 3.  ไมส่นบัสนนุการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสทิธ์ิ 
 4. จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้อ านาจ
ให้เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทจุริต หรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริต การคอร์รัปชนัตา่งๆ 
 5. สร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
 แผนกตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท เป็นประจ าทกุปี ซึง่ใช้แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตาม
แนวคิด The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีจดัท าโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี ้รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่ การด าเนินงานของบริษัท เป็นไป
ตามธุรกิจปกติ ไมป่รากฏสิ่งผิดปกติท่ีเป็นนยัส าคญั และปฏิบตัิตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัท
เห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานในปัจจบุนั 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบไมจ่ ากดัความเป็นอิสระและความแตกตา่งทางความคิด เพศ 
เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพตอ่สิทธิมนษุยชนของผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น 
รวมถงึสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานของพนกังาน โดยยดึหลกัการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน หลกัมนษุยธรรม และ
ความเท่าเทียม เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานด้านสทิธิมนษุยชนและการปฏิบตัิต่อพนกังานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
บริษัทฯ จงึได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัไิว้ใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ หวัข้อ การไมล่ะเมิดสิทธิมนษุยชน ดงันี ้
 1. ไมก่ระท าการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน 
 2. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังานเพ่ือน าไปเป็นสว่นหนึง่ในการปฏิบตัิงาน 
 3. ไมจ่ ากดัความเป็นอิสระ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมือง หรือเร่ืองอื่นใด  
  ทัง้นี ้พงึหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง หรือแตกแยก 
 4. จดัให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้พนกังานหรือผู้ ท่ีเช่ือวา่สิทธิของตนถกูละเมิด หรือได้รับการปฏิบตัิ 
  อย่างไมเ่ป็นธรรม สามารถร้องเรียนตอ่บริษัทฯ และค าร้องเรียนพงึได้รับการเอาใจใสแ่ละด าเนินการ 
  อย่างเป็นธรรม  
 ตลอดระเวลายาวนานในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไมม่ีกรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
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การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จของบริษัท บริษัทฯ จงึก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรม ดงันี ้

1. ปฏิบติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจนไม่
เปิดเผยหรือสง่ผ่านข้อมลู หรือ ความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอก หรือผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

2. ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท 
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ 

ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอื่นใดท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร

อย่างทัว่ถงึ สร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้า ตามศกัยภาพของแตล่ะคน 
5. สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และการพฒันาบริษัท 
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบตัิงาน 
7. จดัให้มสีวสัดิการและสทิธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแกพ่นกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ การซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

การซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟประจ าปี 2560 เพ่ือลดการสญูเสียตอ่ชีวติและทรัพย์สิน 

 

กิจกรรมด้านแรงงาน 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจและปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส รวมถงึการรักษาข้อมลูของ

ผู้บริโภค โดยสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้บริโภค เปิดเผยข้อมลูกบัผู้บริโภคอย่างถกูต้อง อีกทัง้ยงัมุง่มัน่พฒันาด้าน
การลงทนุ พฒันาสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

     บริษัทฯ มีกลยทุธ์หลกัท่ีจะมุง่สู ่เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Town) ทัง้นี ้ 
     เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนร่วมกนัทัง้ภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและ  
     สงัคม แนวคิดอตุสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Industrial Ecology จงึเป็นแนวคิด 
     ใหมท่ี่น ามาประยกุต์ใช้กบัการพฒันาอตุสาหกรรมแบบยัง่ยืน ท่ีมุง่เน้นความเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยการพฒันา ออกแบบระบบอตุสาหกรรมใหมใ่ห้คล้ายคลงึกบัระบบนิเวศทางธรรมชาติ ท่ีอยูบ่น
หลกัการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั (Symbiosis) และด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืนเป็นส าคญั เพ่ือคงความอดุมสมบรูณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานให้ชนรุ่นหลงัสบืตอ่ไป ประกอบด้วยมิติหลกัของการพฒันา 5 มิติ 20 ด้านท่ีมีความ
สอดคล้องสมดลุ และเกือ้หนนุซึง่กนัและกนั โดยแต่ละมิติ สามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกิจกรรม ท่ีให้ความส าคญักบั
การพฒันาใน 5 มิติหลกั ได้แก ่กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สงัคม และการบริหารจดัการ ภายใต้ข้อก าหนดการ
พฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยเร่ิมจดัเก็บข้อมลูตัง้แตปี่ 2560 เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมลูส าหรับการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างตอ่เน่ือง  
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์ จดังาน Saha group fair เป็น
ประจ าทุกปี อย่างต่อเน่ืองตลอด 21 ปี เพื่อเป็นการคืนก าไร
ให้กับลกูค้าและสงัคม โดยขายสินค้าให้กบัผู้บริโภคโดยตรง ใน
ราคาพิเศษ และมีการขยายไปยงัสวนอตุสาหกรรมของบริษัท 

  กลุม่สหพฒัน์ มีเป้าหมายสง่เสริมให้ใช้สินค้าที่ 
                     ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพ่ือคนไทย  
ซึง่ปรากฎบนผลิตภณัฑ์ของกลุม่สหพฒัน์ 

 บริษัทฯ มุง่มัน่ในการพฒันา
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ศรีราชา สูเ่มืองอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Town) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม ดงันี ้



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

165 
 

 

 ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

4.1.1 การสง่เสริมสนบัสนนุ
การด าเนินกิจกรรมชมุชนใน
บริเวณโดยรอบ 

 
 

ผลจากการสง่เสริม สนบัสนนุกิจกรรม
ชมุชน มีการด าเนินกิจกรรมของชมุชนใน
ระยะปานกลาง  
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มีจ านวน
แรงงานท้องถ่ินเกิน 25% 
ของจ านวนแรงงานทัง้หมด 

 

สถานประกอบการอยา่งน้อยร้อยละ 20  
ของจ านวนสถานประกอบการในเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการจดัจ้าง
แรงงานท้องถ่ินเกินกวา่ร้อยละ 25  
ของจ านวนแรงงานทัง้หมด 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มีการจดัซือ้
จดัจ้างสินค้าหรือบริการจาก
ชมุชน หรือสง่เสริมกิจกรรม
หรือกลุม่อาชีพให้กบัชมุชน 
หรือสนบัสนนุให้เกิดความ
ยัง่ยืนทางด้านการตลาด 
หรือพฒันาหลกัสตูรสง่เสริม
อาชีพ หรือทกัษะแรงงาน 

สถานประกอบการที่มีการจดัซือ้จดัจ้าง
สินค้าหรือบริการจากชมุชนหรือสง่เสริม
กิจกรรมหรือกลุม่อาชีพให้กบัชมุชนหรือ
สนบัสนนุให้เกิดความยัง่ยืนทางด้าน
การตลาด หรือพฒันาหลกัสตูรสง่เสริม
อาชีพหรือทกัษะ มากกวา่ร้อยละ 20 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

มอบของคนพิการ เปิดร้านค้า 

สนบัสนนุกิจกรรมวนัสงกรานต์ 
ชมุชนรอบเครือสหพฒัน์ 

มิตด้ิานเศรษฐกิจ 

 

ให้ชมุชนมาขายของในโรงอาหารกลาง 

ชมุชนมาขายของในงานสหกรุ๊ปแฟร์ 

จ้างงานแรงงานท้องถิ่น 
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ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

6.1.1 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มีกิจกรรม
หรือมาตรการที่ปลอดภยั 
ลดต้นทนุ หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบขนสง่
และโลจิสติกส์ขององค์กร 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การสง่เสริมให้สถานประกอบการ ทีมี่การ
ด าเนินกิจกรรมหรือมาตรการที่ปลอดภยั 
ลดต้นทนุหรือเพิ่มประสทิธิภาพระบบขนสง่
และโลจิสติกส์ขององค์กร ซึ่งได้คะแนน
ตัวชีว้ัดระดับที่ 1 

 

 

 

ด้านคุณภาพชีวติและสังคมของพนักงาน 

ด้าน ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด 

คุณภาพชีวิตและสังคม
ของพนักงาน 
 

16.1.1 สดัสว่นผู้ประกอบการโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มีด าเนินงานตามแนว
ทางการเป็นที่ท างานมีสขุ (Happy 
Workplace) 

จ านวนสถานประกอบการมีการด า เ นิน กิจกรรม  Happy 
Workplace ตามหลกัความสขุ 8 ประการไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50  
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

เพ่ือให้พนักงานและชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีน่าอยู่ตาม
แนวทางการเป็นท่ีท างานมีสุข (Happy Workplace) ตามหลัก
ความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย มีสุขภาพดี (HAPPY BODY) 
น า้ใจงาม(HAPPY HEART)  การผ่อนคลาย (HAPPY RELAX)  
การหาความรู้ (HAPPY BRAIN)  การมีคณุธรรม (HAPPY SOUL)  
การส่งเสริมการออม (HAPPY MONEY)  ครอบครัวท่ีดี (HAPPY 
FAMILY)  สงัคมดี (HAPPY SOCIETY) โดยมีสถานประกอบการ
จ านวน  53 สถานประกอบการ ท่ี ด า เ นินกิ จกรรม  Happy 
Workplace จากจ านวนทัง้หมด 59 สถานประกอบการ คิดเป็น
ร้อยละ 89.83 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจกบัชมุชน เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯ กบั

ชมุชนเ พ่ือการเรียนรู้ซึง่กนัและกนั และจะส่งผลตอ่การอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ จากผลการประเมินส ารวจความพงึพอใจของ

ชมุชนที่มีตอ่กิจกรรมและการเข้าไปมีส่วนร่วมกบัชมุชนเพิ่มขึน้ 

บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เส-นอร์สหโลจิสตกิส์  จ ากดั

บริษัท ศรีราชาขนสง่ จ ากดั 

มิตด้ิานสังคม 
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ด้านคุณภาพชีวติและสังคมของคนในท้องถิ่นโดยรอบ 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

17.1.2 ความพึงพอใจ
ของชมุชน 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา 
ลงพืน้ที่ส ารวจความพงึพอใจของชมุชนที่มี
ตอ่กิจกรรมและการเข้าไปมีสว่นร่วมพบว่า
ระดบัความพงึพอใจเพ่ิมขึน้ 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านการบริหารจัดการพืน้ที่อย่างมีส่วนร่วม 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

18.1.1 แผนและผลการ
ด าเนินงานของ
คณะท างานเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
และ/หรือเครือข่าย
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน พร้อมทัง้
สรุปผลการด าเนินงานอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

การเขา้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 

แบบส ารวจความพงึพอใจในงาน CSR 

การเข้าร่วมประชมุเครือข่าย 
ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 

การประชมุคณะท างาน 
โครงการ Eco Industrial Town 
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ด้านการพัฒนาและรักษาระบบบริหารระดับสากล 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

19.1.1 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่ได้รับการ
รับรอง ISO 14001/ ISO 
50001 / TIS/OHSAS 
18001/ อตุสาหกรรมสี
เขียว (Green Industry : 
GI) ตัง้แตร่ะดบัที่ 3 ขึน้
ไป/ โรงงานอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) 
ระบบหนึ่งระบบใด หรือ 
ระบบการจดัการอ่ืนที่
เทียบเทา่ 

การพฒันาและรักษาระบบบริหารระดบั
สากล มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง
14001/ ISO 50001 / TIS/OHSAS 18001 / 
อตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI) 
ตัง้แตร่ะดบัที่ 3 ขึน้ไป/ โรงงานอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory) ระบบหนึ่งระบบใด 
หรือ ระบบการจดัการอ่ืนที่เทียบเทา่ ไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 40 ของสถานประกอบการใน
เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านข้อมูลข่าวสารและการรายงาน 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

20.1.1 การสื่อสารและ
การเปิดเผยข้อมลูของ
เมืองอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ ในรูปแบบชอ่งทาง 
และความถ่ีในการสื่อสาร
ในลกัษณะตา่ง ๆ อยา่งมี
ประสิทธิผล 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ชุมชนได้รับรู้
เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมลูเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

7.2.1  ปริมาณน า้ใช้ลดลง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การจัดเก็บข้อมูลหรือ Baseline จ านวน
สถานประกอบการที่มีกิจกรรมลดการใช้
น า้หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น า้ ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 40 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 ปริมาณน า้ทิง้ลดลง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การจัดเก็บข้อมูลหรือ Baseline สถาน
ประกอบการที่มีกิจกรรมลดน า้ทิง้หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดน า้ทิ ง้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 

ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

8.1.1 คณุภาพอากาศ
บริเวณนิคมอตุสาหกรรม 
เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม สวน
อตุสาหกรรม และชมุชน 
อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา  
มีการตรวจสอบคณุภาพอากาศเป็นประจ า
อยา่งตอ่เน่ืองทกุปีๆละ 2 ครัง้ ผลการตรวจ
วิเคราะห์คณุภาพอากาศอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้องร้อยละ 100 และดีกวา่
มาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง   (ในชว่งระยะเวลา 
3 ปี) 4 พารามิเตอร์ขึน้ไป 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่ด าเนิน
กิจกรรมการลดการ
ปลอ่ยมลพิษทางอากาศ
ที่มีนยัส าคญัได้มากกวา่
เกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนสถานประกอบการที่ ด า เ นิ น
กิจกรรมลดการปลอ่ยมลพิษทางอากาศได้
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 20 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 

 

 

  

มิตด้ิานสิ่งแวดล้อม 

การตรวจวดัฝุ่ น 
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ด้านการจัดการสิ่งปฏิกลูหรือวัสดุเหลอืใช้ 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

9.1.1 อตัราการน ากาก
ของเสียอตุสาหกรรม
กลบัมาใช้ใหม ่

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การจัดเก็บข้อมูลหรือ Baseline จ านวน
สถานประกอบการที่มีชนิดและปริมาณ
กากของเสียและวสัดเุหลือใช้  
ซึ่ งไม่มีข้อมูลที่ ถึงเกณฑ์ระดับ 1-5 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านการจัดการพลังงาน 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

10.1.1 อตัราการใช้
พลงังานทดแทน 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การสนับสนุนส่งให้สถานประกอบการน า
พลังงานทดแทนมาใช้ โดยการสื่อสาร
นโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์สูเ่มืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ซึ่งไม่มีข้อมูลที่ถึงเกณฑ์ระดับ 1-5 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.2 สดัสว่นโรงงานที่
ด าเนินกิจกรรมหรือ
มาตรการลดการใช้
พลงังานหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน 

สถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมหรือ
มาตรการลดการใช้พลงังาน อยา่งน้อย
ร้อยละ 20 มีกิจกรรมและมาตรการเพ่ือ
การลดใช้พลงังานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลงังาน 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 

ด้านการจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

11.1.1 การตอบสนองตอ่
ข้อร้องเรียนด้านเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การจัดการเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
มาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม พบว่าไม่
มีข้อร้องเรียนด้านเหตเุดือดร้อนร าคาญ 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 
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ด้านกระบวนการผลิต 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

12.1.1 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Eco 
Process) หรือได้รับการ
รับรองโรงงานอตุสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (Eco Factory) 

จ านวนสถานประกอบการที่มีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตร ตอ่สิ่งแวดล้อมหรือได้รับ
การรบรองโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
อตุสาหกรรมสีเขียว ตัง้แตร่ะดบั 3 ขึน้ไป 
อยา่งน้อยร้อยละ 30 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2.1 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่ด าเนิน
กิจกรรมหรือมาตรการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้วตัถดุิบ 

จ านวนสถานประกอบการที่มีการด าเนิน
กิจกรรมหรือมาตรการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การใช้วตัถดุิบ มากกวา่ 
ร้อยละ 16 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 

ด้านประสทิธิภาพเชิงนิเวศ 
ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

13.1.1 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมลู
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ 
(Eco Efficiency) ใน 4
ด้าน ดงันี ้  
   - ด้านการใช้น า้ 
   - ด้านพลงังาน 
   - ด้านปริมาณน า้ทิง้ 
   - ด้านกากของเสียและ
วสัดเุหลือใช้ 

