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 แบบ 56-1 ปี 2561 
 

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

 
ส่วนที่  1 

การประกอบธุรกจิ 
 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทในกลุม่สหพฒัน์ ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2515 ในนามบริษัท สหพฒันาอินเวสเมนต์ จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 6 ล้านบาท ปัจจบุนัมีทนุจด
ทะเบียน 582,923,188 บาท ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว 571,515,007 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2561) มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือ
ประกอบธุรกิจการลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ และการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ โดยบริษัทฯ ได้น ากิจการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ปี 2520 ภายใต้ช่ือย่อในการซือ้ขายหลกัทรัพย์วา่ “SPI” ตอ่มาในปี 2527 บริษัทฯ ได้เปลีย่นช่ือ
เป็น บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2537
 ทัง้นี ้เพ่ือสะท้อนให้เหน็ภาพการประกอบธุรกิจด้านการลงทนุของบริษัทท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ปรับและ
จ าแนกการลงทนุออกเป็น 3 สายธุรกิจหลกั ได้แก่ 1. ธุรกจิการลงทุนในธุรกจิสินค้าอุปโภค 2. ธุรกจิการลงทุนใน

ธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม และ 3. ธุรกจิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกจิอื่นๆ (จากเดิม คือ ธุรกิจ
การลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ธุรกิจให้เช่าและบริการ และธรุกิจสวนอตุสาหกรรม) ตามท่ีแสดงไว้ในแผนภมูิด้านลา่งนี ้ 
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 ธุรกจิของบริษัทประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกจิ ได้แก่  
 1. ธุรกจิการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 
  บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ภายใต้กลุม่ธุรกิจสินค้าอปุโภค ไมว่า่จะในสว่นของสิ่งทอและแฟชัน่ 
(ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น Wacoal, Arrow)  ของใช้ในบ้าน (ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น เปา โชกบุสุซิ โมโนกาตาริ) 
เคร่ืองส าอางและความงาม (ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น BSC, Mistine) และสนิค้าอปุโภคอื่นๆ ซึง่บริษัทฯ มองวา่เป็น
ธุรกิจพืน้ฐานท่ีส าคญักบัชีวิตประจ าวนัของทกุคน โดยธุรกิจท่ีลงทนุจะรวมตัง้แตส่ว่นของการผลิตซึง่เป็นต้นน า้ของธรุกิจไป
จนถงึการจดัจ าหน่ายสนิค้าให้แก่ผู้บริโภค  
 2. ธุรกจิการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
  บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ภายใต้กลุม่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยปัจจบุนั มีการลงทนุหลกัอยู่ใน
ธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึง่ส าเร็จรูป (ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น มามา่) และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ี 
(ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า เช่น ฟาร์มเฮ้าส์) ซึง่เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของผู้บริโภคมาช้านาน ทัง้ยงัได้ขยายการลงทนุและ/
หรือร่วมทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการกระจายการลงทนุ เช่น ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม 
BUD’s ธุรกิจจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มเกลือแร่ POCARI SWEAT เป็นต้น  
 3. ธุรกจิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกจิอื่นๆ 
  บริษัทฯ ได้ด าเนินธรุกิจพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรม รองรับการขยายก าลงัการผลิตของธุรกิจใน
กลุม่สหพฒัน์ และเป็นการสนองตอ่นโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุการขยายตวัทางด้านอตุสาหกรรมให้กระจาย
ออกไปยงัสว่นภมูิภาค โดยปัจจบุนั เปิดด าเนินการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทัง้หมด 4 แห่ง คือ 1) อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 2) อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 3) อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู และ 4) อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก  
โดยครอบคลมุการให้เช่าท่ีดินและอาคาร พร้อมการให้บริการระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมถงึการจ าหน่ายท่ีดินให้กบัลกูค้าท่ีสนใจเข้ามาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อื่น 
เช่น J-Park Sriracha Nihon Mura และธุรกิจลงทนุในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการลงทนุในธุรกิจสนิค้าอปุโภค และธรุกิจ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 
 

1.1 วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท โดยได้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ

และเป้าหมายของบริษัท และคา่นิยมขององค์กร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีจดุมุง่หมายในการด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกนั โดยก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนแล้วเห็นวา่ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ยงัมีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั และสอดคล้องกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

  วิสัยทศัน์ (VISION) และพันธกจิ (MISSION) ของบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก าหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ เปา้หมายของบริษัท เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการ
ด าเนินธุรกิจ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 

  วิสัยทศัน์  (VISION) 
   “เป็นหน่ึงในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งม่ันพัฒนา สร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยั่งยนื” 
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  พันธกจิ (MISSION)  
    ลงทุนในกจิการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า  
    เพิ่มความพงึพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ 
    พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล    
    ส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกจิการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและ 
    จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

  เป้าหมาย (TARGET) 
   “ขยายตัวทางธุรกจิอย่างยั่งยืน” 
 

ทัง้นี ้เพ่ือให้พนกังานทกุคนมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั และเป็นการสร้างวฒันธรรมองค์กร ในปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทจงึได้ก าหนดคา่นิยมองค์กร (Corporate Value) เป็นดงันี ้
 

  ค่านิยมองค์กร (CORPORATE VALUE) 
   S SUCCESS WITH SYNERGY AND SHARING 
    มุ่งม่ันสร้าง ความส าเร็จ จากการรวมพลัง และการแบ่งปัน อย่างเหมาะสม 
   P PROGRESS WITH PARTNERSHIP AND POSITIVITY 
    หม่ันสร้าง ความเจริญที่ม่ันคง สรรสร้างพันธมิตร ด้วยทศันคตเิชงิบวก อย่างจริงใจ 
   I INTEGRATION OF INVESTMENT AND INTEGRITY 
    ร่วมใจสร้าง ผสมผสาน การลงทุนที่ยั่ งยืน ควบคู่ไปกับ คุณธรรมทางธุรกจิ อย่างลงตัว 
 

 จากวิสัยทศัน์ พันธกจิ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กรดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์หลักในการ
ขับเคล่ือนบริษัทฯ สู่ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดทศิทางการด าเนินธุรกจิ ภายใต้กลยุทธ์
องค์กร ส าหรับปี 2561 ดังนี ้
 1. ด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัทฯ มุง่พฒันาด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง ซึง่ถือเป็น
รากฐานส าคญัในการพฒันาและสร้างคณุคา่ให้กิจการอย่างยัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ เพ่ือ
น าไปสูก่ารประกอบธุรกิจท่ีสามารถแข่งขนัได้ และมีผลประกอบการท่ีดี โดยยดึหลกัการบริหารงานตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ เสริมสร้างให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีคณุธรรม ซื่อสตัย์ สจุริต  ขยนั อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการด าเนินงาน 
สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง เพ่ือประโยชน์สขุอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
 2. ด้านการลงทุน บริษัทฯ ยงัคงมุง่มัน่ในการลงทนุและบริหารเงินลงทนุเพ่ือสร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน
ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยมีการลงทนุในกลุม่ธรุกิจหลากหลายและร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทัง้ไทยและตา่งประเทศ
ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้เพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจท่ีบริษัทฯ ลงทุนอยู่เดิมท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงและให้ผลตอบแทนท่ีดี
ในหลายหมวดธุรกิจ ท าให้บริษัทฯ ได้รับสว่นแบ่งก าไรและเงินปันผลรับเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เข้าลงทนุในธุรกิจใหม่ 
อาทิ ธุรกิจพลงังานทดแทน และธุรกิจจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัแสวงหาโอกาสในการลงทนุใน
นวตักรรมใหมโ่ดยการลงทนุในกองทนุท่ีลงทนุในวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) ในประเทศไทยและภมูิภาคใกล้เคียง  
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 3. ด้านสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับการรับรองการพฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) 
ในเขตพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และกบินทร์บรีุ ส าหรับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
รวมถงึพืน้ท่ีบริเวณโครงการ J-Park ศรีราชา สามารถขอรับการสง่เสริม สนบัสนนุด าเนินการมุง่สูก่ารพฒันาของรัฐบาล 
เช่น การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในสว่นของพืน้ท่ีจงัหวดัตาก 
บริษัทฯ ได้จดัหาท่ีดนิท่ีมีความเหมาะสมในการขยายฐานการผลิตของกลุม่บริษัทท่ีให้ความสนใจลงทนุในเขตสง่เสริมการ
ลงทนุเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZ) เพ่ือประกอบธรุกิจอตุสาหกรรม ส าหรับพืน้ท่ีสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู จะด าเนินการยกระดบัโครงการประชารัฐ (โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา
จงัหวดัล าพนู) เพ่ือขยายฐานชมุชน ความเป็นอยู่ สง่เสริมองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กบัชมุชนในพืน้ท่ี เพ่ือเสริมสร้าง
ให้ชมุชนในท้องถ่ินมีรายได้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้กบัสงัคมโดยรอบมีคณุภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมท่ีดี มีรายได้เติบโต
อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้การพฒันาบคุลากรและพืน้ท่ีให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ ยดึหลกัการบริหารด้านความรับผิดชอบตอ่
สงัคมให้สอดคล้องกบัหลกั Global Reporting Initiative : GRI standard 2018 พร้อมน าเสนอความสอดคล้องเบือ้งต้น
ของการด าเนินงานเทียบกบัเป้าหมาย การพฒันาท่ียัง่ยืนขององค์การสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals) 
โดยด าเนินกิจการภายใต้ นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม “คนดี สนิค้าดี สงัคมดี” ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยยดึมัน่
วฒันธรรมองค์กรท่ีมุง่เน้นเร่ืองการประกอบธุรกิจควบคูไ่ปกบัการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยืน  
 

 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี เหตุการณ์ 

2557  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบศนูย์การค้า (Community Mall) โดยใช้ชื่อ J-Park Sriracha Nihon Mura 
  ธุรกิจโรงแรม เคบีเอสซี ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ี ต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึง่เป็นท่ีพกัท่ีตัง้อยูใ่น   

    สนามกอล์ฟ  
2558  คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แตง่ตัง้คณะท างานด้านธรรมาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปชนั     
    คณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง และคณะท างานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อท าหน้าท่ีสนบัสนนุ  
    การปฏิบติังานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 

2559  ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 อนมุติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้    
    มลูคา่เงินต้นรวมของหุ้นกู้  ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดยเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอ  
    ขายหุ้นกู้  จ านวน 2 ชดุ มลูค่ารวม จ านวน 2,000 ล้านบาท   

  ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  
    เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 

2560  รับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั และ  การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดใน บริษัท  
    เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) จากการรับโอนกิจการ 
    ดงักลา่ว บริษัทฯ ได้รับรางวลั “BEST THAILAND DEAL” 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   
    จาก สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

5 
 

ปี เหตุการณ์ 
2561  ปรับโครงสร้างการลงทนุ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีผลการ 

    ด าเนินงานท่ีมัน่คงและให้ผลตอบแทนท่ีดีเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนให้กบัการลงทนุของบริษัท   
    นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ๆ ท่ีบริษัทฯ มองวา่สามารถเอือ้ประโยชน์ (Synergy)  
    และ/หรือ มีศกัยภาพ ท่ีจะตอ่ยอดทางธุรกิจกบักลุม่ธุรกิจในเครือสหพฒัน์ เชน่ บริษัท อิมแพค โซลา่ร์ จ ากดั  
    ประกอบธุรกิจพลงังานทดแทน  และ บริษัท สห โคเมเฮียว จ ากดั ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง  
    ทัง้นี ้เพื่อกระจายการลงทนุและสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการลงทนุของบริษัทยิ่งขึน้ 