จ านวนสถานประกอบการที่มีการวิเคราะห์
ข้อมลูประสิทธิภาพเชิงนิเวศ อยา่งน้อย 2 
ด้าน ร้อยละ 25 ขึน้ไปของสถานประกอบ 
การในเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.1 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่ด าเนิน
กิจกรรมหรือมาตรการ 
เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก 

จ านวนสถานประกอบการที่มีกิจกรรม 
หรือมาตรการ เพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจก และผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย หรือได้รับ Carbon Footprint 
มากกวา่ร้อยละ 10 ของสถานประกอบการ 
ทัง้หมด 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

มอบเกียรตบิตัรให้สถานประกอบการในสวนอตุสาหกรรม 
เครือสหพฒัน์ ศรีราชาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโรงงานสีเขียว 

 

สถานประกอบการภายในโครงการ 
มีการใช้พลงังานสะอาด 

เพ่ือลดการปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

ต้นไม้ทัง้หมดในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ศรีราชา  

สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2

) 

ใน 1 ปี ได้เท่ากับ 2,959.04 ตัน/ปี  

0
200
400
600
800

1000
ผลการดูดซับ CO2 ของต้นไม้

ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
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ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 
13.3.1 สดัสว่นโรงงาน
อตุสาหกรรมที่มีการ
ประเมินผลกระทบจาก
การด าเนินงานของ
องค์กรตอ่ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
และจดัท าแผนป้องกนั
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

จ านวนสถานประกอบการที่ด าเนินการ
ป้องกนัผลกระทบที่จะเกิดขึน้ตอ่ความ
หลากหลายทางชีวภาพมากกวา่ร้อยละ 5 
ของสถานประกอบการในเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 3 

 

 

ด้านการจัดการด้านความปลอดภยัและสุขภาพ 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

14.1.1 อตัราการเกิด
อบุตัิเหตรุ้ายแรงและ
อตัราการเจ็บป่วยที่
รุนแรง 

อตัราการเกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรงหรืออบุตัิภยั
ที่มีผลต่อชุมชนและอัตราการเจ็บป่วยที่
รุนแรง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ไม่มี
อบุตัิเหตเุกิดขึน้ภายในสวนอตุสาหกรรมฯ) 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1.2 การร่ัวไหล และ
การเกิดอบุตัิเหตขุอง
สารเคมีและวตัถอุนัตราย
ที่ท าให้เกิดผลกระทบตอ่
พนกังาน ชมุชน หรือ
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

อตัราการร่ัวไหลของสารเคมีหรือสาร
อนัตรายลดลง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90  
(ไมมี่การหกร่ัวไหลของสารเคมีหรือสาร
อนัตรายใดๆ เกิดขึน้ภายในสวน
อตุสาหกรรมฯ) 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 

ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

15.1.1 ระบบการเฝา้
ระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อม
อยา่งมีสว่นร่วม หรือ EIA 
Monitoring หรือโครงการ
อ่ืนที่เทียบเทา่ 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ฯ ศรีราชา 
มีการจดักิจกรรมเพ่ือให้ชมุชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการเฝา้ระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อม มี
การจดักิจกรรม รายงานผลการปฏบิตังิาน
ของกิจกรรม อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ และข้อ
ร้องเรียนลดลง 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การซ้อมอพยพหนีไฟ และผงัแสดงสถานีดบัเพลงิ 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 

ถ่ายเม่ือ สงิหาคม 2560 
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ด้านการวางผังที่ตัง้และการจัดพืน้ที่ 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

1.1.1 ระบบ
สาธารณปูโภคได้รับการ
พฒันาหรือยกระดบัโดย
น าแนวคิดการออกแบบ
เชิงนิเวศมาใช้ในการ
พฒันาเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ (รวมถึง
โครงสร้างพืน้ฐาน อาทิ 
ระบบถนน) 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การการพฒันาระบบสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ โดยน าแนวคดิ การ
ออกแบบเชิงนิเวศ การน าหลกั Eco 
Design มาประยกุต์ใช้ในการพฒันา 
ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ  
6 ด้านขึน้ไป 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
 

1.2.1 สดัสว่นพืน้ที่สีเขียว 
(Green Area) ตอ่พืน้ที่
ทัง้หมดของเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมทัง้แนวป้องกนั 
(Protection Strip) และ
พืน้ที่กนัชน (Eco-Buffer) 
(ทัง้นี ้หากเป็นโรงงานที่ 
EIA/EHIA ไมก่ าหนด 
สามารถเพ่ิมพืน้ที่สีเขียว
ภายนอกโรงงานได้) 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
พืน้ที่สีเขียวต่อพืน้ที่เมืองทัง้หมดของเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทัง้แนวป้องกัน
และแนวกนัชนเชิงนิเวศ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
30 ของพืน้ที่ทัง้หมดของเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 

ด้านการออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัติตามดัชนีชีว้ัด ภาพกิจกรรม 

2.1.1 นบัจ านวนโรงงาน
ที่มีการออกแบบอาคาร
และ/หรือระบบภายใน
อาคารที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม และ/หรือ 
ประหยดัพลงังาน 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา  
มีการสง่เสริมให้สถานประกอบการน า
แนวคิดการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อมหรือประหยดัพลงังาน 
พลงังานมากกวา่ร้อยละ 10 ของ 
สถานประกอบการทัง้หมด 
ซึ่งได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 

 
  

ปริมาณพืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการทัง้หมด 845,814 ตารางเมตร 
(622.90 ไร่) คดิเป็นร้อยละ 34.89 
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บทสรุปการเชื่อมโยงสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Town) 
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สรุปผลการด าเนินงานเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศของบริษัท สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดมาตรฐานของการเป็นเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
ตัวชีวั้ดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (EIP) และการประเมินผล (เกณฑ์ขัน้ต ่า ร้อยละ 80) 

ระดับ 
การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ตัวชีว้ัด 
ระดับสวนอุตสาหกรรม 

คะแนน
ตาม
เกณฑ์ 

คะแนนสะสม 
เกณฑ์ขัน้ต ่าการเป็น EIP 

(ประเมินจากคะแนนสะสม) 

เกณฑ์ บริษ ท เกณฑ์ บริษ ท 

1 
ENGAGEMENT 

18.1.1, 19.1.1, 20.1.1 
(3 ตัวชีว้ัด) 

15 
 

15 15 
(50%) 

7.5 คะแนน 
100.00% 

2 
ENHANCEMENT 

 

1.1.1, 1.2.1, 7.1.1, 20.2.1 
(4 ตัวชีว้ัด) 

20 
 

35 
(15+20) 

34 
(15+19) 

(60%) 
21 คะแนน 

97.14% 

3 
RESOURCE 
EFFICIENCY 

 

2.1.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 9.1.1, 10.1.1, 
10.2.1, 12.1.1, 12.2.1, 13.1.1, 13.2.1, 15.1.1 

(13 ตัวชีว้ัด) 

65 
 

100 
(35+65) 

84 
(34+50) 

(70%) 
70 คะแนน 

84.00% 

4 
SYMBIOSIS 

 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 17.1.1 
(4 ตัวชีว้ัด) 

20 
120 

(100+20) 
102 

(84+18) 
(80%) 

96 คะแนน 
85.00% 

5 
HAPPINESS 

 

8.1.1, 8.1.2, 11.1.1, 13.3.1,  
14.1.1, 14.1.2, 16.1.1, 17.1.2 

(8 ตัวชีว้ัด) 
40 

160 
(120+40) 

 

139 
(102+37) 

(>80%) 
>112 คะแนน 

86.87% 

 
 
 
 

 
บริษัทฯ สนบัสนนุให้บคุลากรมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมในทกุมิติ โดยสง่เสริมกิจกรรม

ก ากบัดแูลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกนัดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถงึการช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส
ให้สามารถมีรายได้ และสร้างชมุชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสง่เสริมการพฒันาด้าน อาชีวอนามยั 
สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั และสขุภาพของพนกังาน และชมุชนโดยรอบผ่านกิจกรรมท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่สงัคม 
เพ่ือน าไปสูส่งัคมท่ีเข้มแข็งโดยค านงึถงึผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้
  

สังคมด ี(ชุมชน)  
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(1)  การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

 โครงการมอบทนุการศกึษาและสนบัสนนุกิจกรรมเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
     
  

 มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนในโรงเรียนท่ีตัง้อยู่บริเวณโดยรอบชมุชนสวนอตุสาหกรรม 
         ในวนัพิธีสกัาระท่านท้าวมหาพรหม ณ ส่วนอตุสาหกรรมเป็นประจ าทกุปี 

 

 ร่วมกิจกรรมวนัเปิดห้องวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 

 ร้านพอเพียง (ศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หวัข้อ 

โครงการเกตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา) 

 สง่เสริมสนบัสนนุชมุชนในพืน้ที่ ให้เกิดสร้างอาชีพและ

เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัชมุชน เพ่ือยกระดบัเศรษฐกิจ

รอบสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
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(3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทยีม  โชควัฒนา  จังหวัดล าพูน 
 โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม  โชควฒันา  จงัหวดัล าพนู  เร่ิมด าเนินงานพฒันาพืน้ท่ีตัง้แต ่ปี 2555  โดย
เปิดโครงการ เม่ือวนัท่ี19 สิงหาคม 2555  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาเป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ท่ีแสดงให้เห็น
วา่อตุสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชมุชน สามารถอยู่ร่วมกนัได้ โดยได้น้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางเพ่ือการพฒันาอตุสาหกรรมควบคูก่บัการพฒันาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยัง่ยืน  

ในปี 2560 มีการขยายการปลกูฝร่ังกิมจ ู มะพร้าวน า้หอม รวมทัง้เมลอ่นญ่ีปุ่ นปลอดสารพิษ ท่ีมีคณุภาพ 
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค นบัตัง้แตปี่ 2558 ถงึ 2560 จนถงึปัจจบุนั มีผู้ เข้าเย่ียมชมโครงการฯ  ประกอบด้วย นกัเรียน  
นกัศกึษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถงึชมุชนและประชาชนทัว่ไป จ านวน 65 คณะ 5,349 คน 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
จ านวนคณะ 21 21 23 
จ านวนคน 2,390 1,419 1,540 

 

ยอดจ าหน่ายผลผลิตรวมในร้านพอเพียง และการออกบธูในงานตา่งๆ เช่น งานล าไยไทยล าไยล าพนู งานเกษตรภาคเหนือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่งานเครือสหพฒัน์ ประชารัฐร่วมใจ งานสหกรุ๊ปแฟร์  นบัตัง้แตปี่ 2558 ถงึ 2560 จนถงึปัจจบุนั 
รวมทัง้สิน้ 425,087 บาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ยอดจ าหน่ายผลผลิตรวม (บาท) 132,374  108,601 184,112 

 

  

 บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จ ากดั (โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา) 
เปิดคลินิคสมิติเวช ให้บริการด้านสาธารณสขุกบัชมุชนโดยรอบ 

 บริษัท ไทยซีคอมพิทกัษ์กิจ จ ากดั  
ให้บริการรักษาความปลอดภยัแบบครบวงจรแก่ชมุชน
โดยรอบ 
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การด าเนินงานของโครงการฯ แบ่งพืน้ที่ออกเป็น 6 ส่วน  ได้แก่ 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 
 
นอกจากการด าเนินงานของโครงการฯ แล้ว ในปีท่ีผ่านโครงการฯ ได้เข้าร่วม “โครงการเครือสหพัฒน์ประชารัฐ

ร่วมใจ” โดยการจดักิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัชมุชน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงนาขา้ว 
 

แปลงไม้ผล 

ปศสุตัว์และประมง  เรือนเพาะช า  

พืชหมนุเวียน ร้านพอเพียง  
 

 ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ กบั “กลุม่ข้าวปลอดภยั” ต าบลป่าสกั  อาทิ  มอบเมล็ดพนัธุ์ 
 ข้าวหอมมะลิ 105  และชีวภณัฑ์ในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

 สนบัสนนุพืน้ที่ของโครงการฯ จ านวน  5 ไร่ ส าหรับให้นกัเรียนโรงเรียนวดัหนองซิว  
 ใช้เป็นแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียนในการเพาะเห็ดนางฟา้ และปลกูข้าวไรซ์เบอร่ี 
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จากการด าเนินงานอย่างมุง่มัน่ในการพฒันาโครงการฯ ให้เป็นศนูย์การเรียนรู้การท าการเกษตรแบบพอเพียง 
แสดงให้เห็นวา่อตุสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชมุชน สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างยัง่ยืน สง่ผลให้โครงการ “เกษตร
พอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา” ได้รับโลเ่กียรติยศประชารัฐร่วมใจ ในการร่วมด าเนินโครงการประชารัฐผ่านโครงการ
ยกระดบัคณุภาพวิชาชีพและประชารัฐเพ่ือสงัคมทางด้านการเกษตร  
 

 

 

 

 
 โครงการสานพลังประชารัฐ 

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะท างานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยร่วมกบัสถาบนั 
มลูนิธิ องค์กร และบริษัทเอกชนตา่งๆ เพ่ือขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมใน 3 กลุม่งาน คือ เกษตร  แปรรูป 
ท่องเท่ียวโดยชมุชน ท าให้ได้รับทราบข้อมลูและน าไปสูก่ารตอ่ยอดแผนการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม โดยการน้อม
น าตามแนวพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถงึ และพฒันา” มาใช้สร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคม ภาควิชาการ และภาคประชาชนให้ทกุภาคสว่นได้ใช้ศกัยภาพของตนแปรเปลีย่นเป็นพลงัในการสร้าง
ความเข้มแข็งของประเทศตัง้แตร่ะดบัฐานราก สนบัสนนุการสร้างรายได้ให้ชมุชนเพียงพอในการเลีย้งตนเอง รู้จกั
การเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นและสงัคมได้อย่างยัง่ยืน ตลอดจนบริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุในบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเช่ือมโยงตลาดในระดบัประเทศ สง่เสริมการพัฒนา
รูปลกัษณ์ ตราสินค้า และมาตรฐานการรับรอง  
  

 งานเครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ มีการจดันิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และการออกร้านจ าหน่าย

สินค้าจากชมุชน รวมถึงการจดักิจกรรมตา่งๆ เชน่ การตรวจมะเร็งเต้านม การสง่เสริมและป้องกนัสขุภาพชอ่งปาก  

(Oral  Health  Promotion  and  Prevention)  การสอนเย็บถงุผ้ามลูนิธิพระดาบสชว่ยลดโลกร้อน  เป็นต้น  
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ปี 2560 บริษัทฯ มุง่สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัโครงการสานพลงัประชารัฐให้บริษัทในกลุม่สหพฒัน์รับทราบ
ข้อมลู และมีสว่นร่วมกนัผลกัดนัโครงการให้สมัฤทธ์ิผล สามารถน าไปบริหารจดัการร่วมกนัในกลุม่สหพฒัน์ภายใต้
นโยบายบริหาร “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ผ่านทางกิจกรรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 สนับสนนุการจดังาน “ข้าว สด สร้าง สขุ” ของบริษัท ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจ

เพื่อสังคม(ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมกับมลูนิธิข้าวไทย กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งและ

ศนูย์การค้าต่างๆ ย่านราชด าหริ ราชประสงค์ โดยมีวถัปุระสงค์เพื่อช่วยเพิ่มรายได้

ไห้กับชาวนาอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างความรับรู้ในหมู่ผู้ บริโภคยุคใหม่ถึงความ

หลากหลายของพันธุ์ ข้าวไทย ตลอดจนข้าวที่ผลิตโดยวิถีเกษตรอินทรีย์ รวมถึง

ศกัยภาพในการสร้างผลิตภณัฑ์แปรรูปตา่งๆ จากข้าว และเคร่ืองสีข้าวครัวเรือน ซึ่ง

เป็นนวตักรรมที่สามารถสร้างชอ่งทางขายตรงใหมใ่ห้กบัชาวนาได้อยา่งยัง่ยืน 

 