  ทนุจดทะเบียนช าระแล้วเพิ่มขึน้จากเดิม  494,034,300.- บาท  เป็น  571,515,007.- บาท   จากการท่ีมีผู้ ถือหุ้นกู้แปลง   
     สภาพแจ้งความจ านงใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้  2 ครัง้ มลูคา่รวม 3,486,635,000.-  บาท ซึง่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
     ของบริษัท จ านวน 77,480,707 หุ้น และคงเหลือยอดหุ้นกู้แปลงสภาพ มลูค่า 18,813,000.- บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   
     2561 

  คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ นายสปุระดิษฐ์ สอิด เป็นเลขานกุารบริษัท แทน นางดรุณี สนุทรธ ารง เน่ืองจาก 
     เกษียณอาย ุ

 
 มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

มาตรฐาน
คุณภาพ 

ปี เหตุการณ์ 

ISO 9001:2000 2546 ได้ผา่นการตรวจรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2000  
จาก สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

ISO 9001:2008 2552 ได้รับการยกระดบัการรับรองระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2000  
เป็น ISO 9001:2008 จาก สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

ISO 9001: 2008 2557 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2008  
จาก สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู) 
 
 

ISO 9001:2008 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2008  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.)  
(ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู) 
 

ISO 9001 : 2015 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
(ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู) 
 

ISO 14001:2004 
 

 

2551-2554 
 

ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central 
WastewaterTreatment จาก TUVNORD (Thailand) Ltd. (ศรีราชา) 
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มาตรฐาน
คุณภาพ 

ปี เหตุการณ์ 

ISO 14001:2004 2552-2555 
 

 

ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central 
Wastewater Treatment จาก สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ล าพนู) 
 

ISO 14001:2004 2553-2555 
 
 

ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ของระบบ Central 
Wastewater Treatment จาก ส านกัรับรองระบบคณุภาพ (สรร.) สถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) (กบินทร์บรีุ) 
 

ISO 14001:2004 2555 ได้รับการรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ภายใต้ขอบข่าย
การดแูลระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง 
 

ISO 14001:2004 2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004  
แบบ Multisite จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
(ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู) 
 

ISO 14001:2015 
 

 

 
 

2560 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

มรท. 8001-2546 2552 ได้รับการรับรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)  
ระดบัสมบรูณ์ ขัน้ริเร่ิมจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
(ศรีราชา) 
 

ISO 50001:2011 
 

2556 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011  
จาก สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ศรีราชา) 
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 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  (1)  นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทนุในธรุกิจสนิค้าอปุโภค การลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และการ
พฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธรุกิจอื่นๆ โดยในสว่นของการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์นัน้ บริษัทฯ เป็น
ผู้ด าเนินการเองทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นสว่นการพฒันาท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม การให้เช่าท่ีดินและ/หรืออาคาร รวมไปถงึ
การให้บริการด้านระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ภายในสวนอตุสาหกรรม  
  ในสว่นของการลงทนุในหุ้นนัน้ บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะ
ลงทนุร่วมกนั โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่กนั มีนโยบายให้บริษัทท่ีร่วมลงทนุและท า
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุ เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ และมีหน่วยงานด้านการลงทนุ
ท าการวิเคราะห์และติดตามด้วยเพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นกลุม่สหพฒัน์ทราบ เพ่ือ
ร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์ ทัง้นี ้ การด าเนินงานของแตล่ะบริษัทท่ีบริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทนุเป็น
อ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัคงขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในธุรกิจสินค้า
อปุโภค ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจอื่นๆ ท่ีสนบัสนนุธุรกิจของเครือสหพฒัน์ 
   



 

 (2)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทย่อย 1 บริษัท และบริษัทร่วม 24 บริษัท รวมเป็น 25 บริษัท สดัสว่นของสทิธิออกเสยีงเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้น   
แยกตามสายธุรกิจได้ดงันี ้

  
 
 
 
 
 
 
 

 

- บจ. ไหมทอง (32.11%) 
- บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ (25.00%) 
- บมจ. สหพฒันพิบลู (24.98%) 
- บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) (24.80%) 
- บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนชัน่แนล (24.58%) 
- บมจ. ธนลูกัษณ์ (23.52%) 
- บมจ. ไทยวาโก้ (22.87%) 
- บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง (20.00%) 

- บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อสีเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 (40.00%) 
- บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ (36.00%) 
- บจ. พิทกัษ์กิจ (33.52%) 
- บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ (30.00%) 
- บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี (28.15%) 
- บจ. ทรัพย์สินสหพฒัน์ (26.25%) 
- บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซคีอม (25.50%) 
- บจ. เส-นอร์สห โลจสิติกส์ (23.50%) 
- บจ. สห โคเมเฮียว (21.00%) 
- บจ. อมิแพค โซล่าร์ (21.00%) 
- บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ) (20.88%) 
- บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ (20.00%) 

ธุรกจิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทนุในธุรกจิอื่นๆ ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

- บจ. เพรซเิดนท์อินเตอร์ฟดูส์ (51.00%) 
- บจ. สหชลผลพืช (26.30%) 
- บมจ. ไทยเพรซเิดนท์ฟดูส์ (25.22%) 
- บมจ. เพรซเิดนท์ เบเกอร่ี (21.62%) 
 

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  

บริษัท โชควัฒนา จ ากดั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ (16.81%) 
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 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ  ทัง้สิน้ 159  บริษัท ซึง่
จ าแนกออกเป็น 3 หมวดอตุสาหกรรมหลกั ได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
  

โครงสร้างการถือหุ้น 
 1. ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะถือหุ้นของ
บริษัท รวมกันเท่ากับร้อยละ 3.24 ซึ่งไม่เกนิร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว และบริษัทฯ 
มีสัดส่วนการถือหุ้นของ Free Float เท่ากับร้อยละ 60.70 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายและ
เรียกช าระแล้ว 
 2. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้ แตก่ารถือหุ้นไขว้ดงักลา่วไมม่ีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ท่ีขดัหรือ
แย้งกบัหลกัเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
 3.  บริษัทฯ ไมไ่ด้สร้างกลไกเพ่ือป้องกนัการครอบง ากิจการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่
ธุรกิจและการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั ในหวัข้อ การถือหุ้นไขว้ 
 4. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัตา่งชาติ จ านวน 61,492,790 หุ้น  
เท่ากบัร้อยละ 12.45 และสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัไทยจ านวน 1,571,370 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 0.32 รวม
สดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนั จ านวน  63,064,160 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 12.77 
 5. บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  หากบริษัทฯ  มีเร่ืองการซือ้หุ้นคืน  แตใ่นปี 2561 บริษัทฯ ไมม่ี
การซือ้หุ้นคืน  
 6. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมลู ของบริษัท ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบริษัท (www.spi.co.th) สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ยงัจดังาน  นกัวิเคราะห์  นกัลงทนุ
พบกลุม่สหพฒัน์  ซึง่ในปี  2561 เป็นการจดังานครัง้ท่ี 10 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และผู้สนใจ
ทัว่ไป ได้พบกบัผู้บริหารและยงัได้พบกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุอื่นๆเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั 
 7. บริษัทฯ ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ท่ีมผีลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่
บริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น 
  

หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน
บริษัท 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
หน่วย : พันบาท 

1.  ธุรกิจสนิค้าอปุโภค 72 14,696,858  
2.  ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 15 13,694,657  
3.  ธุรกิจอื่นๆ 72 4,053,829  

รวม 159 32,445,344  
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การถือหุ้นไขว้ 
  บริษัทฯ มีการถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั ดงันี ้
  (1)   การถือหุ้นเกินกว่า 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 2561 ดงันี.้- 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 
1. บจ. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟดูส ์ 51.00 - 

  (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 2561 ดงันี.้- 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 
1. บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท 40.00 0.14 
2. บจ. อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 40.00 - 
3. บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ 36.00 - 
4. บจ. พิทกัษ์กิจ 33.52 - 
5. บจ. ไหมทอง 32.11 - 
6. บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ 30.00 - 
7. บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี 28.15 0.76 
8. บจ. สหชลผลพืช 26.30 - 
9. บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ 26.25 0.14 
10. บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซคีอม 25.50 - 
11. บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส ์ 25.22 1.23 
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  (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 2561 ดงันี.้-  

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 
1. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 25.00 0.34 
2. บมจ. สหพฒันพิบลู 24.98 8.65 
3. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 24.80 0.52 
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 24.58 9.97 
5. บมจ. ธนลูกัษณ์ 23.52 0.93 
6. บมจ. ไทยวาโก้ 22.87 0.69 
7. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  

         เอนเตอร์ไพรส์ 
16.05 0.32 

8. บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) 15.50 0.07 
9. บมจ. โอ ซี ซี 14.36 0.06 
10. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี 14.08 0.24 
11. บมจ. ประชาอาภรณ์ 13.78 0.41 
12. บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 12.03 0.09 
13. บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 11.77 1.42 
14. บมจ. นิวพลสันิตติง้ 5.33 0.02 
15. บมจ. สหยเูนี่ยน 0.54 1.56 
16. LION CORPORATION 0.10 1.75 

หมายเหตุ : บริษัทฯ  มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้  แตก่ารถือหุ้นไขว้ดงักลา่วไมม่ีลกัษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหวา่ง
กนัท่ีขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ ข้อ 14  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551  เร่ือง  
การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่

 
 

 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  - ไมม่ี -  



 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ได้แก่ ธุรกิจการลงทนุในธรุกิจสนิค้าอปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธรุกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจการพฒันาสวน
อตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) โครงสร้างรายได้ 
                    

                   (หน่วย : พันบาท) 

กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 
ของบริษัท 

ปี 2561* ปี 2560** ปี 2559 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินค้าอปุโภค บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืนๆ 0.03 – 32.11 1,346,451 23.69 1,176,688 17.71 1,100,667 24.43 

2. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
และบริษัทอ่ืนๆ 

0.37 - 51.00 1,236,024 21.75 1,650,018 24.84  497,099 11.04 

3. ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืนๆ 0.002 - 40.00 3,101,032 54.56 3,816,051 57.45 2,906,760 64.53 

รวม 5,683,507 100.00 6,642,757 100.00 4,504,526 100.00 
 

หมายเหตุ : * ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรพเิศษ จ านวน 423 ล้านบาท จากการเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มสดัสว่นในหุ้นสามญัของ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 38.2 ล้านหุ้น  
   (คดิเป็นมลูคา่ จ านวน 176.5 ล้านบาท) จากเดมิร้อยละ 16.88 เป็นร้อยละ 20.88 ท าให้เงินลงทนุใน บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) เปล่ียนสถานะจากเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
   เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561  
   ซ่ึงหากหกัรายการดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จะมีรายไดร้วม จ านวน 5,250 ลา้นบาท และมีโครงสร้างรายได ้ในปี 2561 ดงันี ้   
    1. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค คิดเป็นร้อยละ 25.5 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพิเศษ 
    2. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพิเศษ 
    3. ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 51.0 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพิเศษ 
  ** ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรพเิศษ จ านวน 1,833 ล้านบาท จากการเปล่ียนประเภทเงนิลงทนุและการตอ่รองราคาซือ้ อนัเน่ืองมาจากการรับโอนกิจการ บริษัท เพรซเิดนท์โฮลดิง้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560  
   ซ่ึงหากหกัรายการดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จะมีรายไดร้วม จ านวน 4,810 ลา้นบาท และมีโครงสร้างรายได ้ในปี 2560 ดงันี ้
    1. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค คิดเป็นร้อยละ 24.5 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพิเศษ 
    2. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพิเศษ 
    3. ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 58.2 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพิเศษ 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