 ปลกูจิตส านึกขับข่ีปลอดภยั เครือสหพฒัน์ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลง (MOU) วา่ 
ด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภยัทางถนนกับ คณะท างานประชารัฐเพื่อสงัคม

ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประธานเครือสหพัฒน์ ได้มีสาร
แสดงความห่วงใยต่อพนักงานในกลุ่มสหพัฒน์ที่ต้องเดินทางกลับภูมิล าเนาในช่วงดังกล่าว 
และขอความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดตระหนักถึงความไม่
ประมาทและคกึคะนอง รณรงค์ให้พนักงานขบัข่ีมอเตอร์ไซต์เปิดไฟ ใส่หมวกกันน๊อค คาดเข็ม
ขดันิรภยั งว่งไมข่บั เมาไมข่บั งดใช้โทรศพัท์มือถือขณะขบัรถ และตรวจสอบสภาพยานพาหนะ
ให้พร้อมก่อนการเดินทาง  

จากการด าเนินกิจกรรมในโครงการดงักลา่ว โดยบริษัทฯ ร่วมด าเนินโครงการประชา
รัฐผ่านโครงการยกระดบัคณุภาพวิชาชีพและประชารัฐเพื่อสังคม ด้านคมนาคม ในโครงการ 
“ปลกูจิตส านึกขบัข่ีปลอดภยั” สง่ผลให้ บริษัทฯ ได้รับโลเ่กียรติยศประชารัฐร่วมใจ  

 บริษัทฯ สนบัสนนุโครงการประชารัฐ โดยร่วมมือกบัมลูนิธิ
นวตักรรมทางสงัคมและภาคี ในการจดัให้สมัปทานแก่คนพิการ 
หรือผู้ดแูลคนพิการตามมาตรา 35 ของพระรา   บญัญตัสิ่งเสริม
และพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 ในรูปแบบ 
“ร้านค้าชุมชน” เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการหรือผู้ดแูล
คนพิการ สร้างรายได้ในครอบครัว 
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(5)  การสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ชมุชน สงัคม ตลอดจนให้ความส าคญัในการสง่เสริม

การอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือสืบสานและธ ารงรักษาไว้ซึง่ประเพณีไทยอนัดีงาม

ของไทย ผ่านกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

(6) ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 สนบัสนนุทอดผ้าป่าสามคัคีเพ่ือการศกึษา โรงเรียนวดัรัตนชมภู
(หนองคร้อ) และโรงเรียนวดัใหมพ่รหมสวุรรณ ต าบลวงัดาล 

 อ าเภอกบินทร์บรีุ  จงัหวดัปราจีนบรีุ เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 

 จดังานลอยกระทงที่สวนพรหมสถาน สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ   โดยจดัให้มีกิจกรรมขบวน
แหก่ระทง และประกวดหนนู้อยนพมาศ  

 วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

 สนบัสนนุอาหารและน า้ดื่มในงานอปุสมทบหมู ่จ านวน 24 รูป 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลในโอกาสถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ในหลวงรัชการที่ 9 เม่ือวนัที่ 19 ตลุาคม 2560 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลกู เละรับบริจาคโลหติ 

 กิจกรรมรดน า้ขอพร สรงน า้พระ รดน า้ด าหวั เน่ืองในวนั
สงกรานต์ สว่นอตุสาหกรรมครือสหพฒัน์ ล าพนู  

 วนัที่ 21 เมษายน 2560 

 กิจกรรมงานวนัเด็ก ประจ าปี 2560 ของเทศบาล 

 ต าบลป่าสกั ณ โรงเรียนวดัสนัป่าสกั จงัหวดั ล าพนู 

 วนัที่ 14 มกราคม 2560 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ  
  การควบคุมภายในของบริษัท 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  12 (ชดุท่ี  24)  เม่ือวนัท่ี 12 มนีาคม  2561  โดยมีกรรมการ
อสิระทัง้ 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน  เข้าร่วมประชุมด้วย   คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ
การควบคมุภายในของบริษัท ประจ าปี 2560 ซึง่ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามแนวคิด  COSO  ท่ีได้ปรับปรุง  Framework ใหม ่ 
โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่เป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายใน ท่ีจดัท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี
รายงานวา่ การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติ ไมป่รากฎสิ่งผิดปกติท่ีเป็นนยัส าคญั ปฏิบตัิตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ท่ีประชมุได้สรุปวา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ 
คณะกรรมการบริษัทเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีสายงานตรวจสอบ ซึง่เป็นบคุลากรของบริษัทอย่างเพียงพอ 
ด าเนินการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนบัสนนุภารกิจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้
  1. การควบคุมภายในองค์กร 
   บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน  โดยค านงึถงึความเป็นธรรมตอ่
พนกังาน  ลกูค้า  คูค้่า  คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ภาครัฐ  ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  สงัคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  และได้มีการ
ทบทวนการปฏิบตัิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อยู่เสมอ  เพ่ือให้สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง 
   บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีลกัษณะการกระจายอ านาจ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานมีความ
คลอ่งตวั เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั มีการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชดุตา่งๆ อ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และระเบียบวิธีการปฏิบตัิในการท างาน เพ่ือแบ่งแยก
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการออกจากกนั ท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้สื่อสารให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุคนปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  
และซื่อสตัย์  ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการไมท่จุริต คอร์รัปชนั อนัท าให้เกิดความเสียหายตอ่
บริษัทฯ อีกทัง้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้
อ านาจตามกฎบตัร และระเบียบวิธีปฏิบตัิในการท างาน  รวมทัง้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  กฎบตัร และระเบียบปฏิบตัิในการท างาน  ซึง่หากพบการไมป่ฏิบตัิตาม   บริษัทฯ มี
กระบวนการลงโทษ หรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอนัควร  โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบั
การท างานของพนกังานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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  2. การประเมินความเสี่ยง 
   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีดแูล
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท มีการก าหนดแผนงานและขัน้ตอนการด าเนินงาน  
ตลอดจนมีการติดตามผลการจดัการความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ืองให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้ผู้บริหารทกุระดบัมี
สว่นร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนกังานรับทราบ และถือปฏิบตัิเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม
องค์กร 
   คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริต มีการ
ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ และมีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
และข้อปฎิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจงูใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานวา่ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าในสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม     
   นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจ โดยได้เปิดเผย
รายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูที่ถกูต้อง  และสะท้อนถงึกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
  3. การควบคุมการปฏบิัตงิาน 
   บริษัทฯ ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจนและ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึมีการแบ่งแยกหน้าท่ี ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าท่ีอนมุตัิ หน้าท่ีบนัทกึ
รายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซึง่กนัและกนั  รวมทัง้ได้จดัให้มีระเบียบวิธีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการท าธุรกรรมด้านการเงิน  การจดัซือ้ และ
การบริหารทัว่ไปไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกนัการใช้อ านาจหน้าท่ีในการน าทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ 
หรือเกินกวา่อ านาจท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดการควบคมุความปลอดภยัด้านระบบเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในกรณีท่ีมี
การท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  รวมถงึรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั  และมีนโยบายก าหนดให้การพิจารณาอนมุตัิ
ธุรกรรมตา่งๆ  ต้องกระท าโดยผู้ ไมม่ีสว่นได้เสีย  เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยขน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั
   นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีมีการอนมุตัิธุรกรรมในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนักบับริษัทฯ ในระยะยาว  บริษัทฯ 
มีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ รวมถงึมีการติดตาม ดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอ 
  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
   บริษัทฯ มีการน าเสนอข้อมลูและเอกสารประกอบการตดัสนิใจอย่างเพียงพอเป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจ ตลอดจนมีการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มีการจดัเก็บ
เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมูใ่นสถานท่ีท่ีปลอดภยัตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
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   บริษัทฯ  มีกระบวนการสื่อสารข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนด โดยบริษัทฯ 
จดัให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือรับแจ้งข้อมลูหรือเบาะแส เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอก
องค์กร  โดยข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถกูรักษาไว้เป็นความลบั 
   นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูส ารอง (Disaster Recovery Site) ท่ีพร้อมท างาน
ทดแทนได้ในระยะเวลาอนัสัน้ เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินจากภยัพิบตัิท่ีอาจจะเกิดขึน้  
  5. ระบบการตดิตาม 
   บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาแตล่ะฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การควบคมุภายในได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในรับผิดชอบในในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคมุภายในของระบบงานตา่ง ๆ  และตรวจติดตาม
ผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบซึง่มีการประชมุร่วมกนั
เป็นประจ าทกุเดือน  กรณีท่ีตรวจพบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่ฝ่ายจดัการ 
และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องอย่างสม ่าเสมอ 
 

 11.2   ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัทเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพ่ิมเติมดใูน
เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผู้สอบบญัชีไมม่ีข้อสงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในแต่
ประการใด 
 

11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
               คณะกรรมการบริษัทมีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหนึง่ภายในบริษัทช่ือ
สายงานตรวจสอบมี นางสาวเพลินพิศ บญุศริิ เป็นผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน จบการศกึษาปริญญาโท สาขา
บริหารธรุกิจ ได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลกัสตูร 
บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมลูวงใน : กรณีศกึษา, กรรมการอสิระ : บทบาท หน้าท่ี 
และความหวงัของผู้ ถือหุ้นรายบคุคล, Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy 
and Performance, Update ภาษีใหมป่ระจ าปี 2560, Thailand’s Big Strategic Move, Advances For Corporate 
Secretaries, หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุงใหม ่ ส าหรับปี 2560, Enhancing Good Corporate 
Governance based on CGR Scorecard,  ปรับกลยทุธ์การออกตราสารหนีรั้บสถานการณ์ปัจจบุนั และเสวนา
วิชาการ "รัฐบาลใหม!่ คอร์รัปชนัเก่า?” พร้อมทัง้มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท  จงึเหน็วา่มี
ความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง  โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดงันี ้
 1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 2. ก าหนดขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัิและวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ 
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 3. ควบคมุการตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 
 4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
 5. น าเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 6. ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 7. ประสานงานกบัพนกังานทัง้หมด  รวมทัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 ทัง้นี ้ การพิจารณาและอนมุตัแิตง่ตัง้  ถอดถอน  โยกย้าย ผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวตัิของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ไว้ในแบบ 56-1 (ปรากฎในเอกสารแนบ 3) และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
 สว่นหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท บริษัทฯ ยงัไมม่ีการแตง่ตัง้ต าแหน่งดงักลา่ว 
 

 11.4  ข้อมูลผู้ท าบัญชีของบริษัท 
 ผู้ท าบญัชีของบริษัท ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 คือ นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ 
ต าแหน่งผู้จดัการแผนกบญัชี จบการศกึษาปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
เป็นผู้ดแูลการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางบญัชี ให้มีความครบถ้วนและถกูต้อง โดยมีคณุสมบตัิของ
ผู้ท าบญัชี 
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12.   รายการระหว่างกัน 
 มาตรการในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบาย
ในการปฏิบตัิการท ารายการระหวา่งกนั ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และในจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัมีการก าหนดไว้ในระเบียบของบริษัท ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีมลูคา่
เกินร้อยละ 0.03 ของ  NTA   บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ ซึง่ก าหนดให้
กรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 
ได้เปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิหลกัการให้ฝ่ายจดัการ สามารถท าธุรกรรมท่ีเป็นรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธุรกิจปกติ ท่ีมีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูน
จะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยขออนมุตัิหลกัการทกุปีและสรุปรายการ
ระหวา่งกนัทกุไตรมาส เพ่ือรายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและได้สรุปเปิดเผยไว้ใน แบบ  56-1 และแบบ  56-2 
 แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันในการท าธุรกิจของบริษัท สว่นใหญ่เป็น
การท าธุรกิจกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ ซึง่เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป
และบริษัทฯ มีมาตรการดแูลการท ารายการระหวา่งกนัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 มีการท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
 12.1 รายการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  12.1.1 ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 46 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 อนมุตัิให้บริษัทฯ รับโอน
กิจการทัง้หมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั (PH) มลูคา่รวมประมาณ 7,920,000,000.- บาท รวมถงึการท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (PR) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั 
(มหาชน) (PB) อนัเป็นผลจากการรับโอนกิจการทัง้หมดของ PH และเม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งเร่ือง
การรับโอนกิจการทัง้หมดของ (PH) เป็นจ านวนเงิน 7,748,000,000.- บาท และส าหรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดใน PR และ PB เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าท่ีภายหลงัการได้หุ้นสามญัใน PR และ PB มาจากการรับโอน
กิจการทัง้หมดของ PH เป็นมลูคา่รวมทัง้หมด 37,191,546.50 บาท 

 บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ และนายก าธร 
พนูศกัด์ิอดุมสิน ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั และนาย
วีรพฒัน์ พนูศกัด์ิอดุมสนิ ในฐานะญาติสนิทของกรรมการ และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั  
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 12.2 รายการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  12.2.1 การซือ้/ขายหุ้น 
   1. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 23) เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560  
อนมุตัิให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท แชมป์เอช จ ากดั จ านวน 22,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 311.73 บาท (ราคามลูคา่หุ้น
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) เป็นเงิน 6,858,060.- บาท  ให้แก ่บริษัท สินภราดร จ ากดั   

    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา  นายส าเริง มนญูผล และนายบญุเกียรต ิ 
โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สินภราดร  จ ากดั 

   2. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3 (ชดุท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 
อนมุตัิให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท เอส แอพพาเรล จ ากดั จ านวน 36,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 76.48 บาท (ราคา
มลูคา่หุ้นตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560) เป็นจ านวนเงิน 2,753,280.- บาท ให้แก่ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  คือ  นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา  ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
   3. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4 (ชดุท่ี 24) เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
อนมุตัิให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท ศรีราชาขนสง่ จ ากดั จ านวน 20,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 114.17 บาท (ราคา
มลูคา่หุ้นตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560) เป็นจ านวนเงิน 2,283,400.- บาท ให้แก่ บริษัท สินภราดร จ ากดั  
    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา นายส าเริง มนญูผล และนายบญุเกียรติ  
โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สินภราดร  จ ากดั 

   4. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6 (ชดุท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 
อนมุตัิให้บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญั บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 540,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 232.- บาท 
เป็นเงิน 125,280,000.- บาท จากบคุคลเก่ียวโยง ดงันี ้

    4.1 ซือ้หุ้นสามญั  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 100,000 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 232.- บาท เป็นจ านวนเงิน 23,200,000.- บาท จาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั  
     บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั  

    4.2 ซือ้หุ้นสามญั  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 150,000 หุ้น ราคา
หุ้นละ 232.- บาท เป็นจ านวนเงิน 34,800,000.- บาท  จาก บริษัท หลานปู่  จ ากดั  
     บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายณรงค์ โชควฒันา และ นางกิตยาภรณ์  ชยัถาวรเสถียร 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท หลานปู่  จ ากดั ในฐานะญาติสนิทของกรรมการบริษัท  
    4.3 ซือ้หุ้นสามญั  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 70,000 หุ้น ราคา
หุ้นละ 232.- บาท เป็นจ านวนเงิน 16,240,000.- บาท  จาก บริษัท โชควฒันา จ ากดั 

     บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบุญปกรณ์ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โชควฒันา จ ากดั  
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    4.4 ซือ้หุ้นสามญั  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 120,000 หุ้น ราคา
หุ้นละ 232.- บาท เป็นจ านวนเงิน 27,840,000.- บาท  จาก นายเพชร  พะเนียงเวทย์  
     บคุคลเก่ียวโยง คือ นายเพชร พะเนียงเวทย์ ในฐานะญาติสนิทของกรรมการบริษัท  
    4.5 ซือ้หุ้นสามญั  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 100,000 หุ้น ราคา
หุ้นละ 232.- บาท เป็นจ านวนเงิน 23,200,000.- บาท  จาก นายวีรพฒัน์  พนูศกัด์ิอดุมสิน 