12 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

13 
 

 (2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินค้าอปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธรุกิจ
อาหารและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธรุกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 2.1 ธุรกจิการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค  
 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสร้างความมัง่คัง่อย่างยัง่ยืนให้แก่ผู้มีสว่นได้เสีย 
ทกุกลุม่ โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นของบริษัทภายใต้ธุรกิจในสินค้าอปุโภคทัง้หมด จ านวน 72 บริษัท โดยสามารถแบ่งเป็นเงิน
ลงทนุในสายธุรกิจย่อย ได้ 4 กลุม่ คือ 1) สิ่งทอและแฟชัน่ 2) ของใช้ในบ้าน 3) เคร่ืองส าอางและความงาม และ 4) 
สินค้าอปุโภคอ่ืนๆ  
  โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทนุในกลุม่ธุรกิจสนิค้าอปุโภค จ านวน 1,346 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.7 ของรายได้รวมทัง้หมด (งบการเงินรวม) และได้รับเงินปันผลจากกลุม่ธุรกิจนี ้จ านวน 586.6 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 50.6 ของรายได้เงินปันผลรวมทัง้หมด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
  บริษัทฯ ลงทนุและร่วมลงทนุในบริษัทสายธุรกิจนี ้เชน่ 
   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 
   บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั ผู้ผลิตสินค้าอปุโภค ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  เช่น เปา โคโดโม 
โชกบุสุซโึมโนกาตาริ ซิสเท็มมา คิเรอิคิเรอิ และซื่อสตัย์ เป็นต้น  
   บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค เช่น ผงซกัฟอกเปา บะหมี่กึง่
ส าเร็จรูปมาม่า ผลิตภณัฑ์ซิสเท็มมา สบู่เหลวโชกบุสุซโึมโนกาตาริ น า้ยาล้างจานไลปอนเอฟ ผลิตภณัฑ์โคโดโม คิเรอิคิเรอิ 
i-Healti Q10, ซื่อสตัย์ บะหมี่อบแห้งกึง่ส าเร็จรูปมามา่ราเมง และเคร่ืองดื่ม POCARI SWEAT เป็นต้น 
   บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสนิค้าประเภทตา่งๆ เช่น เสือ้ผ้าส าเร็จรูป 
Arrow, Lacoste, Guy Laroche, ELLE, DAKS, ชดุชัน้ใน Wacoal, เสือ้ผ้าเดก็ Enfant, Absorba, รองเท้า Regal, 
Naturalizer, Sby, ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า BSC เป็นต้น 
   บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตเคร่ืองส าอาง เช่น BSC 
เป็นต้น 
   บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขายตรงเคร่ืองส าอาง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Mistine 
และ Faris by Naris 
 

 2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  บริษัทฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์เศรษฐกิจไทยอย่างตอ่เน่ืองและน ามาเป็นสว่นหนึง่ของ
ปัจจยัในการพิจารณาการลงทนุและติดตามการด าเนินงานของบริษัทท่ีลงทนุ ส าหรับธรุกิจการลงทนุในธรุกิจสนิค้าอปุโภค
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจไทยท่ีเติบโตอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ดงันัน้ ในปี 2561 บริษัทฯ จงึเพ่ิมการลงทนุใน
บริษัทท่ีลงทนุอยู่เดิมท่ีมผีลประกอบการท่ีดีและให้ผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ เช่น บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) 
จ ากดั ท าให้บริษัทฯ ได้รับสว่นแบ่งก าไรและเงินปันผลรับเพ่ิมขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัการแถลงข่าวของกระทรวงการคลงัท่ี
ประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนมกราคม 2562 วา่เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดวา่จะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 
4.1 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้าท่ีขยายตวัร้อยละ 3.9 สาเหตหุลกัมาจากการบริโภคและการลงทนุท่ีมีแนวโน้มขยายตวัเพ่ิม
มากขึน้ รวมทัง้มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล อาทิเช่น บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และโครงการลงทนุภาครัฐ อย่างไรก็ตาม
ยงัมีปัจจยัลบ ได้แก่ การขยายตวัของคูค้่าท่ีชะลอตวั นโยบายกีดกนัการค้าของสหรัฐฯ และสงครามการค้าของสหรัฐฯ 
กบัจีน  
  ธุรกจิสิ่งทอและแฟชั่น 
  ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจธรุกิจและเศรษฐกิจฐานรากธนาคารออมสนิ สรุปภาพรวมอตัราการผลติสิง่ทอในปี 2561 
ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน และคาดวา่จะลดลงตอ่เน่ืองท่ีร้อยละ 13 ในปี 2562 จากการน าเข้าผ้าผืนจากประเทศจีน 
อย่างไรก็ตาม การผลิตสิ่งทอท่ีเป็นเส้นใยสงัเคราะห์จะยงัเติบโตได้ดีท่ีร้อยละ 4 ในปี 2562 ในสว่นสิ่งทอประเภทเคร่ือง
แตง่กาย ปี 2561 มีการขยายการผลิตท่ีร้อยละ 5 ตามการขยายตวัของการสง่ออกเป็นส าคญั ทัง้นี ้คาดการณ์วา่ในปี 
2562 ตลาดเคร่ืองแตง่กายจะขยายตวัท่ีร้อยละ 3 ตามการขยายตวัของประเทศคูค้่า ประกอบกบัการขยายตวัของ
การตลาดออนไลน์ 
  ทัง้นี ้บริษัทฯ ลงทนุและร่วมลงทนุในบริษัทสายธุรกิจสิ่งทอและแฟชัน่ครบวงจร ตัง้แตเ่ป็นผู้ วิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ์และวตัถดุิบ ผู้ผลิตวตัถดุิบต้นน า้ ผู้น าเข้าวตัถดุิบ ทอผ้า ผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปและเคร่ืองหนงั และผู้จดัจ าหน่าย
สินค้าผ่านห้างสรรพสินค้า หรือ ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) และช่องทางออนไลน์ รวมทัง้ลงทนุในหลากหลาย
ประเภทสนิค้าในธุรกิจสิ่งทอและแฟชัน่ อาทิ ธรุกิจชดุชัน้ในสตรีและธรุกิจเคร่ืองแตง่กายบรุุษ ปัจจบุนักลุม่สหพฒัน์มี
ชดุชัน้ในสตรีจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าหลกั คือ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ 
KULLASATRI โดยมีสว่นแบ่งการตลาดจากช่องทางขายหลกัมากกวา่ร้อยละ 60 ทัง้นีช้ดุชัน้ใน Wacoal ยงัคงรักษา
สว่นแบ่งการตลาดอนัดบัหนึง่และอยู่คูค่นไทยมามากกวา่ 50 ปี ส าหรับธรุกิจเคร่ืองแตง่กายบรุุษมีความได้เปรียบใน
การแข่งขนั คือ การสร้าง Portfolio ของกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองแตง่กายบรุุษ ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย และน านวตักรรม
ใหมม่าใช้กบัผลิตภณัฑ์ เชน่ นวตักรรมเส้นใย (Fiber) ท่ีผสมผสาน "นาโนซิงค์" มีประสทิธิภาพในการก าจดัและยบัยัง้
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ปัจจบุนักลุม่สหพฒัน์เป็นผู้จดัจ าหน่ายเคร่ืองแต่งกายบรุุษภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ 
อาทิ  ARROW, DAKS, GUY LAROCHE, ELLE HOMME, LACOSTE และ HAZZYS  
  ธุรกจิของใช้ในบ้าน 
  ในปี 2561 การเติบโตของธุรกิจของใช้ในบ้านเติบโตอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป สอดคล้องกบัอตัราการเติบโต
เศรษฐกิจไทยและก าลงัซือ้ของกลุม่ผู้บริโภคฐานรากท่ีมีจ ากดั ท าให้มีการแข่งขนัในตลาดสงู ผู้บริโภคมีความอ่อนไหว
ตอ่ราคามากขึน้ ส าหรับแนวโน้มการเติบโตในปี 2562 มีสญัญาณบวกจากเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ กอปรกบัความเช่ือมัน่ใน
เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้จากความชดัเจนของการเลือกตัง้ 
  ทัง้นี ้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ยงัคงมุง่เน้นการจ าหน่ายสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ราคาซื่อสตัย์ยตุธิรรมตอ่ผู้บริโภค และ
ขยายช่องทางการจ าหน่ายให้ครอบคลมุทกุช่องทาง กลยทุธ์ทางการตลาดเน้นการเลือกสว่นแบ่งการตลาดท่ีสอดคล้อง
กบัต าแหน่งของสินค้าและบริการ ครอบคลมุผลิตภณัฑ์ในครัวเรือน ผลิตภณัฑ์สว่นบคุคล และผลิตภณัฑ์เดก็ เช่น 
น า้ยาล้างจาน ไลปอนเอฟ ผงซกัฟอกเปา ผลิตภณัฑ์ซสิเท็มมาและผลิตภณัฑ์โคโดโม เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญั
กบัแนวโน้มสินค้าเพ่ือสขุภาพ ให้ครอบคลมุทกุเพศทกุวยั เช่น สินค้าหมวดออรัลแคร์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า โคโดโม 
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ซิสเท็มมา ผ้าอนามยัเอลิส และทิชชู่เปียกเอลิแอล เป็นต้น บริษัทกลุม่สหพฒัน์ยงัมีกลยทุธ์ท่ีส าคญั ได้แก่ การรักษา
ความสมัพนัธ์กบัคูค้่า พนัธมิตร (strategic partners) มีการตัง้เป้าหมายการขายกบัคูค้่าอย่างใกล้ชิด และเน้นการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ 
  ธุรกจิเคร่ืองส าอางและความงาม 
  ศนูย์วิจยักสิกรไทยประเมินวา่ ตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศไทยยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง คาดการณ์วา่
มลูคา่ตลาดจะอยู่ท่ีประมาณ 2.76 แสนล้านบาทในปี 2561 หรือคิดเป็นการเติบโตกวา่ร้อยละ 10 จากปีก่อน เน่ืองมาจาก
อปุสงค์และอปุทานในตลาดเพ่ิมขึน้ มีการแข่งขนักนัอย่างดเุดือดในตลาดของผู้ขายเดิม และการเข้ามาของคูแ่ข่งขนัทัง้
ในและตา่งประเทศ ในปี 2562 ยงัมีแนวโน้มเติบโตอย่างตอ่เน่ืองแตอ่าจได้รับผลกระทบจากปัจจยัสงครามการค้า
ระหวา่งประเทศและราคาน า้มนัท่ีอาจสง่ผลเชิงลบตอ่ก าลงัซือ้ของผู้บริโภค 
  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ร่วมลงทนุในบริษัทสายธุรกิจเคร่ืองส าอางและความงามครบวงจร เป็นผู้ผลิตคิดค้นสตูร
เคร่ืองส าอาง ผลิตบรรจภุณัฑ์ และจดัจ าหน่ายเคร่ืองส าอางผ่านหลายช่องทางการจดัจ าหน่ายตามพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนไปและใช้กลยทุธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสม โดยจ าหน่ายผ่าน Counter Sale ดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) 
ช่องทางออนไลน์และธุรกิจขายตรง โดยจ าหน่ายเคร่ืองส าอางชัน้น าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อาทิ BSC Cosmetology, 
Arty Professional by BSC, Sheene, Pure Care และ Mistine โดยในปี 2561 เคร่ืองส าอาง Mistine ยงัคงมีสว่นแบ่ง
การตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ของตลาดเคร่ืองส าอางส าหรับการแตง่หน้า (color cosmetics) ในประเทศไทย โดยจากการ
ส ารวจของ บริษัทวิจยัตลาดยโูรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล รวมถงึการยอมรับในระดบัสากล และเฉพาะอย่างย่ิงได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากลกูค้าในประเทศจีนท่ีเช่ือมัน่ในคณุภาพสินค้า โดยมีการวางจ าหน่ายใน 14 ประเทศใน
ภมูิภาคเอเชีย  
 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการขยายการลงทนุในธรุกิจสนิค้าอปุโภคอย่างตอ่เน่ือง ทัง้สง่เสริมธุรกิจท่ีลงทนุ
อยู่ในปัจจบุนัให้เติบโตอย่างมัน่คง และสรรหาโอกาสในการลงทนุใหมร่่วมกบัพนัธมิตร เพ่ือสร้างความเจริญเติบโต
อย่างยัง่ยืนให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ปัจจบุนั บริษัทฯ สรรหาการลงทนุใหมผ่่านการแนะน าของพนัธมิตรทางธุรกิจ
สถาบนัการเงิน คูค้่า และการเจรจาทางธุรกิจ 
 2.1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไมม่ี - 
 