     บคุคลเก่ียวโยง คือ นายวีรพฒัน์ พนูศกัด์ิอดุมสิน ในฐานะญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท  
   5. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7 (ชดุท่ี 24) เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 อนมุตัิ
ให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั จ านวน 71,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 150.66 บาท (ราคามลูค่า
หุ้นตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) เป็นจ านวนเงิน 10,696,860 ให้แก่ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั  
    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  คือ  นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท  และเป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 

   6. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8 (ชดุท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
อนมุตัิให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั Canchana International Co., Ltd. จ านวน 200 หุ้น ราคาหุ้นละ USD 1,020.861 
(มลูค่าหุ้นตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)  เป็นจ านวนเงิน USD 204,172.20 เทียบเท่าเงินบาท เป็นเงินทัง้สิน้ 
7,350,710.- บาท ให้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  
    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  คือ  นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท  และเป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)   
   7. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 9 (ชดุท่ี 24) เมือ่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 
อนมุตัิให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามญั บริษัท ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 110,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
3,000.- บาท ซึง่เป็นราคาท่ีเจรจาตกลงกนั โดยเป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคาประเมินมลูคา่ยตุิธรรมท่ี 2,862 – 3,270 
บาทตอ่หุ้น (วิธีคิดลดกระแสเงินสด) ซึง่สงูกวา่ราคามลูคา่หุ้นตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่อยู่ท่ี 2,771.54 
บาทตอ่หุ้น  เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 330,000,000.- บาท ให้แก่ บริษัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั โดยแบ่ง
การขาย เป็นดงันี ้

    7.1 หุ้นสามญั บริษัท ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 24,900 หุ้น 
ราคาหุ้นละ 3,000.- บาท เป็นจ านวนเงิน 74,700,000.- บาท ในเดือน ธนัวาคม 2560 

    7.2 หุ้นสามญั บริษัท ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 85,100 หุ้น ใน
ราคามลูคา่ยตุิธรรมแตไ่มต่ ่ากวา่ราคาหุ้นละ 3,000.- บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 255,300,000.- บาท ขาย
ภายในไมเ่กินเดือน ธนัวาคม 2562 ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะพิจารณาการขายเป็นการขายทัง้จ านวน หรือทยอยขายนัน้ 
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการช าระราคาซึง่มาจากการเจรจาตอ่รอง โดยพิจารณาเพ่ือให้เหมาะสมกบัความสามารถในการ
ช าระเงินคา่หุ้นของบริษัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 

    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  คือ  นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท  และเป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท บญุ
แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 
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 12.2 การซือ้ระบบสาธารณูปโภค 
  1. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 12 (ชดุท่ี 23) เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน  2560  อนมุตัิให้
บริษัทฯ ลงนามในสญัญาซือ้ขาย เคร่ืองกรองระบบ Fiber Filter Capacity 100 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง และเคร่ือง
โอโซน พร้อมติดตัง้ เป็นจ านวนเงิน 11,450,000.- บาท กบั บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
  2. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4 (ชดุท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560  อนมุตัิให้
บริษัทฯ ลงนามในสญัญาซือ้ขายระบบบ าบดัน า้หมนุเวียน สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ (A-7) เป็น
จ านวนเงิน 12,465,000.- บาท และสญัญาซือ้ขายระบบสบูจ่ายน า้สนามกอล์ฟ KBSC เป็นจ านวนเงิน 4,190,000.- บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 16,655,000.- บาท กบั บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  คือ  นายบณุยสิทธ์ิ   โชควฒันา  ในฐานะกรรมการบริษัท  และเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
  3. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6 (ชดุท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2560  อนมุตัิให้
บริษัทฯ ลงนามในสญัญาซือ้ขายระบบผลิตน า้ประปา ขนาด 2,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  
ล าพนู เป็นจ านวนเงิน 15,068,000.- บาท  กบั บริษัท อสีเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
  4. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8 (ชดุท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 อนมุตัิให้
บริษัทฯ ลงนามในสญัญาซือ้ขายระบบผลิตน า้ประปา ขนาด 8,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ศรีราชา เป็นจ านวนเงิน 46,990,000.- บาท และสญัญาวา่จ้างงานติดตัง้สถานีสบูน า้ดิบ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
กบินทร์บรีุ เป็นจ านวนเงิน 5,484,000.- บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 52,474,000.- บาท กบั บริษัท อีสเทิร์นไทย
คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 12.3 การก่อสร้างอาคารส านักงาน สาขาศรีราชา 
  ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 23) เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 อนมุตัิ
งบประมาณการก่อสร้างอาคารส านกังาน สาขาศรีราชา เป็นวงเงินไมเ่กิน 43,000,000.- บาท โดยงานก่อสร้างอาคาร 
และงานภายนอก สขุาภิบาล ถนน (จอดรถ) บริษัทฯ วา่จ้าง บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็น
ผู้ด าเนินการ เป็นเงินจ านวนประมาณ 30,000,000.-  บาท  
  บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั 
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 12.4 ค า้ประกัน/ให้กู้ยืม 
  1.   ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9 (ชดุท่ี 23) เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2560 และมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5 (ชดุท่ี 24) เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 อนมุตัิให้บริษัทฯ ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ
ให้แก่ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน เป็น
จ านวนเงิน 152,000,000.- บาท เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 20 มกราคม 2560 (ผ่อนช าระภายใน 5 ปี) และจ านวนเงิน 
280,000,000.- บาท ตามล าดบั ตอ่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ 
บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั และนายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท สหพฒัน์เรียล
เอสเตท จ ากดั   
  2. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 23) เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 อนมุตัิให้
บริษัทฯ ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 15 
ของทนุจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 30,910,000.- บาท เร่ิมตัง้แต ่ 1 มีนาคม 2560 ถงึ 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ตอ่ 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท ซรููฮะ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  
  3. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11 (ชดุท่ี 23) เมื่อวนัท่ี 15 มนีาคม 2560 และมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2 (ชดุท่ี 24) เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 อนมุตัิให้ บริษัทฯ ค า้ประกนัวงเงิน
สินเช่ือให้แก่ บริษัท สห โตคิว คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียน 
เป็นจ านวนเงิน 140,000,000.- บาท  และจ านวนเงิน 137,900,000.- บาท ตามล าดบั ตอ่ TOKYU CORPORATION 
(ญ่ีปุ่ น)  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท และเป็นประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ของ  บริษัท สห โตคิว 
คอร์ปอร์เรชัน่ จ ากดั  
  4. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11 (ชดุท่ี 23) เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 อนมุตัิให้
บริษัทฯ ค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือให้แก่ บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จ ากดั ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ร้อยละ 9 ของทนุจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 9,000,000.- บาท ตอ่ Transcosmos Inc 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบญุชยั   โชควฒันา กรรมการบริษัท  และเป็นประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อ านวยการ  บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ  บริษัท ทรานสคอสมอส 
(ไทยแลนด์) จ ากดั  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์จ านวน 12 บริษัท  
วงเงินรวมประมาณ 850.53  ล้านบาท  ยอดใช้ไปรวมประมาณ  689.23 ล้านบาท  
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    ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายรับจากคา่ค า้ประกนัจ านวน 2.28 ล้านบาท จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 11 ราย 
โดยคิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัในอตัราร้อยละ 0.5 - 1 ของมลูคา่วงเงิน บริษัทฯ จะจดัเก็บจากบริษัทท่ีจ่ายคา่
ปรึกษาธุรกิจในอตัราร้อยละ 0.5 และจะจดัเก็บจากบริษัทท่ีไมไ่ด้จ่ายคา่ปรึกษาธุรกิจร้อยละ 1 และจะไมเ่ก็บ
คา่ธรรมเนียมค า้ประกนัจากบริษัทร่วมลงทนุจากตา่งประเทศ   เน่ืองจากเป็นการค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ
และเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมเจรจากบับริษัทร่วมลงทนุจากตา่งประเทศ เพ่ือเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมค า้ประกนัเพ่ิมขึน้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 งบการเงินรวมและ 

                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั             1,187,506.86  
2 บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั                  430,000.15  
3 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั                 160,000.04  
4 บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั                 146,714.71  
5 บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จ ากดั                 122,342.97  
6 บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จ ากดั                   67,500.04 
7 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั                   58,082.21 
8 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากดั                   45,772.04 
9 บริษัท ไหมทอง จ ากดั                   25,000.00  

10 PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO.,LTD.   18,229.91  
11 บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี ้วีฟ จ ากดั   17,122.18  

 รวม             2,278,271.11  
 
 12.5 ค่าไฟฟ้าและค่าไอน า้ 
 ในปี 2560  บริษัทฯ มีคา่ไฟฟา้และไอน า้รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 18 ราย เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 235.25 ล้านบาท โดยในการซือ้ขายสว่นใหญ่จะท าเป็นสญัญาซือ้ขายระยะยาว โดยมีอายสุญัญา 15 ปี และ
ในการคิดคา่ไฟฟ้านัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเ่กินกวา่ราคาจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค สว่นราคาคา่ไอน า้
ไมต่ ่ากวา่ราคาซือ้จาก บริษัท  สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 99.59  มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั B       55,929,659.03  
2 บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล   
           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B,C       43,851,314.77 
3 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) B       38,089,628.88  
4 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั B       32,710,255.89  
5 บริษัท บางกอกโตเกียวช็อคส์ จ ากดั A,B       16,932,852.59  
6 บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั B       15,071,115.51 
7 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั B         7,860,638.46 
8 บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A         6,931,543.22  
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 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
9 บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั B,C         6,656,149.71  

10 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั  A,B         4,676,839.37 
11 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั C         2,583,694.27 
12 บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จ ากดั B         1,699,150.15 
13 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั B         1,296,467.67 
14 บริษัทอ่ืนๆ             956,009.49 

 รวม     235,245,319.01 
 
 12.6 ค่าลิขสิทธ์ิรับ 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้ใช้เคร่ืองหมายการค้ากบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยสญัญามีระยะเวลา
เฉลี่ย 1 - 3 ปี และ บริษัทฯ คิดคา่ตอบแทนในอตัราร้อยละ 3.50 - 8.30 ของราคายอดขายสทุธิ โดยในปี 2560 บริษัทฯ 
มีคา่ลิขสิทธ์ิรับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 6 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 61.69 ล้านบาท ซึง่รายการที่มีมลูคา่
มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.12 มรีายละเอียดดงันี ้

 
12.7  ค่าปรึกษารับ 

 ในปี  2560 บริษัทฯ มีคา่ปรึกษาธุรกิจจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 12 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  5.90  ล้านบาท    
โดยคา่ปรึกษาธุรกิจจะพิจารณาจากลกัษณะของการใช้บริการ ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 50.85 มรีายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

               งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั (มหาชน) B 1,800,000.00 
2 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั B 1,200,000.00 
3 บริษัทอ่ืนๆ          2,900,000.00  
 รวม  5,900,000.00 

 
  

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั  (มหาชน) B       36,845,173.40  
2 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B       19,439,663.71  
3 บริษัท ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั B         4,861,311.61 
4 บริษัทอ่ืนๆ             542,970.48 
 รวม  61,689,119.20 
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 12.8   ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 
ถงึ 3 ปี โดยการก าหนดราคาจะขึน้อยู่กบัท าเลท่ีตัง้และต้นทนุในการลงทนุของบริษัท ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่เช่า
อสงัหาริมทรัพย์รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 23 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  54.81 ล้านบาท ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 
500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.89 มีรายละเอยีดดงันี ้

    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A       29,084,700.00  
2 บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B,C         7,200,624.00  
3 บริษัท ศรีราชาเอวิเอชัน่ จ ากดั C         3,000,000.00 
4 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั A,B         2,994,240.00 
5 บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั B         2,574,060.00 
6 บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั B         2,570,686.56  
7 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ จ ากดั B         1,500,000.00 
8 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั B         1,101,600.00  
9 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั B         1,027,584.00  

10 บริษัท บีเอ็นซีแมส่อด จ ากดั B            794,160.00 
11 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั C            748,643.28 
12 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั  (มหาชน) B            515,490.00  
13 บริษัทอ่ืนๆ          1,702,797.40         

 รวม        54,814,585.24  
 
 12.9 ค่าน า้รับ 
  ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่น า้รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 38 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 18.30 ล้านบาท 
โดยการคิดคา่น า้นัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเ่กินกวา่ราคาจ าหน่ายของการประปาสว่นภมูิภาค ซึง่รายการที่มีมลูคา่
มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.58  มีรายละเอียดดงันี ้    

    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั B         4,199,020.00 
2 บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B,C         3,906,576.00 
3 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั B         1,735,392.00  
4 บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั B         1,257,240.00 
5 บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จ ากดั B         1,071,412.80 
6 บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากดั B            985,750.00  
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    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
7 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) B            970,562.15 
8 บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั B ,C            621,824.00  
9 บริษัทอ่ืนๆ          3,554,140.15 
 รวม        18,301,917.10 

 

 12.10   ค่าบ าบัดน า้เสีย 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายรับคา่บ าบดัน า้เสียจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 31 ราย เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 11.02 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการให้บริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึต้นทนุในการบริการ ซึง่
รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.41 มีรายละเอียดดงันี ้    

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินรวมและ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั B         4,904,390.40  
2 บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B,C         2,144,220.48  
3 บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) B            926,283.36  
4 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) B            714,563.20  
5 บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั B            502,896.00  
6 บริษัทอ่ืนๆ          1,828,309.44 
 รวม        11,020,662.88 

 

 12.11   รายได้งานแสดงสินค้า 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มรีายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 33 ราย เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 38.80 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการให้บริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึต้นทนุในการบริการ ซึง่
รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.65 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B       21,209,980.00 
2 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) B         4,154,350.00  
3 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั A,B         2,164,500.00  
4 บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) B         1,671,000.00  
5 บริษัท โอซีซี จ ากดั (มหาชน) B,C         1,400,000.00  
6 บริษัท ยนีูเวอร์สบวิตี ้ จ ากดั B,D         1,230,000.00  
7 บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) B            980,200.00 
8 บริษัท วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั B            933,000.00 
9 บริษัท ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั B            917,000.00 

  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

196 
 

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
10 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) B            576,000.00  
11 บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั B            549,500.00  
12 บริษัท บญุวฒันโชค จ ากดั C            553,000.00 
13 บริษัทอ่ืนๆ          2,465,769.76 
 รวม        38,804,299.76 

 
 12.12  ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภครับ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่บริการสว่นกลางและคา่สาธารณปูโภครับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 36 
ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 30.91 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพืน้ท่ีการให้บริการ  จ านวน  ระยะเวลา รวมถงึต้นทนุใน
การบริการ ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 91.04 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) B,C       10,836,972.00 
2 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั A,B         5,387,735.00  
3 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั B         2,256,261.09 
4 บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั B         1,640,652.16 
5 บริษัท ไทย ไอซาวา่ พิทกัษ์กิจ จ ากดั B         1,514,941.94 
6 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั B         1,274,862.20 
7 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) B         1,135,241.14 
8 บริษัท ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั B            957,777.60 
9 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B            917,098.27  
10 บริษัท ศรีราชา เอวิเอชัน่ จ ากดั B            869,141.00 
11 บริษัท บีเอ็นซีแมส่อด จ ากดั B            789,660.00 
12 บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A            563,344.80  
13 บริษัทอ่ืนๆ         2,769,458.90 
 รวม        30,913,146.10  

  
 12.13  ค่าบริการในส่วนอ่ืนๆ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายรับอืน่ๆ จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 48.54 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะ
การให้บริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึต้นทนุในการบริการ มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
   งบการเงินรวมและ 

                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1. ขายเงินลงทนุ         29,942,310.00 
2. ขายอสงัหาริมทรัพย์         6,825,000.00 
3. คา่บริการรับ         5,396,622.75  
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(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
   งบการเงินรวมและ 