 2.2 ธุรกจิการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  
 2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นของบริษัทภายใต้ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มทัง้หมด 
จ านวน 15 บริษัท ซึง่ประกอบไปด้วยหลากหลายผลิตภณัฑ์ เช่น ธรุกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึง่ส าเร็จรูป ธรุกิจผลิต
และจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ี ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม BUD’s ธุรกิจผลิตน า้ผลไม้และเคร่ืองดื่ม ธุรกิจจดั
จ าหน่ายเคร่ืองดื่มเกลือแร่ POCARI SWEAT เป็นต้น 
  โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม จ านวน 1,236 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของรายได้รวมทัง้หมด (งบการเงินรวม) และได้รับเงินปันผลจากกลุม่ธุรกิจนี ้จ านวน 472.5 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 40.8 ของรายได้เงินปันผลรวมทัง้หมด (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึง่มากกวา่ร้อยละ 90 ของรายได้เงิน
ปันผลในกลุม่นีม้าจากการลงทนุผ่าน 2 บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
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   บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึง่ส าเร็จรูป ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “มามา่” ซึง่เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับของผู้บริโภคมานานกวา่ 40 ปี โดยครองสว่นแบ่งการตลาดมาก
ท่ีสดุในประเทศไทย รวมทัง้การรับจ้างผลิตบะหมี่กึง่ส าเร็จรูปให้กบับริษัทชัน้น าของทวีปยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
   บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ี 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัท เช่น “ฟาร์มเฮ้าส์” ซึง่สว่นมากเป็นการจ าหน่ายภายในประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุม่
ธุรกิจเบเกอร่ีค้าสง่ ธุรกิจเบเกอร่ีค้าปลีก ธุรกิจเบเกอร่ีส าหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหาร/ภตัตาคาร และธุรกิจสง่ออก 
 

 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  การลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มของบริษัท ยงัคงเน้นในธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึง่ส าเร็จรูป 
ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ี 
ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท  เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ซึง่ทัง้ 2 บริษัทยงัคงสามารถรักษาความเป็นผู้น า
ในตลาดภายในประเทศได้อย่างเข้มแข็ง 
  ธุรกจิผลิตบะหม่ีและอาหารกึ่งส าเร็จรูป 
  ภาพรวมของตลาดบะหมี่และเส้นหมี่กึง่ส าเร็จรูปในประเทศไทยปี 2561 มีมลูคา่ตลาดรวมอยู่ท่ีประมาณ 
17,713 ล้านบาท โดยมีการเติบโตร้อยละ 3.7 จากปีก่อน ถงึแม้ท่ีผ่านมาตลาดจะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง โดยเฉพาะ
ตลาดพรีเมียมของบะหมี่กึง่ส าเร็จรูปจากประเทศเกาหลีและญ่ีปุ่ นท่ีเตบิโตคอ่นข้างมากในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา กอปรกบั
การท่ีผู้บริโภคมีทางเลือกเพ่ิมขึน้จากสินค้าทดแทน รวมถงึพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะรักษาสขุภาพ
มากขึน้ แตใ่นปี 2561 ผลิตภณัฑ์บะหมี่กึง่ส าเร็จรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “มาม่า” ยงัสามารถรักษาความเป็นผู้น า
อนัดบัหนึง่ในตลาดประเทศไทยได้ ด้วยสว่นแบ่งการตลาดท่ีร้อยละ 48.0 (ท่ีมาข้อมลู Nielsen (Thailand))  
  การเข้ามาของคูแ่ข่งจากตา่งประเทศอย่างเกาหลีและญ่ีปุ่ นท าให้เกิดการแข่งขนัของตลาดภายในประเทศ
เพ่ิมขึน้ ซึง่ถือเป็นการกระตุ้นตลาดพรีเมียมของบะหมี่กึง่ส าเร็จรูปในประเทศไทยให้เติบโตขึน้ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน)  จงึได้ปรับกลยทุธ์ใหมด้่วยการท าตลาดผ่านการออกสินค้าใหมแ่ละรสชาติใหมสู่ต่ลาด โดยจะเน้นไปท่ี
ตลาดพรีเมียม ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี มีศกัยภาพ และเป็นกลุม่สินค้าท่ีสามารถปรับราคาสงูขึน้ได้จากวตัถดุิบท่ีดีขึน้ 
โดยในปี 2561 ได้เปิดตวับะหมี่แห้งกึง่ส าเร็จรูป “ออเรียนทลัคิตเชน” ท่ีมีเส้นคล้ายกบับะหมี่กึง่ส าเร็จรูปของประเทศ
เกาหลี รสชาติใหม ่ได้แก่ ฮอตโคเรียน และกุ้งผดัซอสต้มย า ซึง่จ าหน่ายในราคาท่ีถกูกวา่สินค้าน าเข้าจากประเทศเกาหลี 
นอกจากนี ้ ยงัได้ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ทกุรูปแบบ โดยใช้สื่อโฆษณาผ่านช่องทาง โทรทศัน์ 
วิทย ุบิลบอร์ด และช่องทางออนไลน์ตา่งๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นยอดขาย พร้อมทัง้มีแผนผลิตผลติภณัฑ์ส าหรับคนรักสขุภาพ
มากขึน้ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และมีแผนการน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือช่วย
ลดต้นทนุด้านแรงงานท่ีมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ นอกจากนี ้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมก าลงัการผลิต บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 
จ ากดั (มหาชน) มีแผนขยายการลงทนุในตลาดตา่งประเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น พมา่และกมัพชูา  
  ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ี 
  รายได้หลกัของ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) มาจากกลุม่ธุรกิจเบเกอร่ีค้าสง่ (Wholesale) 
โดยกลุม่ลกูค้าหลกั คือ ร้านค้าปลีกสมยัใหม ่ (Modern Trade) ได้แก ่ ร้านสะดวกซือ้ ร้านค้าในสถานีบริการน า้มนั 
ซูปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า รวมทัง้ร้านค้าปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ได้แก่ ร้านค้าเลก็ๆ 
ทัว่ไป  ร้านค้าในโรงเรียน โรงงาน เป็นต้น ปัจจบุนั พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีความต้องการผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ
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มากขึน้ ซึง่ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ยงัคงให้ความส าคญัในการออกผลิตภณัฑ์ใหมอ่ย่างตอ่เน่ือง ทัง้
รสชาติใหม่ๆ  และขนมปังเพ่ือสขุภาพ เพ่ือรองรับตอ่ความต้องการของผู้บริโภค โดย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั 
(มหาชน) ให้การรับรองวา่ ผลิตภณัฑ์ทกุรายการภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ฟาร์มเฮ้าส์” ปราศจากไขมนัทรานส์  
   ในปี 2561 ผลิตภณัฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ยงัสามารถครองความเป็นผู้น าอนัดบัหนึง่ในตลาดขนมปังและเบเกอร่ี
ของประเทศไทย ในขณะท่ีการแข่งขนัมีความรุนแรงเพ่ิมขึน้ ทัง้การแข่งขนัจากรายเดิมท่ีอยู่ในตลาดและการเข้ามาของ
รายใหม ่และมีการแข่งขนัด้านราคาเข้ามาเก่ียวข้อง โดยผลิตภณัฑ์ฟาร์มเฮ้าส์เน้นเร่ือง ความสดใหม ่การรักษาคณุภาพ
และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ควบคูก่บัพฒันาความสามารถด้านการกระจายสินค้าครอบคลมุทกุภมูิภาคของประเทศ 
และมีต้นทนุการผลิตต ่า ซึง่ท าให้ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) มีความได้เปรียบคูแ่ข่งรายอ่ืนๆ เป็นอย่าง
มาก นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้น าในการออกผลิตภณัฑ์ใหมอ่ย่างตอ่เน่ือง โดยมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีให้ทนัสมยั รวมถงึ
มีแผนการน าหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในขัน้ตอนการผลิตเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส าหรับด้านการตลาด บริษัท 
เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัการท าโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มากขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบั 
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 
 2.2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
  บริษัทฯ มีความมุง่นัน้ในการขยายโอกาสทางการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยเน้นการ
เพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในบริษัทท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงและให้ผลตอบแทนท่ีดีเป็นหลกั พร้อมทัง้สรรหาโอกาสใน
การลงทนุใหมร่่วมกบัพนัธมิตรอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนให้กบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดย
ผ่านการแนะน าของพนัธมิตรทางธุรกิจ สถาบนัการเงิน คูค้่า และการเจรจาทางธุรกิจ  
 2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไมม่ ี- 
 

 2.3 ธุรกจิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกจิอื่นๆ 
 2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษัทฯ ได้จ าแนกสว่นธุรกิจได้เป็น 3 กลุม่ คือ 1)  ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 2) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
และ 3) ธรุกิจลงทนุในธุรกิจอื่นๆ  ทัง้นี ้รายได้สว่นใหญ่ของธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ มา
จาก ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม เป็นส าคญั 

  1)  ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม บริษัทฯ ในฐานะผู้พฒันาท่ีดนิเพ่ือการอตุสาหกรรม รองรับการขยายก าลงั
การผลิตของธุรกิจในกลุม่สหพฒัน์ โดยปัจจบุนั เปิดด าเนินการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทัง้หมด 4 แห่ง คือ 1) 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 2) อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 3) อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู และ 4) อ าเภอ
แมส่อด จงัหวดัตาก โดยครอบคลมุการให้เช่าท่ีดินและอาคาร พร้อมการให้บริการระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก รวมถงึการจ าหน่ายท่ีดินให้กบัลกูค้าท่ีสนใจเข้ามาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
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  บริษัทฯ มีสวนอตุสาหกรรมและธุรกจิการให้เช่าและบริการ ณ บริเวณที่มีสวนอตุสาหกรรมตัง้อยู่ โดยมีรายละเอียดด าเนินการอยู่ 4 แหง่ ดงันี ้
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ท่ีตัง้ ขนาดโครงการ (ไร่) ระบบสาธารณปูโภคและสิง่อ านวยความสะดวก 

ศรีราชา เขตเทศบาลต าบลแหลมฉบงั บริเวณหมู่ท่ี 11 ต าบลหนองขาม  
และหมู่ท่ี 1 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

1,800 - โรงงานผลติไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลติ 215 เมกะวตัต์ 
- ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง รองรับน า้เสียได้ประมาณ 12,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั         
- สนามบิน ส าหรับใช้เป็นพืน้ท่ีขึน้ลงของเคร่ืองบินสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส ารองน า้ดบิ ขนาดความจ ุ150,000 ลกูบาศก์เมตร 
- ระบบผลติน า้ประปาท่ีมีก าลงัการผลติ 18,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
- พืน้ท่ีสีเขียว ได้แก่ สวนพระพรหม สนามเดก็เลน่ สนามกีฬา 
- พืน้ท่ีจ าหน่ายผลติภณัฑ์กลุม่สหพฒัน์ 

กบินทร์บรีุ เขตพืน้ท่ีต าบลนนทรี และต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บรีุ  
จงัหวดัปราจีนบรีุ  

3,900  - ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง รองรับน า้เสียได้ประมาณ 16,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
- สนามบิน ส าหรับใช้เป็นพืน้ท่ีขึน้ลงของเคร่ืองบินสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส ารองน า้ดบิ ขนาดความจ ุ1,000,000 ลกูบาศก์เมตร 
- ระบบผลติน า้ประปาท่ีมีก าลงัการผลติ 6,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
- สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟา้สว่นภมูิภาคขนาด 50 x 2 เมกะวตัต์ 
- เตาเผามลูฝอยขนาด 100 กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง 
- พืน้ท่ีจ าหน่ายผลติภณัฑ์กลุม่สหพฒัน์ 