                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
4. ดอกเบีย้รับตามสญัญาเชา่         3,657,192.23 
5. เคร่ืองหมายการค้ารับ            866,522.75  
6. คา่เชา่สงัหารับ            230,000.00 
7. คา่รักษาพยาบาล            216,730.51 
8. สิทธิการเชา่รับ               55,103.50 
9. รายได้อ่ืน             1,580,189.04  
รวม 48,769,670.78 

  
 12.14  ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน า้ 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท สหโคเจน 
(ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึง่จ านวนเงินท่ีจ่ายไมส่งูกวา่ราคาท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด โดยในปี  2560 บริษัทฯ 
มีต้นทนุคา่บริการไฟฟ้าและไอน า้ ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1  ต้นทนุคา่ไฟฟ้า  337,129,739.99 
2  ต้นทนุคา่ไอน า้  74,983,337.80 
     รวม  412,113,077.79 

  

 12.15 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน า้ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ไฟฟา้จ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 2 ราย ซึง่ราคาเป็นไปตามท่ีผู้ ให้บริการ
ก าหนดไมส่งูกวา่ราคาของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นจ านวนทัง้สิน้ 2.53 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณความสมัพนัธ์ 
งบการเงินทีร่วมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) B 1,557,708.06 
2 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 972,040.52 
 รวม  2,529,748.58 

  

 12.16 ค่ารักษาความปลอดภัย 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่รักษาความปลอดภยักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1 ราย โดยพิจารณาจาก จ านวน
พนกังานรักษาความปลอดภยั เวลาและพืน้ท่ีในการใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 27,056,811.03 
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 12.17 ค่าบ าบัดน า้เสีย   
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่บ าบดัน า้เสียกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1 ราย ซึง่การจ่ายคา่ตอบแทนเป็นไป
ตามสญัญาและปริมาณการใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ตามราคาตลาดทัว่ไป มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั C 26,913,590.28 

 

 12.18 ค่าเช่าจ่าย  
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่เช่าจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 5 ราย โดยพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนตามสญัญา 
มีการเปรียบเทียบกบัผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากท าเลท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ 
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 3.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้                                                                                                                                                    

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 2,648,400.00 
2 บริษัท ทรัพย์สินสหพฒัน์ จ ากดั A 773,042.82 
3 บริษัท สินภราดร จ ากดั B 240,000.00 
4 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 47,261.49 
5 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั B 588.50 
 รวม  3,709,292.81 

 
 12.19 การก่อสร้างและซือ้สินทรัพย์ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ก่อสร้างและซือ้สินทรัพย์ท่ีจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 5 ราย ซึง่
คา่ตอบแทนท่ีจ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วสัด ุและเทคนิคการตกแตง่ติดตัง้เปรียบเทียบราคากบัผู้ เสนอ
รายอื่น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 191.17 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 103,624,583.90 
2 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั C 85,525,389.00 
3 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั B 1,676,265.00 
4 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั B 262,144.07 
5 บริษัท รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 85,868.10 
 รวม  191,174,250.07 
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 12.18 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายงานแสดงสินค้าท่ีจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 12 ราย โดยพิจารณา
จ่ายคา่ตอบแทนตามลกัษณะงาน ท าเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใช้บริการ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3.82 ล้านบาท 
รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
 12.19 ค่าใช้จ่ายอื่น 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยอื่นท่ีจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 58 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้
189.41 ล้านบาท ซึง่เป็นราคาตลาดเทียบเคียงกบัผู้ ให้บริการรายอื่นในลกัษณะเดียวกนัโดยทัว่ไป รายการที่มีมลูคา่
มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.56 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั B 97,189,498.15 
2 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั C 68,899,943.35 
3 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 5,784,712.56 
4 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั A,B 3,068,055.67 
5 บริษัท ศรีราชาเอวิเอชัน่ จ ากดั C 2,568,000.00 
6 บริษัท โชควฒันา จ ากดั B 2,355,646.14 
7 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) B 1,732,325.71 
8 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A 1,430,267.46 
9 บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั B 1,221,467.00 
10 บริษัท รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ จ ากดั  B 937,450.66 
11 บริษัท วสัตรมยั จ ากดั A 750,859.75 
12 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั  B 732,220.37 
13 บริษัทอ่ืนๆ  2,734,828.59 
 รวม  189,405,275.41 

 
เน่ืองจากรายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเกิดขึน้ สว่นใหญ่เป็นรายการที่ด าเนินไปตามธุรกิจปกต ิ และ
เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เชน่ การซือ้ขายไฟฟ้าในสวนอตุสาหกรรม เครือสหพฒัน์ 
การให้บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให้บริการเคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการ
อนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ กบั กรรมการ 
ผู้บริหาร  หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  เป็นประจ าทกุปีในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1 หลงัจากการ

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั A,B 956,359.81 
2 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 626,680.00 
3 บริษัท รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ จ ากดั B 584,761.64 
4 บริษัทอ่ืนๆ  1,650,038.21 
 รวม  3,817,839.66 
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ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพ่ือให้กรรมการบริษัทชดุใหมไ่ด้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และให้สรุปรายการ
ดงักลา่วทกุไตรมาส เพ่ือรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างไรก็ตาม รายการระหวา่งกนัท่ีไมใ่ช่ธุรกิจปกต ิ
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ีทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั  

 นโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท  ส าหรับรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนันัน้ มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองในอนาคต แตใ่นสว่นของการให้กู้ ยืมเงิน   บริษัทฯ มีนโยบายลดการให้
กู้ ยืมแก่บริษัทตา่งๆ ลงอย่างต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีจะลดวงเงินค า้ประกนัท่ีเกินความจ าเป็นและลดการค า้ประกนั
ให้แกบ่ริษัทกลุม่สหพฒัน์ลง โดยจะให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีรับผิดชอบการติดตามสายธรุกิจนัน้ๆ  เป็นผู้ค า้ประกนัแทน  
 
หมายเหตุ:   ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
A กรรมการ/ผู้บริหาร เป็น MD       B กรรมการ / ผู้บริหาร รวมผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
C กรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   D ญาติสนิทกรรมการ / ผู้บริหารเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 13.1  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน    
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13.2   ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
13.2.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 

 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 
  

รำยกำร

สินทรัพย์ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน

     เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 98,756,538.91        0.28     104,135,961.05      0.41     337,526,130.91      1.46     

     เงินลงทนุชัว่คราว 61,042,440.82        0.17     0.00                       0.00     0.00                       0.00     

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน-กิจการที่เก่ียวข้องกนั 219,101,210.57      0.62     172,457,582.50      0.69     165,732,522.09      0.71     

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน-อ่ืนๆ 34,371,854.27        0.10     26,650,480.85        0.11     28,553,917.45        0.12     

     ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ที่ครบก าหนดช าระใน 1 ปี 47,530,312.41        0.14     0.00                       0.00     0.00                       0.00     

     สนิค้าคงเหลอื 2,558,431.24          0.01     2,429,344.53          0.01     2,221,117.97          0.01     

                 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 463,360,788.22     1.32    305,673,368.93     1.22    534,033,688.42     2.30    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ที่ครบก าหนดช าระ

          เกินกวา่ 1 ปี 47,935,697.39        0.14     0.00                       0.00     0.00                       0.00     

     เงินลงทนุในบริษัทร่วม

          บนัทกึโดยวธีิสว่นได้เสยี 25,188,993,972.10 71.70   15,138,479,329.45 60.25   13,735,978,586.07 59.25   

          บนัทกึโดยวธีิราคาทนุ 0.00                       0.00                       0.00                       

     เงินลงทนุในกิจการที่เก่ียวข้องกนั

          เงินลงทนุเผ่ือขาย 2,391,588,012.50   6.81     3,219,255,465.88   12.81   2,847,600,459.26   12.28   

          เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1,566,652,764.46   4.46     1,404,181,106.78   5.59     1,211,888,507.65   5.23     

     เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน

          เงินลงทนุเผ่ือขาย 126,709,873.80      0.36     111,990,349.50      0.45     183,651,021.50      0.79     

          เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 46,079,079.26        0.13     41,817,560.63        0.17     41,820,500.30        0.18     

     อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาจะซือ้จะขาย 2,926,304.98          0.01     621,770.34            0.00     59,354,515.94        0.26     

     อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 606,443,723.56      1.73     631,516,632.56      2.51     721,997,967.14      3.11     

     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 3,041,091,919.84   8.66     2,778,974,000.51   11.06   2,365,808,250.18   10.20   

     ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,320,438,804.60   3.76     1,232,178,391.67   4.90     1,178,607,217.87   5.08     

     สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 8,936,189.85          0.03     10,523,743.94        0.04     11,129,016.19        0.05     

     สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 222,951,365.57      0.63     161,959,498.50      0.64     181,018,266.37      0.78     

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

            เงินมดัจ าคา่ที่ดิน 42,527,100.00        0.12     42,527,100.00        0.17     42,527,100.00        0.18     

            ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 48,150,425.16        0.14     42,209,354.35        0.17     61,636,628.04        0.27     

            อ่ืน  ๆ 5,065,668.60          0.01     4,504,292.77          0.02     7,974,453.79          0.03     

                 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 95,743,193.76      0.27    89,240,747.12      0.36    112,138,181.83     0.48    

                 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,666,490,901.67 98.68  24,820,738,596.88 98.78  22,650,992,490.30 97.70  

                 รวมสินทรัพย์ 35,129,851,689.89 100.00 25,126,411,965.81 100.00 23,185,026,178.72 100.00 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2560 2559 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่) 
 
  

รำยกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

หนีสิ้นหมุนเวียน

     เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

        สถาบนัการเงิน 4,080,000,000.00   11.61   560,000,000.00      2.23     0.00                       0.00     

     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 330,372,758.68      0.94     252,722,589.23      1.01     335,451,349.23      1.45     

     สว่นของหนีส้นิระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี 0.00                       0.00     300,000,000.00      1.19     300,000,000.00      1.29     

     ประมาณการหนีส้นิหมนุเวยีนส าหรับ 0.00     0.00     

        ผลประโยชน์พนกังาน 3,863,141.87          0.01     5,985,953.00          0.02     0.00                       0.00     

                 รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,414,235,900.55  12.56  1,118,708,542.23  4.45    635,451,349.23     2.74    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

     เจ้าหนีเ้งินลงทนุ 0.00                       0.00     599,700.00            0.00     599,700.00            0.00     

     เงินรับลว่งหน้า 142,703,343.28      0.41     24,517,959.95        0.10     32,873,406.40        0.14     

     เงินประกนั 86,353,151.04        0.25     86,461,857.48        0.34     83,156,746.83        0.36     

     เงินกู้ยืมระยะยาว 0.00                       0.00     900,000,000.00      3.58     1,500,000,000.00   6.47     

     หุ้นกู้ 2,000,000,000.00   5.69     0.00                       0.00     0.00                       0.00     

     หุ้นกู้ แปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนีส้นิ 2,999,766,560.71   8.54     0.00                       0.00     0.00                       0.00     

     ภาระหนีส้นิจากการค า้ประกนั 13,574,409.75        0.04     4,574,409.75          0.02     4,574,409.75          0.02     

     ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรับ 0.00     0.00     0.00     

        ผลประโยชน์พนกังาน 91,109,474.27        0.26     50,502,398.17        0.20     72,437,395.00        0.31     

     หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 653,077,243.99      1.86     452,758,510.58      1.80     401,480,022.86      1.73     

                 รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 5,986,584,183.04  17.04  1,519,414,835.93  6.05    2,095,121,680.84  9.04    

                 รวมหนีสิ้น 10,400,820,083.59 29.61  2,638,123,378.16  10.50  2,730,573,030.07  11.78  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

   ทนุเรือนหุ้น

      ทนุจดทะเบยีน

         หุ้นสามญั 582,923,188 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 582,923,188.00      

         หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 800,000,000.00      800,000,000.00      

      ทนุที่ออกและเรียกช าระแล้ว

         หุ้นสามญั 494,034,300 หุ้น หุ้นละ 1 บาท 494,034,300.00      1.41     494,034,300.00      1.97     494,034,300.00      2.13     

      สว่นเกินมลูคา่หุ้น 1,041,357,580.00   2.96     1,041,357,580.00   4.14     1,041,357,580.00   4.49     

      สว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนของบริษัทร่วม 6,151,888.73          0.02     6,151,888.73          0.02     6,151,888.73          0.03     

   ก าไรสะสม

      จดัสรรแล้ว

         ส ารองตามกฎหมาย 80,000,000.00        0.23     80,000,000.00        0.32     80,000,000.00        0.35     

         ส ารองทัว่ไป 280,000,000.00      0.80     280,000,000.00      1.11     280,000,000.00      1.21     

      ยงัไมไ่ด้จดัสรร 19,706,204,657.56 56.10   16,794,271,390.91 66.84   15,274,542,425.49 65.88   

   องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 3,092,838,010.23   8.80     3,792,473,428.01   15.09   3,278,366,954.43   14.14   

   รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 24,700,586,436.52 70.31   22,488,288,587.65 89.50   20,454,453,148.65 88.22   

   สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 28,445,169.78        0.08     0.00                       0.00     0.00                       0.00     

                 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,729,031,606.30 70.39  22,488,288,587.65 89.50  20,454,453,148.65 88.22  

                 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 35,129,851,689.89 100.00 25,126,411,965.81 100.00 23,185,026,178.72 100.00 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559 2558
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งบก าไรขาดทนุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

รำยกำร

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

รำยได้

รายได้คา่สาธารณูปโภครับ 2,060,916,018.73 30.61      2,026,172,765.92 44.29      2,041,378,271.71 48.48      

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 209,123,750.00 3.11        271,795,750.00 5.94        181,877,075.39 4.32        

รายได้คา่ปรึกษาและบริการ 457,193,516.96 6.79        399,105,982.64 8.72        388,074,856.52 9.22        

รายได้ดอกผลตามสญัญาเชา่ซือ้ 33,660,872.54 0.50        0.00 0.00        0.00 0.00        

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

      ตามวธีิสว่นได้เสยี 1,839,568,970.15 27.32      1,461,890,956.46 31.95      1,264,082,801.66 30.02      

รายได้เงินปันผลรับ 272,054,348.50 4.04        369,273,163.02 8.07        244,029,749.18 5.80        

รายได้อ่ืน

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 817,646,968.93 12.14      0.00 0.00        0.00 0.00        

ก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ 1,015,170,600.00 15.08      0.00 0.00        0.00 0.00        

ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ 2,792,190.10 0.04        4,202,676.67 0.09        56,305.41 0.00        

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 253,155.74 0.00        4,413,310.33 0.10        6,421,439.50 0.15        

รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 6,740,885.42 0.10        21,000,000.00 0.46        3,242,209.46 0.08        

รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่

     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0.00 0.00        0.00 0.00        56,728,971.88 1.35        

รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากภาระค า้ประกนั 0.00 0.00        0.00 0.00        8,349,863.00 0.20        

ก าไรจากการปริวรรตเงินตรา 200,863.53 0.00        390,102.84 0.01        275,130.65 0.01        

ดอกเบีย้รับ 2,447,721.64 0.04        1,036,798.65 0.02        3,727,835.59 0.09        

รายการโอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0.00 0.00        1,255,250.01 0.03        0.00 0.00        

อ่ืนๆ 15,201,297.02 0.23        14,697,151.90 0.32        12,490,323.98 0.30        

รวมรำยได้ 6,732,971,159.26 100.00    4,575,233,908.44 100.00    4,210,734,833.93 100.00    

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทนุคา่สาธารณูปโภค 1,875,061,582.36 27.85      1,844,538,975.89 40.32      1,863,202,712.16 44.25      

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 33,163,283.75 0.49        63,360,955.67 1.38        20,671,424.46 0.49        

ต้นทนุคา่บริการ 339,769,653.98 5.05        328,689,861.02 7.18        305,745,579.85 7.26        

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุใน

      บริษัทร่วมตามวธีิสว่นได้เสยี 29,315,484.20 0.44        45,230,223.32 0.99        77,536,386.98 1.84        