ล าพนู เขตพืน้ท่ีต าบลป่าสกัและต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู  
จงัหวดัล าพนู  

2,300  - ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง รองรับน า้เสียได้ประมาณ 6,500 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
- สนามบิน ส าหรับใช้เป็นพืน้ท่ีขึน้ลงของเคร่ืองบินสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส ารองน า้ดบิ ขนาดความจ ุ1,100,000 ลกูบาศก์เมตร 
- สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟา้สว่นภมูิภาค ขนาด 50 x 2 เมกะวตัต์ 
- เตาเผามลูฝอยขนาด 50  กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง   
- ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากบ่อบาดาล มีอตัราการสบู 2,390 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
- ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากระบบผลติน า้ประปา 4,000 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
- พืน้ท่ีสีเขียว ได้แก่ สวนพระพรหม โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา โบราณสถานกู่นางเก๋ 
- พืน้ท่ีจ าหน่ายผลติภณัฑ์กลุม่สหพฒัน์ 

แม่สอด เขตพืน้ท่ี ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 255 - ระบบบ าบดัน า้เสีย ซึง่สามารถบ าบดัน า้เสียได้ 400 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
- อ่างเก็บน า้ส ารองน า้ดบิได้ ขนาดความจ ุ55,000 ลกูบาศก์เมตร 
- สถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟา้สว่นภมูิภาค แม่สอด 2 (อยู่ภายนอกโครงการ) ขนาด 25 เมกะวตัต์  
  และแม่สอด 1 ขนาด 50 เมกะวตัต์ รวม 75 เมกะวตัต์ 
- ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากระบบผลติน า้ประปา 600 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั 
- พืน้ท่ีจ าหน่ายผลติภณัฑ์กลุม่สหพฒัน์ 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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  2)  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีการพฒันาธุรกิจการให้เช่าและบริการอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มี
การออกแบบอาคารตามความต้องการของลกูค้า โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่เช่ารับและคา่บริการสาธารณปูโภครับ อาทิ  
    J-Park Sriracha Nihon Mura ธุรกิจ Community Mall บนเนือ้ท่ี 22-1-14 ไร่  
    ต าบลสรุศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  
    สนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลมุ และโรงแรม ภายใต้ช่ือ สนามกอล์ฟกบินทร์บรีุ สปอร์ตคลบั (KBSC) 
    อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
    สนามบิน เพ่ือใช้เป็นโรงเรียนสอนการบินพลเรือน และใช้เป็นท่ีขึน้ลงของเคร่ืองบินสว่นบคุคล  
    พร้อมบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น  อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
    สนามกอล์ฟ ขนาด 9 หลมุ ภายใต้ช่ือ สนามกอล์ฟหริภญุชยักอล์ฟคลบั อ าเภอเมืองล าพนู  
    จงัหวดัล าพนู 
    พืน้ท่ีสนัทนาการ ภายใต้ช่ือ Saha Sport Arena โดยให้บริการสนามฟตุบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน 
    ขนาด 71 x 50 เมตร และสนามแบตมินตนัมาตรฐาน จ านวน 6 คอร์ท อ าเภอเมืองล าพนู  
    จงัหวดัล าพนู 
  3) ธุรกิจลงทนุในธรุกิจอื่นๆ   บริษัทฯ กระจายการลงทนุไปยงัธรุกิจอื่นๆ เพ่ิมเติมจากกลุม่ธุรกิจสินค้า
อปุโภคและกลุม่สินค้าอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยเน้นธุรกิจท่ีสามารถสนบัสนนุกลุม่ธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน
กลุม่สหพฒัน์ อีกทัง้ ยงัเป็นการลดความเสี่ยงเร่ืองความผนัผวนของตลาดในแตล่ะกลุม่ธรุกิจและอาจเพ่ิมโอกาสการ
ได้รับผลตอบแทนท่ีดจีากธุรกิจอื่นๆ ท่ีมีแนวโน้มเตบิโตในอนาคต ซึง่ประกอบไปด้วยหลากหลายธุรกิจ เชน่ ธุรกิจพลงังาน 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านค้าปลีกและตวัแทนจ าหน่าย ธุรกิจการจดัการคลงัสนิค้าและขนสง่ ธุรกิจให้บริการอื่นๆ 
เป็นต้น เช่น 
    บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ เพ่ือ
จ าหน่ายตอ่ให้โรงงานอตุสาหกรรมและบริษัทในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
    บริษัท ซนัร้อยแปด จ ากดั ประกอบธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายสินค้าผ่านเคร่ืองอตัโนมตัิ ให้บริการ
การกระจายสินค้าจากคลงัสินค้า จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภค และธุรกิจขนสง่ 
    บริษัท รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภยัแบบ
ครบวงจร ภายใต้ช่ือทางการค้าซีคอม (SECOM) ซึง่มีต้นก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น 
    บริษัท สห ลอว์สนั จ ากดั ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า Lawson 108 
    บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธรุกิจร้านค้าปลีกและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บ ารุงสขุภาพ
และเสริมความงาม รวมทัง้สินค้าอปุโภคและบริโภคในประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียน (เป็นร้านค้าปลีกสไตล์
ญ่ีปุ่ น ให้บริการในแบบ One Stop Service มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย) 
   ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทนุธุรกิจใหม ่ ซึง่บริษัทฯ คาดวา่เป็นธุรกิจท่ีสามารถสนบัสนนุและเอือ้
ประโยชน์กบัธรุกิจในกลุม่บริษัทเครือสหพฒัน์ให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ ดงันี ้
    บริษัท อิมแพค โซลา่ร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ให้แก่หน่วยงานเอกชน  
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    บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจการตลาดทางตรงแบบเรียลไทม์ (Real-
Time) ผ่านสื่อรูปแบบตา่งๆ  
    บริษัท สห โคเมเฮียว จ ากดั ประกอบธุรกิจซือ้และจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ประเภท
เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาข้อมือ ภายใต้ช่ือ “KOMEHYO”  
    ส าหรับบริการอื่น บริษัทฯ ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนด้านธุรกิจ การจดัการและการด าเนิน
โครงการใหม่ๆ  รวมถงึให้บริการด้านเคร่ืองหมายการค้าแก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์ โดยเคร่ืองหมายการค้า แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 
    - เคร่ืองหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสทิธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ช่ือเสียงในตา่งประเทศ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิต
และจ าหน่ายสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ ๆ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยบริษัทฯ จะได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปคา่ลิขสิทธ์ิรับ ในปี 2561 มีผู้ ใช้บริการจ านวน 12 ราย 
    -  เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตอ่กรม 
ทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้
เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้านัน้ ๆ  เช่น กลุสตรี Rain Flower 
และ Homecare เป็นต้น โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการค้ารับ ในปี 2561 มีผู้ ใช้บริการจ านวน 3 ราย 
   ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ จ านวน 
3,101 ล้านบาท กวา่ร้อยละ 80.0 ของรายได้ในกลุม่นี ้มาจากธุรกิจสวนอตุสาหกรรม และธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยจะได้รับคา่ตอบแทนในรูปแบบคา่เช่ารับและค่าบริการสาธารณปูโภครับ 
 

 2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 
  ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ มีรายได้หลกัมาจากกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ อาทิ รายได้จากการขายท่ีดิน รายได้จากการให้เช่าและรายได้จาก
การให้บริการสาธารณปูโภครับ จากแนวโน้มการขยายตวัของนิคมอตุสาหกรรมในประเทศไทย จงึเป็นผลกระทบส าคญั
ตอ่รายได้ดงักลา่ว จากรายงานวิจยันิคมอตุสาหกรรมประเทศไทย  ในคร่ึงปีแรกของปี 2561 โดย คอลลิเออร์สอินเตอร์
เนชัน่แนล พบวา่จากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มดีขึน้และความชดัเจนของนโยบายผลกัดนัโครงการพฒันาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในบางสว่นของ 3 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ ระยองและ
ฉะเชิงเทรา สง่ผลให้มีความต้องการที่ดินอตุสาหกรรมมากขึน้ ในขณะเดียวกนัก็มีการแข่งขนัของผู้ประกอบการสงูขึน้
เน่ืองจากผู้ประกอบการนิคมอตุสาหกรรมหลายรายเตรียมพืน้ท่ีเพ่ือขายมากขึน้ คาดการณ์วา่ในปี 2562 มีอปุทาน
เพ่ิมขึน้อีก 12,000 ไร่ 
  นอกจากนัน้ในปี 2561 นกัลงทนุยงัคงให้ความสนใจในการลงทนุในประเทศไทยมากขึน้ โดยเห็นได้จาก
สถิติการขอรับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) มีผู้ขอรับการลงทนุทัง้หมดจ านวน 1,626 โครงการ คิดเป็นมลูคา่การลงทนุ 
901,772 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 43 โดยมีมลูคา่การลงทนุสว่นใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออก เป็นมลูคา่
การขอลงทนุอยู่ท่ี 694,545 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 134  
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  บริษัทฯ ตระหนกัดีถงึภาวะการขยายตวัของเศรษฐกิจ จงึได้มีการพฒันาพืน้ท่ีรองรับการขยายตวัดงักลา่ว 
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ ล าพนู และแมส่อด เร่ิมตัง้แตก่ารคดัเลือกท าเลท่ีตัง้ท่ี
เหมาะสม การออกแบบและวางผงัโครงการ การพฒันาระบบสาธารณปูโภคให้เพียงพอ การจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
และบริการที่ด ี การควบคมุรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพท่ีดี ทัง้นีม้ีการจดัหาท่ีดนิพร้อมรองรับนกัลงทนุ โดยมีท่ีดิน
พฒันาแล้วและรอการพฒันามากกวา่ 7,300 ไร่ ในประเทศไทย  
  บริษัทฯ ยงัได้มุง่เน้นการตลาด โดยการขาย/เช่าท่ีดินให้กบัผู้ประกอบการท่ีประกอบธรุกิจท่ีมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากสวนอตุสาหกรรมอยู่ติดกบัชมุชน บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้โรงงานภายในสวน
อตุสาหกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีขัน้สงู เพ่ือลดต้นทนุการผลิตและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า (Customer Relationship Management) โดยการ
ส ารวจความพงึพอใจตอ่การให้บริการระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นประจ าทกุปี โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีเสนอแนะแนวทางการพฒันาสวนอตุสาหกรรมให้ทดัเทียมมาตรฐานสากล ซึง่จะเป็น
สว่นหนึง่ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ประกอบการ และ/หรือนกัลงทนุ สง่ผลให้การด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์เป็นไปอย่างยัง่ยืน 
  นอกจากนัน้ บริษัทฯ มีการศกึษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทนุ ส าหรับการใช้ทรัพยากร โดยริเร่ิม
โครงการวิจยัและพฒันาระบบบ าบดัน า้เสีย และการน าน า้เสียกลบัมาใช้ประโยชน์ภายในสวนอตุสาหกรรมให้ได้มาก
ท่ีสดุด้วยการศกึษาระบบบ าบดัน า้เสียแบบ MBR (Membrane Batch Reactor) พบวา่ประสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสีย
ด้วยการใช้เทคโนโลยีดงักลา่วนัน้คอ่นข้างดี มีการก าจดัคา่ความสกปรก (COD) และความขุ่นได้มากกวา่ร้อยละ 90 ซึง่
ถือเป็นจดุเร่ิมต้นในการตอ่ยอดในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ภายในสวนอตุสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้นี ้
การพฒันาระบบสาธารณปูโภคถือเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคลื่อนธุรกิจสวนอตุสาหกรรมให้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้ จะเป็น
การลดต้นทนุในการใช้ทรัพยากรแล้ว ยงัเป็นการลดการปลอ่ยมลพิษออกสูส่ิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เร่ิมจดัให้มีศนูย์การผลิตของบริษัทในกลุม่สหพฒัน์ ด้วยการตัง้สวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์เพ่ือรองรับการขยายตวัของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ ปัจจบุนัพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมมีข้อได้เปรียบ
ของการแข่งขนั คือ ตัง้อยู่ในจดุยทุธศาสตร์ด้านการขนสง่ท่ีสะดวก รวดเร็ว มีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน และชมุชน
ของแตล่ะท้องถ่ิน มีการให้บริการในลกัษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การให้บริการระบบสาธารณปูโภคและ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตรงความต้องการของผู้ประกอบการ 
ไมว่า่จะเป็นท่ีตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค รวมทัง้มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ก๊าซธรรมชาติ และชีวมวล ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ระบบส ารองน า้ดิบท่ีเพียงพอ ระบบผลิตประปาท่ีได้
ตามมาตรฐานการประปาสว่นภมูิภาคและระบบบ าบดัน า้เสยี 
จุดเด่นของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
 เหตผุลท่ีลกูค้าเลือกประกอบกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ท่ีส าคญั ได้แก่ 
  1. ท าเลท่ีตัง้สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาและการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการขนสง่สนิค้า ทัง้ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล คือ 
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สวนอุตสาหกรรม 
เครือสหพัฒน์ 

การขนส่ง 
ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล 

ศรีราชา 

ตัง้อยู่ถนนสขุาภิบาล 8 เช่ือมกบัทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7  
(ถนนสายกรุงเทพฯ-พทัยา-ระยอง) 

อยู่หา่งจากสนามบินสวุรรณภมูิ 98 กิโลเมตร 
และสนามบินอู่ตะเภา 59 กิโลเมตร 

อยู่หา่งจากทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั เพียง 
6 กิโลเมตร และเป็นทา่เรือขนสง่ที่ใหญ่
ท่ีสดุในประเทศไทย ท่ีสามารถเช่ือม
ตอ่ไปยงัภมูิภาคตา่งๆ 

กบินทร์บรีุ 
ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 33 (ถนนสวุรรณศร) 
ซึง่เป็นเส้นทางเช่ือมตอ่ไปยงัเมืองปอยเปต 
จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

อยู่หา่งจากสนามบินสวุรรณภมูิ  
155 กิโลเมตร และสนามบินอู่ตะเภา 195 
กิโลเมตร  

อยู่หา่งจากทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั 150 
กิโลเมตร  

ล าพนู 
ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 116  
(ถนนเลี่ยงเมือง ล าพนู-ป่าซาง) 

อยู่หา่งจากสนามบินเชียงใหม่ 35 กิโลเมตร 
 

- 

แม่สอด 

ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 105 ต าบลแม่กาษา 
(ถนนสายอ าเภอแม่สอด – อ าเภอแม่ระมาด 
จงัหวดัตาก) และอยู่หา่งจากเขตชายแดน
ประมาณ 10 กิโลเมตร  

อยู่หา่งจากสนามบินแม่สอด 12 กิโลเมตร 

- 

  2. มีความพร้อมทางด้านระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ส าหรับรองรับการลงทนุ 
ทัง้ด้านไฟฟ้า ไอน า้ ประปา และระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางท่ีมีคณุภาพ 
  3. มีการเตรียมท่ีดิน อาคาร โรงงานส าเร็จรูป (SMEs Factory) ทัง้แบบขายและให้เช่า ส าหรับรองรับการ
ขยายการลงทนุของผู้ประกอบการ  
  4. เป็นการด าเนินธุรกิจบริหารงานโดยเอกชน สามารถน าเสนอรูปแบบของการบริการท่ีรวดเร็ว ตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้ดี อีกทัง้ ผู้บริหารยงัเลง็เห็นความส าคญัในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ
อตุสาหกรรมสีเขียวอย่างตอ่เน่ือง มุง่เน้นการพฒันาในทกุภาคสว่น สร้างความสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  
  5. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทัง้ 4 แห่ง ได้รับการออกแบบให้อยู่ในระดบัพืน้ท่ีสงูกวา่ปกติ ซึง่เป็น
พืน้ท่ีท่ีไมม่ีความเสี่ยงด้านอทุกภยั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จดัท าแผนป้องกนัอทุกภยัครอบคลมุทกุแห่ง  
 

 2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
  บริษัทฯ มีนโยบายการจดัเตรียมและพฒันาท่ีดิน และสาธารณปูโภคพืน้ฐานในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ทัง้ 4 แห่ง เพ่ือรองรับความต้องการลงทนุของนกัลงทนุและให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจและนโยบาย
การพฒันาประเทศในอนาคต บริษัทฯ มีความระมดัระวงัในการจดัหาท่ีดิน โดยใช้ประสบการณ์และการเจรจาซือ้ท่ีดิน
ตามราคาเป้าหมาย โดยจะจดัซือ้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาและอยู่ใกล้บริเวณสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ทัง้นี ้
บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในการออกแบบและวางผงัโครงการ โดยด าเนินการตามเง่ือนไขจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพฒันาธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในกลุม่ภาคอตุสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัเตรียมท่ีดินและพฒันาพืน้ท่ี
ท่ีรอการพฒันาของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอกสวนอตุสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยการก่อสร้างอาคารให้เช่า 
เช่น อาคารส านกังาน โพลคีลินิก โรงเรียน และ J-Park Sriracha Nihon Mura เป็นต้น  
  ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าท่ีมีช่ือเสียงจากตา่งประเทศท่ีได้รับความนิยมและเป็นท่ีต้องการของตลาดทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ มทีัง้เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ติดตอ่จดัหา และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จดัหามาให้  
โดยบริษัทฯ เป็นผู้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการสร้างเคร่ืองหมายการค้า
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ของตนเองขึน้มาใหมใ่ห้เป็นท่ียอมรับของตลาดทัว่ไป เพ่ือลดต้นทนุในเร่ืองลิขสทิธ์ิของการผลติสินค้า ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้
จดัเตรียมบริการให้ค าปรึกษา แนะน า และวางแผนด้านธุรกิจ โดยจดัเตรียมบคุลากร ทัง้ในด้านการบญัชี ด้านการ
ตา่งประเทศ ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ เพ่ือให้บริการลกูค้าท่ีประสบปัญหาและไมส่ามารถท่ีจะแก้ปัญหาดงักลา่วได้  
  ในสว่นของการลงทนุนัน้ บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการขยายการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอืน่ๆ อย่างตอ่เน่ือง 
โดยเน้นลงทนุในบริษัทท่ีมีผลการด าเนินงานดี และให้ผลตอบแทนสม ่าเสมอ พร้อมทัง้สรรหาโอกาสในการลงทนุใหม่
ร่วมกบัพนัธมิตรอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ รวมถงึหากมีการ
ร่วมลงทนุและผู้ ร่วมทนุต้องการเข้ามาอยู่ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ บริษัทฯ ก็พร้อมให้ค าแนะน าในด้านการ
จดัตัง้ การจดัหาสถานที่ และ/หรือการขออนญุาตตา่งๆ จากทางราชการ ซึง่ถือเป็นอีกทางท่ีช่วยสง่เสริม สนบัสนนุธุรกิจ
การพฒันาสวนอตุสาหกรรมของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจการลงทนุ 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  เน่ืองจากภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ประกอบด้วยโรงงานจ านวนมาก ซึง่อาจน าไปสูปั่ญหา
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม จงึด าเนินการพฒันา ก าหนด
มาตรการ แนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการ
จดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ของระบบ Central Wastewater Treatment จากส านกัรับรองระบบคณุภาพ 
(สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) และได้รับการรับรองเป็นเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานในด้านการบริหารจดัการ ด้านกายภาพ ด้าน
สงัคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึง่ได้รับการตอบรับและสนบัสนุนจากผู้มสีว่นได้เสียเป็นอย่างดีและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือให้อตุสาหกรรมและชมุชนอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุและยัง่ยืน 
 