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 652,518,172.54 9.69        490,863,029.59 10.73      493,136,098.93 11.71      

คา่ใช้จา่ยอ่ืน

ขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 31,902,853.05 0.47        9,334,583.45 0.20        0.00 0.00        

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 171,067,664.97 2.54        38,622,851.42 0.84        85,821,207.75 2.04        

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 0.00 0.00        0.00 0.00        8,939,741.82 0.21        

ขาดทนุจากเงินลงทนุ 0.00 0.00        1,819,141.02 0.04        0.00 0.00        

ขาดทนุจากการปริวรรตเงินตรา 44,975.26 0.00        64,298.73 0.00        526,170.70 0.01        

ต้นทนุทางการเงิน 112,573,748.61 1.67        43,771,256.92 0.96        46,689,211.75 1.11        

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,245,417,418.72 48.20      2,866,295,177.03 62.65      2,902,268,534.40 68.93      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 3,487,553,740.54 51.80      1,708,938,731.41 37.35      1,308,466,299.53 31.07      

(คา่ใช้จา่ย)รายได้ภาษีเงินได้นิติบคุคล (317,021,394.97) (4.71)       (11,282,863.87) (0.25)       8,621,084.43 0.20        

ก ำไรส ำหรับปี 3,170,532,345.57 47.09      1,697,655,867.54 37.11      1,317,087,383.96 31.28      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 5,575,350.65 0.08        0.00 0.00        0.00 0.00        

2560 2559

ส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

2558
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งบกระแสเงินสด 
 

  รำยกำร งบกำรเงินรวม

2560 2559 2558

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

     ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 3,487,553,740.54 1,708,938,731.41 1,308,466,299.53 

     บวก  รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ

                เป็นเงินสดรับ(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

           คา่เสื่อมราคาและรายการตดับญัชี 194,206,897.16 179,722,829.68 172,677,195.98 

           ต้นทนุทางการเงิน 112,573,748.61 43,771,256.92 46,689,211.75 

           คา่ใช้จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,679,375.43 4,555,831.00 4,645,548.00 

           สว่นแบง่(ก าไร)จากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี (1,839,568,970.15) (1,461,890,956.46) (1,264,082,801.66)

           สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี 29,315,484.20 45,230,223.32 77,536,386.98 

           เงินปันผลรับจากการลงทนุ 782,555,291.90 509,315,600.30 518,063,984.00 

           รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ (6,740,885.42) (21,000,000.00) (3,242,209.46)

           รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่

                  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0.00 0.00 (56,728,971.88)

           รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากภาระค า้ประกนั 0.00 0.00 (8,349,863.00)

           ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 171,067,664.97 38,622,851.42 85,821,207.75 

           ขาดทนุจากการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 0.00 0.00 8,939,741.82 

           (ก าไร) ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุ 31,649,697.31 4,921,273.12 (6,421,439.50)

           (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุ 0.00 1,819,141.02 0.00 

           (ก าไร) ขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิ (2,792,190.10) (4,202,676.67) (56,305.41)

           (ก าไร) จากการตอ่รองซือ้ (817,646,968.93) 0.00 0.00 

           (ก าไร) ขาดทนุจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ (1,015,170,600.00) 0.00 0.00 

           ขาดทนุจากภาระค า้ประกนั 9,000,000.00 0.00 0.00 

           หนีส้งสยัจะสญู 1,631,308.15 227,979.22 3,502,918.81 

           รายการโอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0.00 (1,255,250.01) 0.00 

     ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

          ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 1,145,313,593.67 1,048,776,834.27 887,460,903.71 

     สนิทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึน้)ลดลง

           สนิค้าคงเหลอื (129,086.71) (208,226.56) (320,385.97)

           เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 0.00 0.00 30,000,000.00 

           อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 0.00 (125,991.17) (100,005,625.00)

           อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาจะซือ้จะขาย 21,658,239.31 61,858,173.72 18,616,240.16 

           สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (25,743.44) (946,894.17) (532,880.39)

           ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน-กิจการที่เก่ียวข้องกนั (40,704,495.94) (4,575,347.03) 52,903,008.56 

           ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน - อ่ืนๆ (7,959,626.25) 780,994.01 2,041,230.14 

           ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ (96,706,380.54) 0.00 0.00 

           สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 15,955,986.74 44,065,984.04 (2,643.21)

     หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้(ลดลง)

           เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 46,558,186.65 (80,015,828.49) 83,180,383.84 

           เงินรับลว่งหน้า 118,185,383.33 (8,355,446.45) (46,522,646.45)

           เงินประกนั (108,706.44) 3,305,110.65 5,609,509.87 

           ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจา่ย (9,136,485.31) (25,227,250.83) (12,371,383.00)

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

ส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) 
 

รำยกำร งบกำรเงินรวม

2560 2559 2558

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน

           เงินสดรับ(จา่ย)จากการด าเนินงาน 1,192,900,865.07 1,039,332,111.99 920,055,712.26 

           จา่ยดอกเบีย้ (89,042,489.16) (46,484,188.43) (47,605,387.03)

           จา่ยภาษีเงินได้ (29,176,509.19) (21,204,505.50) (21,000,519.90)

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,074,681,866.72 971,643,418.06 851,449,805.33 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

           เงินลงทนุชัว่คราว (10,000,000.00) 0.00 0.00 

           ซือ้หลกัทรัพย์หุ้นทนุ (8,247,609,026.72) (491,166,212.00) (424,984,658.85)

           ขายหลกัทรัพย์หุ้นทนุ 111,250,719.65 42,351,000.00 105,911,539.50 

           ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (206,383,086.77) (106,579,911.76) (106,636,490.71)

           ขายยานพาหนะ และอปุกรณ์ส านกังาน 11,966,765.69 4,236,170.23 56,308.41 

           ซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (343,797,417.05) (450,843,315.39) (309,124,718.78)

           ขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 1,977,891.34 0.00 0.00 

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน (8,682,594,153.86) (1,002,002,268.92) (734,778,020.43)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

           เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้

                   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้(ลดลง) 3,520,000,000.00 560,000,000.00 (213,400,000.00)

           เจ้าหนีเ้งินลงทนุ เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (599,700.00) 0.00 0.00 

           เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 2,000,000,000.00 0.00 0.00 

           เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ 3,505,448,000.00 0.00 0.00 

           จา่ยเงินปันผล (222,315,435.00) (163,031,319.00) (113,627,889.00)

           เงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้(ลดลง) (1,200,000,000.00) (600,000,000.00) 466,680,000.00 

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน 7,602,532,865.00 (203,031,319.00) 139,652,111.00 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (5,379,422.14) (233,390,169.86) 256,323,895.90 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 104,135,961.05 337,526,130.91 81,202,235.01 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ปี 98,756,538.91 104,135,961.05 337,526,130.91 

ส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
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13.2.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 

 
 
 
 

  

รำยกำร

2560 2559 2558

  อัตรำส่วนสภำพคล่อง

       อตัราสว่นสภาพคลอ่ง                               (เทา่) 0.10 0.27 0.84

       อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.10 0.27 0.84

       อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.39 1.11 1.16

       อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 11.04 13.71 11.68

       ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 33 26 31

       อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 7.71 7.61 7.44

       ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 47 47 48

       Cash Cycle (วนั) (14) (21) (17)

  อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร

       อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 63.16 49.04 43.89

       อตัราก าไรสทุธิ (%) 47.01 37.11 31.28

       อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13.41 7.91 6.62

  อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน

       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 11.58 7.07 5.81

       อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 76.62 42.40 36.25

       อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.22 0.19 0.19

  อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

       อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.42 0.12 0.13

       อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 10.60 23.74 19.71

       อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 0.11 0.54 0.73

       อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 10.15 13.10 8.63

  ข้อมูลต่อหุ้น

       มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 50.06 45.52 41.40

       ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 6.41 3.44 2.67

       เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.65 * 0.45 0.23

จ านวนหุ้น 494,034,300 494,034,300 494,034,300

* ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัที ่12 มีนาคม 2561 และน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที ่23 เมษายน 2561 เพ่ืออนมุตัิ

ส ำหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 14.1  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน   
  14.1.1   ผลการด าเนินงานในปี 2560 
   ในปี 2560 มรีายได้รวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 47 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบนัทกึรายการพิเศษ
จากการรับโอนกิจการ บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 
   รายได้จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายได้ ปี 2560 ปี 2559 % เพ่ิม (ลด) 

สายธุรกิจการลงทนุและอื่นๆ 4,006  1,878  113  
สายธุรกิจการให้เช่าและบริการ 2,518  2,425  4  
สายธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 209  272  (23)  
รายได้รวม 6,733  4,575  47  

   หมายเหต ุ : ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการพิเศษอนัเน่ืองมาจากการรับโอนกิจการ  
     บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 ดงันี ้
     1) ก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ จ านวน 1,015.17 ล้านบาท  
      (หรือ 812.14 ล้านบาท สทุธิจากภาษี) 
     2) ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ จ านวน 817.65 ล้านบาท  
      (หรือ 654.12 ล้านบาท สทุธิจากภาษี) 
     3) คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการรับโอนกิจการและการออกหุ้น 
      กู้แปลงสภาพ ซึง่เกิดขึน้ครัง้เดยีวรวมเป็นเงิน จ านวน 118.39 ล้านบาท  
      (หรือ 94.71 ล้านบาท สทุธิจากภาษี) 
   1. รายได้จากสายธุรกิจการลงทนุและอื่น ๆ 
    บริษัทฯ มีรายได้จากสายธุรกิจการลงทนุและอื่นๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 113 ในปี 2560 เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีรายการพิเศษอนัเน่ืองมาจากการรับโอนกิจการบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 
รวมถงึ บริษัทกลุม่สหพฒัน์สว่นใหญ่มีการขยายก าลงัการผลิตและพฒันาสินค้าใหม่ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้า 
จงึสง่ผลให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ยงัคงมีการเติบโตของก าไรอย่างตอ่เน่ือง ท าให้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่น
ได้เสียของบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ 
   2. รายได้จากสายธุรกิจการให้เช่าและบริการ 
    บริษัทฯ มรีายได้จากคา่เช่าและคา่บริการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 เน่ืองมาจากการปรับอตัราคา่เช่า
และคา่บริการสาธารณปูโภค 
   3. รายได้จากสายธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 
    บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 23 เน่ืองจากมีการโอนกรรมสิทธ์ิ
จากการขายท่ีดินน้อยกวา่ปีก่อน 
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   ก าไรสุทธิ 
   ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 87 สว่นใหญ่มาจาก
รายการพิเศษจากการรับโอนกิจการบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 % เพ่ิม (ลด) 

ก าไรสทุธิ 3,171  1,698  87  
อตัราการท าก าไรสทุธิ 47%  37%    

 

  14.1.2   งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 
   ในปี 2560 บริษัทฯ มีได้ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินของปี 2559 เน่ืองจากมีการปรับปรุง
ข้อมลูของเงินลงทนุในบริษัทร่วมบ้างบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีสว่นได้
เสียสาธารณะ  โดยมสีินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 35,130 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 10,004 ล้านบาท จาก จ านวน 
25,126 ล้านบาท ในปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
   1. การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม จ านวน 10,050 ล้านบาท สาเหตมุาจากการรับโอน 

 กิจการทัง้หมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั มีผลท าให้บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทร่วม (ตอ่มา
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการ กบั บริษัท ไทยเพรซิ
เดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) (TF) ภายใต้ช่ือบริษัทใหม ่ คือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) (TFMAMA) เมื่อวนัท่ี 16 ตลุาคม 2560) 

   2. การลดลงของเงินลงทนุเผ่ือขายในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 828 ล้านบาท สว่นใหญ่ 
    มาจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุในบริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) และ  
    บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) จาก "เงินลงทนุเผ่ือขายในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั"  
    เป็น "เงินลงทนุในบริษัทร่วม" 
   3. การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุระยะยาวอื่นในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 162 ล้านบาท  
    สว่นใหญ่ มาจากการลงทนุเพ่ิมขึน้ในธุรกิจตา่งๆ 
   4. การเพ่ิมขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 262 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการซือ้ท่ีดิน 
    เพ่ิมขึน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชาและแมส่อด 
   บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 10,401 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 เพ่ิมขึน้ จ านวน 7,763 ล้านบาท จาก 
2,638 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
   1. การเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ จ านวน 3,520 ล้านบาท 
   2. การออกหุ้นกู้อาย ุ3 ปี จ านวน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อาย ุ7 ปี จ านวน 1,000 ล้านบาท 
   3. การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 3,505 ล้านบาท โดยบนัทกึในหนีส้ินหุ้นกู้แปลงสภาพ 
    จ านวน 3,000 ล้านบาท ทัง้หมดนี ้เพ่ือจ่ายซือ้กิจการของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั  
    สทุธิกบั 
   4. การลดลงของเงินกู้ระยะยาว จ านวน 1,200 ล้านบาท 
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   สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ิมขึน้ 2,241 ล้านบาท จาก 22,488 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2559 เป็น 
24,729 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 ซึง่เป็นผลมาจาก (1) ก าไรสทุธิปี 2560 จ านวน 3,165 ล้านบาท (2) สว่นท่ีเป็นทนุ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 502 ล้านบาท สทุธิกบั (3) ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย จ านวน 1,197 
ล้านบาท และ (4) เงินปันผลจา่ยจ านวน 222 ล้านบาท  
   ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 5 ล้านบาท จาก 104 ล้านบาท 
ณ สิน้ปี 2559 เป็น 99 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 ซึง่ประกอบด้วย (1) เงินสดสทุธิรับจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 
1,075 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากก าไรจากการด าเนินงานและเงินปันผลรับ (2) เงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาจ านวน 
7,603 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากเงินกู้ธนาคารจ านวน 3,520 ล้านบาท การออกหุ้นกู้อาย ุ3 ปีและ 7 ปี จ านวน 2,000 
ล้านบาท และหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวน 3,505 ล้านบาท สทุธิกบั (3) เงินสดสทุธิจ่ายจากกิจกรรมการลงทนุจ านวน 
8,682 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากเงินสดจ่ายเพ่ือรับโอนกิจการจากบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั จ านวน 7,748 
ล้านบาท 
  14.1.3   การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
   บริษัทฯ มีอตัราการท าก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 37.1 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 47.0 ในปี 2560 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบนัทกึรายการพิเศษ จากการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั
หากไมร่วมรายการดงักลา่ว อตัราการท าก าไรสทุธิของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 36.6  
   อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 7.9 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 13.4 ในปี 2560 
ในขณะเดียวกนัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 7.1  ในปี  2559 เป็นร้อยละ 11.6 ในปี 2560  โดย
การเพ่ิมขึน้ของอตัราสว่นทัง้สองเป็นผลมาจากการบนัทกึรายการพิเศษจากการรับโอนเงินลงทนุทัง้หมดของ บริษัท 
เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั หากไมร่วมรายการดงักลา่ว อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นและอตัราตอบแทนจากสินทรัพย์
ของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.6 และร้อยละ 7.0 ตามล าดบั  
 

 14.2 ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
  ปี 2561 ยงัคงเป็นปีแห่งความท้าทาย ทัง้จากปัจจยัตา่งๆทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น อตัรา
แลกเปลี่ยนท่ีผนัผวน การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางในประเทศตา่งๆ การกีดกนัทางการค้า และ
มาตรการตอบโต้ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัประเทศคูค้่า รวมถึงการพฒันาของเทคโนโลยีดิจิทลัที่ก าลงัเข้ามาทดแทน
รูปแบบธรุกิจปัจจบุนั และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น  โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนด าเนินการ
ตา่งๆ รองรับความท้าทายท่ีก าลงัเกิดขึน้ อาทิเช่น การประยกุต์ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมลู การปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม ่ การบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ รวมถงึการเตรียมความพร้อมรองรับกระแสเงินลงทนุใน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ตามแผนยทุธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  ซึง่บริษัทฯ จะด าเนินการเหลา่นีใ้ห้เป็นไป
อย่างระมดัระวงั 
  ทัง้นี ้ปัจจยัและความเสี่ยงหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานในอนาคต อาทิ ความเสี่ยงจากการ
ลงทนุ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการให้เช่าและบริการ ความเสี่ยงในธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ได้มีการ
เปิดเผยไว้แล้วภายใต้การบริหารความเสี่ยงท่ีส าคญัตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 3 ปัจจยัความเสี่ยง 
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  ในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่พฒันาเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท ให้ยัง่ยืนอย่างมัน่คง ในฐานะผู้น าด้าน
การลงทนุของกลุม่สหพฒัน์  โดยมีแผนท่ีจะปรับกลยทุธ์การลงทนุเพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนท่ีดีท่ีสดุ และ
ยงัคงขยายธุรกิจด้านอสงัหาริมทรัพย์ รองรับการขยายตวัของผู้ลงทนุ เพ่ิมศกัยภาพในด้านการให้เช่าและบริการเพ่ือ
สร้างประโยชน์สงูสดุให้กบัลกูค้าท่ีเข้ามาอยู่ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ สามารถจดัสรร
ผลตอบแทน ให้แกผู่้ ถือหุ้นในอนาคตได้อย่างตอ่เน่ือง 
 
15.    ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
                   -ไมมี่ - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
แบบ 56-1  ประจ าปี 2560 

 
 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วและด้วยความระมดัระวงับริษัทฯ 
ขอรับรองวา่  ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 
 (1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว  
 (2)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 
 (3)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560 ตอ่ ผู้สอบบญัชี  และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคมุ
ภายในรวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษั  และบริษัทย่อย 
 ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว  
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้   นางสาวเกษรา    ส่ัมกาญจนรักษ์     เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย   
หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ  นางสาวเกษรา  ส่ัมกาญจนรักษ์  ก ากบัไว้บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ 
ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   

1. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการผู้จดัการใหญ่  

2. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท  
 

  30  มีนาคม  2561 
  

ช่ือ                         ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวเกษรา  สัม่กาญจนรักษ์   ผู้จดัการแผนกบญัชี  
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เอกสารหลักฐานผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท มีดังนี ้

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายบณุยสทิธ์ิ  โชควฒันา 80 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 1.185 2, 4, 11, 12  บริษัทจดทะเบียน  
    - ประธานกรรมการ    - สาขาบริหารธุรกิจ   2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกิตตมิศกัดิ ์ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการบริหาร      มหาวิทยาลยับรูพา   2504 – 2553 ประธานกรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการสรรหา      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ก.ค. 2559 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
      และก าหนดคา่ตอบแทน      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นด้ิา)   2553 – ก.ค. 2559 กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม      มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   2518 – 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
      ผกูพนับริษัท    - สาขาวิศวกรรมศาสตร์   2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    - 20 มีนาคม 2516      มหาวิทยาลยัขอนแก่น   ธ.ค.2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
    - สาขากฎหมาย   พ.ค.2559 - ธ.ค.2559 กรรมการท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัวาเซดะ   2534 – พ.ค.2559 รองประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
   - สาขาวิทยาศาสตร์   2515 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
     (สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งหม่)   2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    คา่ตอบแทน  
  - Director Accreditation Program   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุ่น 3/2003   2533 – 2553 กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification Program   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุ่น 68/2005   2523 – 2553  กรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 23 แหง่ 
    บริษัทไทย (IOD)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บีเอสซี โซอิน จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมประโยชน์ จ ากดั 
     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีเอสทีดี 109 จ ากดั 
     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บี เอส ที อาร์ สี่ศนูย์แปด จ ากดั 
     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บี ที เอ็น สบิสองศนูย์เจ็ด จ ากดั 
     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

     2527 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สหมนญูผล จ ากดั 
     2521 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
2. นายบญุปกรณ์  โชควฒันา 82 - Assumption Commercial College 0.324 1, 11, 12 2535 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิ ดร.เทียม โชควฒันา 
    - รองประธานกรรมการ  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์    บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    The University of Nottingham   2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอที ซตีิ ้จ ากดั (มหาชน) 
      ผกูพนับริษัท    สหราชอาณาจกัร   2537 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    - 23 มีนาคม 2515  - Director Accreditation Program   2505 – 2536 กรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุ่น 3/2003   2512 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท นิวซตีิ ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification Program   2551 – 2554  ประธานกรรมการสรรหาและ บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุ่น 68/2005    ก าหนดคา่ตอบแทน  
  - Role of Compensation Committee   2546 – 2554  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 
    (RCC) รุ่น 7/2008    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 4 แหง่ 
  - จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    บริษัทไทย (IOD)   2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั  
     2532 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมประโยชน์ จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  

3. นายทนง ศรีจิตร์ 62 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 0.023 - 2555 – ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษา ต ารวจภธูรภาค 2 
    - กรรมการผู้จดัการใหญ่    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2549 – ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษา ชมุชนบ้านหนองขาม 
    - 15 ธนัวาคม 2559  - Director Accreditation Program    บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการบริหาร    (DAP) รุ่น 3/2003   2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการสรรหาและ  - Finance for Non - Finance Director       กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 26 แหง่ 
      ก าหนดคา่ตอบแทน    (FND) รุ่น 9/2004    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - กรรมการธรรมาภิบาลและ  - Director Certification Program    2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
      บริหารความเสีย่ง    (DCP) รุ่น 72/2006   2560 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  - Chartered Director Class   2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหเอเซยีแปซฟิิค จ ากดั 
      ผกูพนับริษัท    (CDC) รุ่น 8/2014   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
    - 14 มีนาคม 2539    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สนิภราดร จ ากดั 
     - เสียชีวิต เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2561    บริษัทไทย (IOD)   2545 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
     2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั 
     2531 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
4. นายวิชยั กลุสมภพ 40 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   0.069 1  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการรองผู้จดัการใหญ่    ภาควิชาบริหารธรุกิจ,จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริหาร  - Master of Advanced Business   2549 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการธรรมาภิบาลและ    Practice University of South Australia    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 28 แหง่ 
      บริหารความเสีย่ง  - ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาองักฤษ)      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
   -  ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2560 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีเอสซี โซอิน จ ากดั 

      และการเงิน  - ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   2560 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    (Exchange Program)   2560 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
      ผกูพนับริษัท  - Norwegian School of Economics and   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 

   - 23 เมษายน 2555     Business Administration, Norway   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
หมายเหตุ  - หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันา   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดบัเบิล้ย ูบี อาร์ อี จ ากดั 
  - กรรมการผู้จัดการใหญ่    ธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นท่ี 1   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
  - กรรมการสรรหาและ    สถาบนัวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
    ก าหนดค่าตอบแทน  - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั ระดบัสงู (วปส.)   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
 - 12 มีนาคม 2561    รุ่นท่ี 1  สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ ากดั 
    สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั   2555 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 
  - Executive Leadership Program รุ่นท่ี 2      
    Wharton Business School,  University of         
    Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand      
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - หลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารอสงัหาริมทรัพย์      
    (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจ      
    อสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
  - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ์      
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
  - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ์      
    สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ      
  - หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดนิรุ่นท่ี 4 ส าหรับผู้บริหาร        
    ระดบัสงู (ภพผ.)      
    ศนูย์วิชาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
  - หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets       
    รุ่นท่ี 4 ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ       
    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย      
  - Director Certification Program      
    (DCP) รุ่น 61/2005      
  - Company Secretary Program      
    (CSP) รุ่น 18/2006      

    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
5. นายส าเริง มนญูผล 81 - มธัยมศกึษา โรงเรียนราชบพิธ 0.301 -  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ  - Director Accreditation Program   2551 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริหาร    (DAP) รุ่น 3/2003   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 8 แหง่ 
      ผกูพนับริษัท    บริษัทไทย (IOD)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - 23 มีนาคม 2515     2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
     2527 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สหมนญูผล จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

     2526 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
     2521 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
6. นายมน ูลีลานวุฒัน์ 72 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ    วิชาเอกเคร่ืองกล   2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริหาร    Chiba  University, Japan   2533 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  - Director  Accreditation Program   2517 – 2533 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

      ผกูพนับริษัท    (DAP) รุ่น 3/2003   2516 – 2517  กรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

    - 23 เมษายน 2550  - Director Certification Program   2530 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โอ ซี ซี  จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุ่น 68/2005   2523 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
  - จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2519 - 2523 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
    บริษัทไทย (IOD)   2553 – 2556  กรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
     2541 – 2553    รองประธานกรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
     2522 – 2541  กรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
      กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 20 แหง่ 
      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
7. นางสาวศิริกลุ ธนสารศลิป์ 70 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 0.607 -  บริษัทจดทะเบยีน  
    - กรรมการ     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2519 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 

    - กรรมการบริหาร  - ปริญญาโท ( บริหารธุรกิจ )   2547 – เม.ย.2560 รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการสรรหาและ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี        กิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 19 แห่ง 
      ก าหนดคา่ตอบแทน    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  - ประกาศนียบตัร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร   2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ ากดั 
      ผกูพนับริษัท     ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 10   2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั 
    - 16 มถินุายน 2559     วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
  - ประกาศนียบตัร    2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหเอเชียแปซิฟิค จ ากดั 
    สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  รุ่นท่ี 16   2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
    ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   2529 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สรีราภรณ์ จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - Board and CEO Assessment       
    รุ่น 2/2003      
  - Director Accreditation Program       
    (DAP) รุ่น 3/2003      
  - Director Certification Program       
    (DCP) รุ่น 68/2005      
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย  (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  

8. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ 72 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง)  - -  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ  บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    - 15 ธนัวาคม 2559  - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)     สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      2551 – 2559  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Accreditation Program    2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุ่น 41/2005   2550 – พ.ค.2560 กรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 3 แหง่ 
    บริษัทไทย (IOD)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  

9. นายพพิฒั พะเนียงเวทย์ 78 - Bachelor’s Degree in Education 0.002 - 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการกิตตมิศกัดิ ์ หอการค้าไทย 
    - กรรมการ    Science, Quanzhou Physical Culture   2550 – 2556  รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    Institute, People’s Republic of China   2552 – ปัจจบุนั เหรัญญิก สหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาต ิ(FINA) 

      ผกูพนับริษัท  - Stamford  Executive Program,   2537 – 2552 กรรมการ สหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาต ิ(FINA) 
   - 27 มิถนุายน 2546    Stamford University California, USA   2550 – ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการโอลมิปิคแหง่ประเทศไทย 
  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ    บริษัทจดทะเบียน  
    (Master of Business Administration)   2553 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา *สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์   2515 – 2553  กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
     สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์   2523 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เพรซเิดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
     สาขาบริหารธุรกิจ   2526 – 2556  ประธานกรรมการ บริษัท เพรซเิดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยันอร์ท – เชียงใหม ่    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 8 แหง่ 
  - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     สาขาวิชาพฒันคหเศรษฐศาสตร์   2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย-เมียนม่าร์ ซคัเซสเวนเจอร์ จ ากดั 
     มหาวิทยาลยัรามค าแหง      
  - หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร            
    ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2      
    วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร      
  - Director Accreditation Program      
    (DAP) รุ่น 3/2003      
  - Director Certification Program      
    (DCP) รุ่น 39/2004      
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
10. นายก าธร พนูศกัดิอ์ดุมสนิ 82 - มธัยมศกึษา โรงเรียนเผยอิง 0.002 -  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ  - Director Accreditation Program   2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไอที ซตีิ ้จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    (DAP) รุ่น 3/2003   2538 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
      ผกูพนับริษัท  - Director Certification Program    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 11 แหง่ 
   - 27 มิถนุายน 2546    (DCP) รุ่น 68/2005    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ยนีูเซน็ทรัล จ ากดั 
    บริษัทไทย (IOD)   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนีูแชมป์ จ ากดั 
     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 
     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนีูซอยส์ จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

     2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนีูฟันด์ส จ ากดั 
     2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ยนีูเวอร์ส บิวตีแ้ลนด์ จ ากดั 
     2538 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บอร์เนียวเวิล์ด จ ากดั 
     2533 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย อาร์เช ่คอนเมตคิส์ จ ากดั 
     2532 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนีูฟิลด์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
11. นายบญุเกียรต ิโชควฒันา 70 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   0.996 1, 2, 12 2553 – ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
    - กรรมการ    สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล   2550 – 2552  อปุนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    สถาบนัวร์ูสเตอร์โพลีเทคนิค   2548 – 2550    กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
      ผกูพนับริษัท    รัฐแมสซาชเูซทส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา   2550 – 2551  กรรมการ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
   - 21 เมษายน 2529  - ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์    บริษัทจดทะเบยีน  

     - สาขาวิชาการจดัการ   พ.ค.2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท และ บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
       มหาวิทยาลยัศรีปทมุ    ประธานกรรมการบริหาร  
     - วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์   2558 – พ.ค. 2559  กรรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
       มหาวิทยาลยับรูพา   2523 – 2558  กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
     - มหาวิทยาลยันเรศวร   2555 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนั    2554 – 2555  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
    ราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    รุ่นท่ี 388   2551 – 2559  ประธานกรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
  - Director  Accreditation Program   2539 – 2550  กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุ่น 3/2003   2537 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification Program   2536 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล 
    (DCP) รุ่น 41/2004     เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 
  - จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2516 – 2553  กรรมการ บริษัท โอ ซี ซี  จ ากดั (มหาชน) 
    บริษัทไทย (IOD)    กิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 61 แหง่ 
        เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ดบัเบิล้ย ูบี อาร์ อี จ ากดั 

     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ อายุ 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

     2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทอฝัน เอสเตท จ ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  บริษัท ร่วมประโยชน์ จ ากดั 
     2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั 
     2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
     2532 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
     2522 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ชยัลดาดล จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  

12. นายบญุชยั โชควฒันา 70 - ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 0.040 1, 2, 11 2557 – ปัจจบุนั  สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ รัฐสภา 
    - กรรมการ    มหาวิทยาลยัรามค าแหง   2551 – 2557  สมาชิกวฒุสิภา วฒุสิภา 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ    บริษัทจดทะเบียน  
      ผกูพนับริษัท     Wisconsin State University    2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
   - 23 เมษายน 2555     At Superior, USA      2553 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์     2515 – 2553  กรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    - สาขานิเทศศาสตร์   2513 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยันเรศวร   2555 – 2557  กรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
    - สาขาบริหารธุรกิจ   2554 – 2555  ประธานกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2550 – 2557  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ีจ ากดั  
  - Director Accreditation Program     (มหาชน) 
    (DAP) รุ่น 3/2003    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 21 แหง่ 
  - Director Certification Program    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    (DCP) รุ่น 68/2005   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอกปกรณ์ จ ากดั 
    บริษัทไทย (IOD)   2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
     2532 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
     2529 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ร่วมประโยชน์ จ ากดั 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