 2.3.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ     - ไมม่ ี- 
 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท สามารถจ าแนกได้ ดังนี ้
 3.1 ด้านการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ 
  บริษัทฯ ร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ ในหลายประเภทธุรกิจ มีรายได้หลกัมาจากเงินปันผลรับและสว่น
แบ่งก าไร บริษัทฯ มีแผนงานในการขยายการลงทนุในธุรกิจเดิมและการขยายการลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ  อย่างตอ่เน่ือง 
อาจมีความเสี่ยงท่ีผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าลงทนุดงักลา่ว อาจไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ และมีผลกระทบ
ตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล สบืเน่ืองจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีมากระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การเข้ามาของคูแ่ข่งรายใหม ่ เป็นต้น นอกจากนี ้ การลงทนุท่ีไมใ่ช่การลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทฯ ไมม่ี
อ านาจควบคมุกิจการท่ีลงทนุ การด าเนินการภายในบริษัทท่ีร่วมลงทนุ เป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ มีการกระจายการลงทนุในหลายธุรกิจ ท าให้มีเงินปันผลรับ
อย่างตอ่เน่ือง แม้ในบางธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัจจยัลบอื่นๆ  
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านการลงทนุ พิจารณาการลงทนุ ท าการวิเคราะห์ ติดตามผลการ
ด าเนินงานหรือให้บริษัทในกลุม่สหพฒัน์ท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักลา่ว ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ 
อีกทัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทยงัมีการประชมุติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีลงทนุเป็นประจ าทกุเดือน 
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3.2 ด้านการค า้ประกัน  
  บริษัทฯ มีการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษัทท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุ ทัง้บริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหมแ่ละบริษัท
ท่ีร่วมลงทนุเดิม ซึง่จะพิจารณาจากความจ าเป็น และเป็นการค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ  การค า้ประกนัมีความเสี่ยง 
หากบริษัทท่ีบริษัทฯ ค า้ประกนัไม่สามารถช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีไ้ด้ อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ท่ีต้องไปร่วมรับผิดชอบ 
และหากบริษัทดงักลา่วมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุ บริษัทฯ ต้องบนัทกึผลขาดทนุจากภาระค า้ประกนั สง่ผลตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานด้านการลงทนุ ท าการวิเคราะห์ ติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทราบถงึฐานะและความสามารถในการช าระคืนเงินกู้  ซึง่จะเป็นการลดความเสี่ยงในการค า้ประกนั 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ จ านวน 11 บริษัท 
วงเงินรวมประมาณ 807.60  ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ  678.96 ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมามีบริษัทขอยกเลิกวงเงิน
สินเช่ือ 1 บริษัท คือ บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั และไมม่ีการบนัทกึผลขาดทนุจากการค า้ประกนั 
 3.3  ด้านการเงนิ 
  บริษัทฯ ด าเนินธรุกิจการลงทนุในธุรกิจตา่งๆ และธุรกิจสวนอตุสาหกรรม โดยมีการขยายการลงทนุใน
โครงการตา่งๆ อย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความเสี่ยงในการจดัหาแหลง่เงินทนุให้เพียงพอและให้สอดคล้องกบัการลงทนุใน
โครงการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนในการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายและสอดคล้อง
กบัระยะเวลาการลงทนุ จดัให้มีวงเงินกู้ระยะสัน้เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียน และท าสญัญาเงินกู้กบัสถาบนั
การเงินหรือออกเสนอขายหุ้นกู้ส าหรับการลงทนุโครงการตา่งๆ ท่ีมีความชดัเจน รวมทัง้ด ารงเงินสดส ารองให้เพียงพอ
ตอ่การด าเนินธุรกิจ นอกจากนัน้ยงับริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ตามแนวนโยบายท่ีได้รับจาก
คณะกรรมการบริษัท 
 3.4 ด้านสาธารณูปโภค 
  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาสวนอตุสาหกรรม จงึจ าเป็นต้องจดัเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ ทัง้ในด้าน
อาคารส านกังาน โรงงาน และระบบสาธารณปูโภค ได้แก่ ระบบถนน ระบบระบายน า้ฝน ระบบผลิตน า้ประปาและท่อ
สง่จ่าย ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสีย ระบบไฟฟ้า และสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้ครอบคลมุการบริการตอ่
ลกูค้าท่ีจะมาด าเนินกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ หากทรัพย์สินดงักลา่วเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะ
ได้รับผลกระทบในด้านรายได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากทรัพย์สนิ 
โดยการท าประกนัวินาศภยั เพ่ือลดและกระจายความเสี่ยงตอ่ทรัพย์สินดงักลา่ว   
  บริษัทฯ ได้ประเมิน และวิเคราะห์ผลกระทบตอ่การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือป้องกนั
หรือลดผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่วให้เหลือน้อยท่ีสดุ โดยการประเมินปริมาณความต้องการการใช้ระบบสาธารณปูโภค
พืน้ฐาน ให้สอดคล้องกบัประมาณการใช้งานในปัจจบุนั พบวา่ ปัจจบุนัระบบสาธารณปูโภคมีการใช้งานไปประมาณ
ร้อยละ 50 ของปริมาณรองรับสงูสดุ ซึง่เพียงพอตอ่การใช้งานของผู้ประกอบการ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้น าระบบ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ISO 50001:2011 และ ISO 14001:2015 ส าหรับควบคมุการด าเนินงานด้าน
สาธารณปูโภคตา่งๆ ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ และให้ความส าคญักบัความพงึพอใจของผู้ประกอบการ
เป็นส าคญั รวมถงึเพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้  โดยก าหนดเป็นแผนงานเพ่ือรองรับการขยายตวัของ
อตุสาหกรรมในอนาคต อาทิ การบริหารจดัการน า้ดิบ การใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการผลิตน า้ประปา การก าหนด
แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  ปรับปรุงระบบระบายน า้ฝน ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่จะ
ท าให้ผู้ประกอบการมัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านสาธารณปูโภคเพ่ือรองรับนกัลงทนุท่ีจะเข้ามาลงทนุภายใน
พืน้ท่ี  
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 3.5 ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาต ิ
  3.5.1  ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
   บริษัทฯ ตระหนกัดีถงึผลกระทบด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ได้มีการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอตอ่ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อย่างตอ่เน่ือง รวมถงึมีการติดตาม เฝา้ระวงัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือให้สถานประกอบการต่างๆ ท่ีอยู่
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ปราศจากปัญหาด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมตา่งๆ เช่น 
การเฝา้ระวงัปัญหามลพิษทางอากาศและน า้เสีย เพ่ือให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของผู้บริหารท่ีต้องการให้อตุสาหกรรมอยู่
ร่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานมีจิตส านกึและมีความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม  
โดยได้ประชมุและท ากิจกรรมร่วมกบัเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ จ านวน 14 ชมุชน ท่ีเป็นผู้มีสว่นได้เสีย
อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างอาชีพ อีกทัง้ยงัเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดขึน้ของโรงงานซึง่ตัง้อยู่ภายใน
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ โดยให้ค าปรึกษาโรงงานและผู้ประกอบการท่ีพบปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม สง่ผลให้
โรงงานผู้ประกอบการในสวนอตุสาหกรรม และชมุชนอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน  
   จากการที่สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้รับการรับรองระบบ
การจดัการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ของระบบ Central Wastewater Treatment แบบ Multisite จาก ส านกัรับรอง
ระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) อย่างตอ่เน่ือง ซึง่ท่ีผ่านมา
บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของภาวะฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ และก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมีนยัส าคญัตอ่การ
ประกอบธุรกิจภายในสวนอตุสาหกรรม ได้จดัให้มีการฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินด้านอคัคีภยั ฝึกซ้อมสถานการณ์สมมติ
สารเคมีหกร่ัวไหลและอคัคีภยัภายในโรงงานและพืน้ท่ีสว่นกลาง โดยจ าลองสถานการณ์จากเหตกุารณ์จริงท่ีผ่านมา
ร่วมกบัผู้ช านาญการจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นผู้ ฝึกซ้อมสงัเกตการณ์และให้ค าแนะน า 
   นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญัของอปุกรณ์ระงบัเหตฉุกุเฉินท่ีมคีวามแตกตา่งตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้
ในอดีต จากการประเมินความเสี่ยงตอ่โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม จงึได้จดัเตรียมโฟมดบัเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอ
ตอ่การควบคมุสถานการณ์หรือภาวะฉกุเฉิน  และจดัซือ้รถดบัเพลิงเพ่ือเตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้
โดยมิได้คาดหมาย ปัจจบุนัได้ร่วมกบักลุม่ชมรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือจดัตัง้ศนูย์ความปลอดภยั 
บรรเทาสาธารณภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา (Saha 
Group Safety Center : SGSC) โดยเป็นศนูย์กลางด้านความปลอดภยัในการท างานแบบครบวงจร  ท่ีมีระบบและเป็น
มาตรฐานท่ีใช้ร่วมกนักบัทกุบริษัทท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เพ่ือพฒันาศกัยภาพสู ่EEC 
และบรูณาการการใช้ BIG Data พร้อมเป็นศนูย์ฝึกอบรม น าเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมลู เพ่ือการป้องกนัด้านอคัคีภยั 
และสารเคมีของโรงงานอตุสาหกรรม ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และสง่เสริมการสร้างเครือข่าย
ชมรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานเครือสหพฒัน์ กบัหน่วยงานรัฐ และเอกชน รวมถงึการสร้างบคุลากรเพ่ือให้
ความรู้ด้านความปลอดภยัจากการท างานหรือเก่ียวกบัการท างานของพนกังาน ให้ปราศจากเหตอุนัจะท าให้เกิด
อนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสขุภาพอนามยัอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3.5.2 ด้านอุทกภัย  
   บริษัทฯ ได้ประเมินลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์แตล่ะแห่งและ
จดัท าระบบระบายน า้ฝนเพียงพอครอบคลมุทัว่พืน้ท่ีตามข้อมลูทางด้านอทุกวิทยาของแตล่ะโครงการ อีกทัง้ได้จดัท า
แผนป้องกนัและแก้ไขสถานการณ์ฉกุเฉิน กรณีเกิดอทุกภยัไว้ โดยในแผนป้องกนั ประกอบด้วย ชดุปฏิบตัิงานติดตาม
เฝา้ระวงัปริมาณและระดบัน า้บริเวณรอบๆ พืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ตลอด 24 ชัว่โมง 
ทัง้นี ้ได้ก าหนดเกณฑ์การเฝา้ระวงัไว้ 3 ระดบั คือ ระดบัปกติ ระดบัเฝา้ระวงั และแจ้งเตือน ระดบัแจ้งเตือนโรงงานและ
ปฏิบตัิตามแผนฉกุเฉิน โดยท าการติดตามข่าวจากกรมอตุนิุยมวิทยา และน าข้อมลูแผนท่ีอากาศมาวิเคราะห์เป็นประจ า
อย่างตอ่เน่ือง มีการซ้อมแผนดงักลา่วทกุปี โดยในปีท่ีผ่านมา สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทกุแห่ง ไมป่ระสบอทุกุภยั
จนส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจ 
  3.5.3 ด้านภัยแล้งนอกฤดูกาล 
   ประเทศไทยมีฝนตกตามฤดกูาล รวมถงึฝนตกนอกฤดกูาลในบางช่วงเวลา และจากอิทธิพลของ
พายหุมนุเขตร้อนท่ีเข้ามาทางฝ่ังประเทศเวียดนาม และใกล้เคียงกบัประเทศไทย ท าให้เกิดฝนตกในประเทศหลายช่วง 
ในรอบปีท่ีผ่านมา จากข้อมลูปริมาณน า้กกัเก็บในอา่งเก็บน า้หลกัในภาคตะวนัออก พบวา่ สามารถกกัเก็บน า้ได้เตม็
ความจขุองอา่ง ในบางช่วงเวลามีปริมาณน า้กกัเก็บได้มากกว่าความจจุนต้องท าการระบายน า้เพ่ือป้องกนัความเสียหาย
ของโครงสร้างอา่งเก็บน า้ ในขณะเดียวกนัความต้องการการใช้น า้ทวีสงูขึน้ เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของประชากร และการ
ขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจไมว่่าจะเป็นภาคการเกษตร อตุสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า จากนโยบาย EEC ของ
รัฐบาล เป็นต้น อาจสง่ผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน า้ขึน้ ซึง่มีแนวโน้มจะเพ่ิมความรุนแรงในหลายพืน้ท่ี โดยปัจจบุนัสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีการจดัซือ้ทรัพยากรน า้ดิบจาก บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่จดัสรรน า้ดิบจากอา่งเก็บน า้หลกัภายในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกของประเทศ กระจายให้กบักลุม่ลกูค้า 
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุม่อตุสาหกรรม บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ได้เข้าร่วมการรับข้อมลูด้านอตุนิุยมวิทยาและอทุกวิทยา เพ่ือประกอบการ
บริหารจดัการน า้ให้เพียงพอครอบคลมุทกุช่วงฤดกูาล อีกทัง้ ได้มกีารใช้ระบบปรับปรุงคณุภาพน า้ด้วยเทคโนโลยีโอโซน 
ซึง่สามารถน าน า้ในแหลง่น า้ธรรมชาติท่ีมีคณุภาพต ่าในช่วงฤดแูล้งมาผลิตเป็นน า้ดิบ เพ่ือใช้ในสวนอตุสาหกรรมได้ถงึ
วนัละ 6,000 ลกูบาศก์เมตร ในขณะเดียวกนัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ ล าพนู และแมส่อด มีอา่งเก็บ
น า้ท่ีสามารถรองรับการใช้น า้ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 3.6 ด้านสารเคมีร่ัวไหล 
  จากการส ารวจการด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ท่ีประกอบด้วย โรงงาน ซึง่ใช้สารเคมีเป็นองค์ประกอบ
ในการด าเนินการผลิตหลายประเภทนัน้ ย่อมสง่ผลให้เกิดความเสี่ยงสงูจากเหตฉุกุเฉินหลายประเภท ไมว่า่จะเป็นการ
ระเบิด การร่ัวไหล การปนเปือ้น การฟุ้งกระจาย และเหตอุนัตรายอ่ืนๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ได้ ด้วยเหตกุารณ์เหลา่นี ้
อาจก่อให้เกิดความสญูเสียอย่างมีนยัส าคญัตอ่บคุลากร ทรัพย์สิน หรือการด าเนินธุรกิจ 
  บริษัทฯ จงึได้ประกาศใช้มาตรการควบคมุการขนสง่สารเคมีทกุชนิด ของเสียอนัตรายท่ีเข้าและออก
ภายในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงและป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากสารเคมี มีผลบงัคบัใช้ 
ตัง้แต ่1 ธนัวาคม 2555 เป็นต้นมา และมีการทบทวนมาตรการควบคมุการขนส่งสารเคมีอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมีการ
อบรมและฝึกซ้อมเหตสุารเคมีร่ัวไหลเป็นประจ าทกุปี ท าให้ท่ีผ่านมาเกิดเหตสุารเคมีร่ัวไหลไมร้่ายแรง และสามารถ
ระงบัเหตไุด้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ ไมส่ง่ผลกระทบในวงกว้าง 
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 3.7 ด้านการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  
  เน่ืองจากหุ้นของบริษัท มีการซือ้ขายหมนุเวียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคอ่นข้างน้อย จงึมี
สภาพคลอ่งของตวัหลกัทรัพย์ต ่า ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจงึอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไมส่ามารถซือ้ขายหุ้นได้ทนัทีในราคาท่ีต้องการ 
 