     2522 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ชยัลดาดล จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
13. **นายสรุชยั  ดนยัตัง้ตระกลู  63 - ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต - - ธ.ค. 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรรษัทประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
         - กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
         - 13 มีนาคม 2557  - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต   2554 – 2557 กรรมการบริหาร ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   2549 ประธานกรรมาธิการวิสามญักิจการ วฒุสิภา วฒุสิภา 
     - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู    2548 ประธานกรรมาธิการวิสามญังบประมาณ  วฒุสิภา 
    ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม (นมธ.) รุ่นท่ี 1    วฒุสิภา  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2547 – 2549 ประธานคณะกรรมาธิการการคลงั  วฒุสิภา 
  - หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมือง    การธนาคารและสถาบนัการเงิน วฒุสิภา  
    การปกครองในระบบประชาธิปไตย   2543 – 2549 สมาชิกวฒุสิภา จงัหวดัร้อยเอ็ด วฒุสิภา 
    ส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 4    บริษัทจดทะเบียน  
    วิทยาลยัการเมืองการปกครอง   2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) 
    สถาบนัพระปกเกล้า    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 7  แหง่ 
  - หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
    เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นท่ี 3/2548      
    วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร      
  - Director Accredication Program      
    (DAP) รุ่น 11/2004      
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

http://www.tcg.or.th/


 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

14. **นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ 74 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.) 0.006 -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
         - กรรมการอิสระ    โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 
         - 20 กนัยายน 2559  - Director Accreditation Program    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
    (DAP) รุ่น 3/2003      
       จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
15. **นายนิพนธ์  พวัพงศกร 69 - ปริญญาตรี (เกียรตนิิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์ - - 2557 – ปัจจบุนั คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการข้าว 
         - กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2557 – ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์แหง่ประเทศไทย 
         - 25 เมษายน 2560  - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude)   2556 – ปัจจบุนั Visiting Professor Global Business Leaders Program, 
     Middle Tennessee State University, USA     School of Management, Kyoto University 
  - ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์   2556 – ปัจจบุนั Board of Director Asian Society of Agricultural Economists 
     University of Hawaii, USA   2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
  - หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ รุ่นท่ี 10   2554 – ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการการปรับปรุง 
     ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ     ระบบการเงินและงบประมาณ 
     ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   2553 – ปัจจบุนั คณะกรรมการ คณะกรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานกฤษฎีกา 
  - Director Certification Program    2553 – ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ชาต ิ
    (DCP) รุ่น 14/2002   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2552 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย 
    บริษัทไทย (IOD)   2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สถาบนัป๋วย อึง้ภากรณ์ 
     2542 – ปัจจบุนั คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉยัข้อมลูข่าวสารด้านเศรษฐกิจ 
       และการคลงัของประเทศ 
        บริษัทจดทะเบียน  
     2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
         กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 
      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

16. **นายนพพร พงษ์เวช 69 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน  
         - กรรมการอิสระ     University of Oregon, USA   2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
         - ประธานกรรมการ  - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
            ตรวจสอบ    Oregon State University, USA   2558 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

         - ประธานกรรมการ  - Director Accreditation Program    ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

           ธรรมาภิบาลและบริหาร    (DAP) รุ่น 38/2005   2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
           ความเสี่ยง  - Director Certification Program    ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
         - 26 เมษายน 2553    (DCP) รุ่น 71/2006    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  - Audit Committee Program    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 1 แหง่ 
    (ACP) รุ่น 12/2006    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหเอเซยีแปซฟิิค จ ากดั 
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
17. **นางพรรณี วรวฒุจิงสถิต 65 - ปริญญาโท / ปริญญาตรี - - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
         - กรรมการอิสระ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   2560 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
         - กรรมการตรวจสอบ    วิชาเอก การบญัชี    ด้านการภาษีอากร  
         - 25 เมษายน 2559    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบญัชีชดุเดียว สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) เลขทะเบียน 2960    คณะอนกุรรมการประสานงานการบริหาร สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์    ส านกังานสาขาวิชาชีพบญัชี  
  - Certified Internal Auditors (CIA)   2557 – 2560 กรรมการวิชาชีพบญัชี ด้านการบญัชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
    The Institute of Internal Auditor (IIA)   2560 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากรรมการ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
  - Certified Professional Internal Auditors   2554 – 2560 กรรมการตรวจสอบ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
    (CPIA)   2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  - Qualified Internal Auditors (QIA)   2553 – 2560 กรรมการภาษีอากร สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
    สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย    บริษัทจดทะเบียน  
  - Driving Company Success with IT     2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิตีิส้์ แอนด์ พาวเวอร์  
    Governance (ITG) รุ่น 4/2017    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - Ethical Leadership Program   2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
    (ELP) รุ่น 2/2015              2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  - Anti-Corruption : The Practical Guide   ก.พ.2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
   (ACPG) รุ่น 10/2014   2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเกอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  - Anti-Corruption for Executive Program     ประธานกรรมการสรรหา และ  
   (ACEP) รุ่น 10/2014    ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
  - Role of the Nomination and    2543 – 2559  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมราชพฒันาท่ีดนิ จ ากดั (มหาชน) 
    Governance Committee     กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา  
    (RNG) รุ่น 1/2011       และพิจารณาคา่ตอบแทน  
  - Role of the Chairman Program     กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 1 แหง่ 
    (RCP) รุ่น 25/2011    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
  - DCP Refresher Course       
    (RE DCP) รุ่น 2/2009               
  - Monitoring Fraud Risk Management       
    (MFM) รุ่น 1/2009      
  - Role of the Compensation Committee       
    (RCC) รุ่น 7/2008      
  - Chartered Director Class       
    (CDC) รุ่น 3/2008      
  - Monitoring the System of Internal       
    Control and Risk Management       
    (MIR) รุ่น 2/2008      
  - Monitoring the Quality of Financial      
    Reporting (MFR) 5/2007      
  - Monitoring the Internal Audit Function       
    (MIA) รุ่น 1/2007      
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - Improving the Quality of Financial       

    Reporting (QFR) รุ่น 1/2006      

  - Audit Committee Program       

    (ACP) รุ่น  2/2004      
  - Director Certification Program       
    (DCP) รุ่น 38/2003      
  - Director Accreditation Program       
    (DAP) รุ่น 2/2003      
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
18. **นางสาวนฤมล  สอาดโฉม 44 - ปริญญาตรี สถิต ิคณะพาณิชยศาสตร์และ - - 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการคณะอนกุรรมการบริหาร ส านกังานประกนัสงัคม 
         - กรรมการอิสระ     การบญัชี    ความเสี่ยง  
         - กรรมการตรวจสอบ     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ก.ค.2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
         - 25 เมษายน 2560  - ปริญญาโท คณิตศาสตร์ประกนัภยั   ส.ค.2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
    J.Mack Robinson Clooage of Business,    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ  
    Georgia State University, Atlanta, GA,USA    กรรมการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายทางด้าน IT  
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ประยกุต์   2556 – 2560 ท่ีปรึกษาด้านการบริหารความเสีย่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
     The Wharton School, University of    2550 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาด้านการบริหารความเสีย่ง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
     Pennsylvania, Pholadelphia, PA, USA    บริษัทจดทะเบยีน  

  - ปริญญาเอก การบริหารความเสี่ยงและการเงิน   ส.ค.2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
     The Wharton School, University of    2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 
     Pennsylvania, Pholadelphia, PA, USA     จ ากดั (มหาชน) 
  - Advanced Audit Committee Program     กิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 4 แหง่ 
    (AACP) รุ่น 21/2017    เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
  - Role of the Compensation Committee       

    (RCC) รุ่น 21/2016      

  

228 

บริษัท สหพัฒ
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http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=70


 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - Director Certification Program      
    (DCP) รุ่น 224/2016      

    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      

    บริษัทไทย (IOD)      

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  

19. นายมนสั องค์สรณะ 64 - ปริญญาตรี การบญัชี 0.002 - 2559 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังาน เครือสหพฒัน์ จ ากดั 
       - กรรมการบริหาร    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย    บริษัทจดทะเบียน  
       - 21 กรกฎาคม 2559  - Director Certification Program    2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุ่น 27/2003    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 21 แหง่ 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    บริษัทไทย (IOD)   2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สรีราภรณ์ จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
20. นางดรุณี  สนุทรธ ารง 63 - ปริญญาตรี สาขาการเงนิการธนาคาร 0.0009 - 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังานเครือสหพฒัน์ จ ากดั 
      - เลขานกุารบริษัท    (เกียรตินิยมอนัดบั 2)    บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี -  
      - 12 พฤษภาคม 2551    มหาวิทยาลยัรามค าแหง    กิจการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 5 แห่ง 
      - กรรมการธรรมาภิบาล  - หลกัสตูรกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ    เป็นกิจการที่แข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
        และบริหารความเส่ียง    ส าหรับเลขานกุารบริษัท   2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
      - 4 สงิหาคม 2558    จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   2542 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท สนิภราดร จ ากดั 

  - Corporate Secretary Development Program   2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ทรัพยส์ินสหพฒัน์ จ ากดั 

    จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัโดย   2531 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย      
  - Fundamental Practice for Corporate      
    Secretary (FPCS 19)      
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย      
  - Effective Minute Taking รุ่น 14/2009      
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไมม่ี -  
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นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

21. นายชโูต จิระคณุากร 58 - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่    มหาวิทยาลยัศลิปากร    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 8 แหง่ 
      - 15 มกราคม 2558      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
      - กรรมการธรรมาภิบาลและ     2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั 

        บริหารความเสี่ยง     2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 

        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
22. นางทศันีย์ อินทปรุะ  60 - เลขานกุาร วิทยาลยัเทคโนโลยีและ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้จดัการฝ่ายส านกังาน    อาชีวศกึษา    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 3 แหง่ 
      - 1 มีนาคม 2550    วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
(สิน้สดุสญัญาจ้าง 1 มกราคม 2561)        
        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  

23. นายสนทยา ทบัขนัต์  53 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้จดัการฝ่ายพฒันาและ     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 11 แหง่ 
        บริการสาธารณปูโภค      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
      - 11 มกราคม 2549     2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรซเซอร์ฮิลล์ จ ากดั 
        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
24. นายทนิกร บนุนาค  52 - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้จดัการฝ่ายพฒันาพืน้ท่ี    มหาวิทยาลยัศลิปากร    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 4 แหง่ 
      - 1 มีนาคม 2553      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหเอเซยีแปซฟิิค จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
     2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรซเซอร์ ฮิลล์ จ ากดั 
        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

25. นายวชัรา แย้มแก้ว  53 - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภมูิทศัน์ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้จดัการฝ่ายภมูิสถาปัตย์    มหาวิทยาลยัแม่โจ้    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 2 แหง่ 
      - 1 พฤษภาคม 2553      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรซเซอร์ ฮิลล์ จ ากดั 
        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
26. นายอ าพล วฒันวรพงศ์  47 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้จดัการฝ่ายการตลาด    NIHON UNIVERSITY    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 12 แหง่ 
        อสงัหาริมทรัพย์      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
      - 7 มกราคม 2558     2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหเอเซยีแปซฟิิค จ ากดั 
        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  
27. นายกิตตพิงษ์ คงพฒัน์ยืน  47 - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้จดัการฝ่ายสารสนเทศ    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 2 แหง่ 
      - 12 กรกฎาคม 2560      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทศิเวลาอย่างมีนัยส าคัญ  - ไม่มี -  

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
  **   กรรมการอิสระไมเ่คยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย   บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่    
   หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
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บริษัท สหพัฒ
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เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , // / / / / X /

2. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา / / X 

3. นายทนง ศรีจิตร์ // / X // // / /

4. นายวชิยั กลุสมภพ // / /

5. นายส าเริง มนญูผล // X X 

6. นายมนู ลลีานวุฒัน์ // / X ,// X / X X X 

7. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ // // / /

8. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ / / X 

9. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ /

10. นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ /

11. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / / X X X / X X 

12. นายบญุชยั โชควฒันา / / X 

13. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู /

14. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ /

15. นายนพพร พงษ์เวช / / /

16. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

17. นายนิพนธ์  พวัพงศ์กร /

18. นางสาวนฤมล สอาดโฉม /

X = ประธำนกรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร / = กรรมกำร

รำยช่ือบริษัทที่มีรำยกำรระหว่ำงกันมูลค่ำตัง้แต่ 5 แสนบำทขึน้ไปในปี 2560 มีดังนี ้

1. บจ.อีสเทร์ิน ไทย คอนซลัติง้ 1992 7. บจ.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 13. บจ.บางกอกโตเกียว ช็อคส์ 19. บจ.ซรููฮะ (ประเทศไทย)

2. บจ.พิทกัษ์กิจ 8. บจ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) 14. บจ.เอช แอนด์ บ ีอินเตอร์เทก็ซ์ 20. บมจ.ประชาอาภรณ์

3. บจ.เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี 9. บมจ.ธนลูกัษณ์ 15. บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 21. บมจ.โอ ซี ซี

4. บจ.สหชลผลพืช 10. บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 16. บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 22. บจ.ราชาอชิูโน

5. บจ.ทรัพย์สนิสหพฒัน์ 11. บจ.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง 17. บจ.ภทัยาอตุสาหกิจ 23. บมจ.เทก็ซ์ไทล์เพรสทจี

6. บจ.รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ 12. บมจ.สหพฒันพิบลู 18. บมจ.นิวซิตี ้(กรุงเทพ) 24. บจ.วนี อินเตอร์เนชัน่แนล

รำยช่ือ บริษัท
บริษัทที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ (ต่อ) 

 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , // / //

2. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา / / X 

3. นายทนง ศรีจิตร์ // / / X X /

4. นายวชิยั กลุสมภพ // /

5. นายส าเริง มนญูผล // X 

6. นายมนู ลลีานวุฒัน์ // X X 

7. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ //

8. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ / X 

9. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ /

10. นายก าธร พนูศกัดิ์อดุมสนิ / X 

11. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / / / / / / / /

12. นายบญุชยั โชควฒันา / /

13. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู /

14. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ /

15. นายนพพร พงษ์เวช /

16. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

17. นายนิพนธ์  พวัพงศ์กร /

18. นางสาวนฤมล สอาดโฉม /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัทที่มีรายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต่ 5 แสนบาทขึน้ไปในปี 2560 มีดังนี ้

25. บจ.โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอร่ีส์ 30. บจ.กบนิทร์พฒันกิจ 35. บจ.เอ็กแซ็ค คิว 40. บจ.วตัสดรมยั

26. บจ.บเีอ็นซี แม่สอด 31. บจ.ไอ.ดี.เอฟ. 36. บจ.ไทย ไอซาวา่ พิทกัษ์กิจ 41. บจ.บญุวฒันโชค

27. บจ.เทรชเชอร์ ฮิลล์ 32. บจ.เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) 37. บจ.ยนีูเวอร์สบวิตี ้ 42. บจ.ดบัเบิล้ยบูแีอลพี

28. บจ.ศรีราชา เอวเิอชัน่ 33. บจ.สนิภราดร 38. บจ.โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์

29. บจ.พี ท ีเค มลัติเซอร์วสิ 34. บจ.โชควฒันา 39. บจ.สหโคเจน กรีน 

รายช่ือ บริษัท
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
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เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
 ชื่อ  นางสาวเพลินพิศ  บญุศิริ   
 อายุ 52 ปี 
 สัญชาต ิ ไทย 
 การศึกษา   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   
 ด ารงต าแหน่ง ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  
  ซึง่เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 0.6 ปี  (เข้าด ารงต าแหน่ง วนัท่ี 15 มิถนุายน 2560) 
 การอบรม - หลกัสตูร บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
   และการใช้ข้อมลูวงใน : กรณีศกึษา 
  - กรรมการอิสระ : บทบาท หน้าท่ี และความหวงั ของผู้ ถือหุ้นรายบคุคล 
  - Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with 

Strategy and Performance 
  - Update ภาษีใหมป่ระจ าปี 2560  
  - Thailand’s Big Strategic Move 
  - Advances For Corporate Secretaries 
  - หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ฉบบัปรับปรุงใหม ่ส าหรับปี 2560 
  - Enchancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 
  - ปรับกลยทุธ์การออกตราสารหนีรั้บสถานการณ์ปัจจบุนั 
  - เสวนาวิชาการ “รัฐบาลใหม!่ คอร์รัปชนัเก่า?” 
 

 ประสบการณ์การท างาน  
 - 15 มิ.ย.2560 - ปัจจบุนั  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
    เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ซึง่เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไมม่ีการแต่งตัง้หน่วยงานและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยตรง แตบ่ริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้หวัหน้างานเป็นผู้ รับผิดชอบตามสายงานในแตล่ะเร่ือง เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

 

 
 

 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 - ไมม่ี -  
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เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

เอกสารแนบ 5.1 
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  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

238 

เอกสารแนบ 5.2 
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เอกสารแนบ 5.3 
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