4.   ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1   ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 

 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ  ได้เช่าพืน้ท่ีในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่เลขท่ี 530 
ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) บริเวณ ชัน้ 4 พืน้ท่ีเช่า 1,104.85 ตารางเมตร รวมเป็นเงินคา่เช่าปีละ 2,653,200.- บาท 
 

สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายทางการค้า 
 เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิ และท่ีเป็นเจ้าของ สามารถจ าแนกได้ ดงันี ้

 - เคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศ  
  บริษัทฯ  เป็นผู้ ได้รับสิทธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ ตามสัญญาให้ใช้
เคร่ืองหมายการค้า โดยสญัญาส่วนหนึ่งก าหนดให้มีการต่ออายุโดยอตัโนมตัิ และสญัญาอีกส่วนหนึ่ง ก าหนดให้บริษัทฯ 
แจ้งขอต่ออายุไปยังคู่สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้
บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าว ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ย่ีห้อต่างๆ  โดยบริษัทฯ จะได้รับ
คา่ตอบแทนในรูปคา่ลิขสิทธ์ิรับ ปัจจบุนัเคร่ืองหมายการค้าตา่งประเทศท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิ มีรายละเอียดดงันี ้

เคร่ืองหมายการค้า เงื่อนไขที่ส าคัญ 
1. GUY LAROCHE 1.  ให้สิทธิผลิตในประเทศไทยและจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทยและตา่งประเทศตามที่ก าหนด 

2.  ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามบริษัทฯ โอนสิทธิไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลที่ 3  เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็น  
     ลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

  

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
(พันบาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 32,445,344  ไม่มี 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ เป็นเจ้าของ 68,378  ไม่มี 
อสงัหาริมทรัพย์รอการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู เป็นเจ้าของ 271,855  ไม่มี 

อสงัหาริมทรัพย์รอการขายท่ีดนิอ่ืน เป็นเจ้าของ 275,149  ไม่มี 
ระบบสาธารณปูโภคสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 78,082  ไม่มี 
สิ่งปลกูสร้างสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ เป็นเจ้าของ 739,016  ไม่มี 
ท่ีดนิอ่ืนๆ เป็นเจ้าของ 2,538,183  ไม่มี 
อาคารส านกังานสาขา เป็นเจ้าของ 50,022  ไม่มี 
อาคารโรงงานส าเร็จรูปให้เช่าหรือขาย เป็นเจ้าของ 918,033  ไม่มี 
สินทรัพย์อ่ืนๆ  เป็นเจ้าของ 153,608  ไม่มี 
สินทรัพย์ระหวา่งสร้าง เป็นเจ้าของ 10,585  ไม่มี 
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เคร่ืองหมายการค้า เงื่อนไขที่ส าคัญ 
2. ELLE 1.  ให้สิทธิผลิตและจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย และตา่งประเทศตามที่ก าหนด 

2.  บริษัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตให้บริษัทในประเทศไทยตามท่ีก าหนด  
     โดยต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 

3. ABSORBA  
    
 
 

1. ให้สิทธิผลิตสินค้าในประเทศไทย และจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย และตา่งประเทศตามท่ี 
     ก าหนด 
2.  ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่บริษัทฯ 
3.  ห้ามโอนสิทธิไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมให้บคุคลที่ 3 เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็น 
     ลายลกัษณ์อกัษรจากเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า   

 

 -  เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ  
  บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
ตามประเภทของผลิตภณัฑ์และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุ่มสหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วในการผลิต
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ เช่น กลุสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นต้น โดยบริษัทฯ 
จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าเคร่ืองหมายการค้ารับ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า จ านวนกวา่ 70 เคร่ืองหมายรวมกวา่ 100 ค าขอ 
  นอกจากนี ้ ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้อนมุตัิใบอนญุาตจ าหน่าย
ไฟฟ้า และใบอนญุาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กบัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าได้เอง
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ด าเนินการภายใต้พระราชบญัญตักิารประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 
โดยบริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน า้กบั บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและ
ไอน า้ในกลุม่สหพฒัน์ โดยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 215 เมกกะวตัต์ และผลิตไอน า้ 96 ตนัตอ่ชัว่โมง  
 

 4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ จะร่วมลงทนุในหุ้นบริษัทตา่งๆ โดยกระจายการลงทนุในหลายประเภทธุรกิจ เพ่ือเป็นการกระจาย
ความเสี่ยง โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ มีโอกาสเจริญก้าวหน้า และเก่ียวเน่ืองกนัหรือเอือ้ประโยชน์ต่อกนั 
ทัง้นี ้การด าเนินการของบริษัทท่ีลงทนุเป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ  
 

 4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 
  บริษัทฯ ได้ประเมินราคาท่ีดิน สิ่งปลกูสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS) เพ่ือเป็นการแสดงมลูคา่ยตุิธรรม  
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 5.1 คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของ
  ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   
  - ไมม่ี - 
 

 5.2 คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
  เป็นตวัเลขได้   
  - 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 ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจ 
     สินค้าอปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และ 
     ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 
   เลขทะเบียนบริษัท/ 
   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107537001340 
   โทรศัพท์ : 0-2293-0030 
   โทรสาร : 0-2293-0040 
   โฮมเพจ : http://www.spi.co.th 
   อีเมล : เลขานกุารบริษัท supradit@spi.co.th 
     ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน pleanpit@spi.co.th 
     ผู้ รับผิดชอบด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ natthakan@spi.co.th 
     ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์ amphol@spi.co.th 
     เจ้าหน้าท่ีส านกังาน (งานมวลชนสมัพนัธ์) chalitta@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 571,515,007 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 
     จ านวน 571,515,007 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

ที่ตัง้สาขา 

สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร 

สาขาที่ 1 9 หมูท่ี่ 1 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 (038) 480-444 (038) 480-505 

สาขาที่ 2 1 หมูท่ี่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 (037) 205-203-7 (037) 205-202 

สาขาที่ 3 189 หมูท่ี่ 15 ต าบลป่าสกั อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู  51000 (053) 584-072-4 (053) 584-080 

สาขาที่ 4 196 หมูท่ี่ 11 ต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110 (037) 290-345 (037) 290-345 

สาขาที่ 5 269 หมูท่ี่ 15 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด  จงัหวดัตาก 63110 (055) 546-634 (055) 546-634 

สาขาที่ 6 1 หมูท่ี่ 6 ต าบลสรุศกัดิ์  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ  20230 (038) 338-444 (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 ้

  
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจย่อย ประเภทหุ้น
 จ านวนหุ้นที่

ออกจ าหน่าย

 จ านวนหุ้นที่ 

SPI ลงทุน

 สัดส่วน

เงนิลงทุน 

(%)

 มูลค่าเงนิลงทุน 

(บาท)

ธุรกิจสินค้าอุปโภค

1 บจ. ไหมทอง กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สามญั       1,400,000            449,500           32.11          58,152,029.69 

2 บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ กรุงเทพฯ ผลติเคร่ืองส าอาง สามญั     12,000,000         3,000,000           25.00        165,000,000.00 

3 บมจ. สหพัฒนพิบูล กรุงเทพฯ จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สามญั    330,000,000       82,417,665           24.98     1,203,051,270.59 

4 บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติสนิค้าอปุโภค สามญั , บริุมสทิธ์ิ       5,000,000         1,240,000           24.80        124,000,000.00 

5 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สามญั    290,633,730       71,432,590           24.58        955,328,966.18 

6 บมจ. ธนลูกัษณ์ กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป และเคร่ืองหนงั สามญั    120,000,000       28,220,820           23.52          28,688,920.22 

7 บมจ. ไทยวาโก้ กรุงเทพฯ ผลติชดุชัน้ในสตรี สามญั    120,000,000       27,441,400           22.87        154,154,929.20 

8 บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง ชลบุรี ผลติบรรจภุัณฑ์เคร่ืองส าอาง สามญั       1,200,000            240,000           20.00          47,625,000.00 

9 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) ปราจีนบุรี ฟอกย้อมผ้า สามญั     32,400,000         6,385,170           19.71          76,609,202.82 

10 บจ. โทเทิลเวย์อิมเมจ กรุงเทพฯ ผลติเคร่ืองหนงั สามญั          200,000              38,998           19.50            6,246,583.44 

11 บจ. ไทยมอนสเตอร์ กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สามญั            50,000                9,750           19.50            5,906,141.75 

12 บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) สมทุรปราการ ผลติบรรจภุัณฑ์เคร่ืองส าอาง สามญั          600,000            116,396           19.40          11,639,600.00 

13 บจ. จี เทค แมททีเรียล กรุงเทพฯ ผลติสว่นประกอบชดุชัน้ใน สามญั       3,000,000            570,000           19.00          57,000,000.00 

14 บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ กรุงเทพฯ ผลติสว่นประกอบชดุชัน้ใน สามญั     10,000,000         1,900,000           19.00        190,000,000.00 

15 บจ. เอช แอนด์ บี  อินเตอร์เท็กซ์ กรุงเทพฯ ผลติผลติภัณฑ์ตุ๊กตาผ้า สามญั          400,000              76,000           19.00            7,600,000.00 

16 บจ. เอส.ท.ี (ไทยแลนด์) ชลบุรี ผลติและจ าหน่ายถงุมือยาง สามญั       1,420,000            266,250           18.75          26,625,000.00 

17 บจ. บางกอกแอธเลติก กรุงเทพฯ จ าหน่ายรองเท้าและอปุกรณ์กีฬา สามญั       2,000,000            363,155           18.16          69,561,939.58 

18 บจ. สหน าเท็กซ์ไทล์ กรุงเทพฯ ผลติเส้นด้าย สามญั          360,000              64,800           18.00            3,535,488.00 

19 บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ ชลบุรี ผลติและสง่ออกถงุเท้า สามญั       1,617,800            280,000           17.31          26,764,312.50 

20 บจ. เอราวณัสิ่งทอ สมทุรปราการ ผลติเส้นด้ายและทอผ้า สามญั       6,214,634         1,005,804           16.18        127,187,281.36 

21 บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ กรุงเทพฯ ผลติเคร่ืองส าอาง สามญั    149,930,828       24,071,071           16.05        151,992,954.73 

22 บจ. ภัทยาอตุสาหกิจ กรุงเทพฯ ผลติชดุชัน้ในสตรี สามญั       3,000,000            480,000           16.00            4,922,582.50 

23 บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ จ าหน่ายผลติภัณฑ์ถงุน่อง สามญั     14,951,000         2,317,738           15.50          43,120,478.00 

24  PT. TRINITY LUXTRO APPAREL อินโดนีเซีย จ าหน่ายเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สามญั          120,000              18,000           15.00            5,861,700.00 

25 บจ. ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่แนล(ไทยแลนด์) กรุงเทพฯ จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง และผลติภัณฑ์

เสริมความงาม

สามญั       7,000,000         1,050,000           15.00          10,500,000.00 

26 บจ. โตโย เท็กซ์ไทล์ ไทย กรุงเทพฯ ผลติและสง่ออกถงุเท้า สามญั          300,000              45,000           15.00            4,500,000.00 

27 บจ. ไทยโคบาชิ ชลบุรี ผลติกลอ่งกระดาษ สามญั       1,000,000            150,000           15.00          15,000,000.00 

28 บจ. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สามญั          100,000              15,000           15.00            1,500,000.00 

29 บจ. เวิลด์ สหแฟชัน่ กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายเสือ้ผ้าบุรุษ สามญั            50,000                7,500           15.00            7,500,000.00 

30 บจ. อีสเทิร์นรับเบอร์ ชลบุรี ผลติพืน้รองเท้า สามญั          300,000              45,000           15.00            4,500,000.00 

31 บมจ. โอ ซี ซี กรุงเทพฯ จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง สามญั     60,000,000         8,615,400           14.36          29,086,257.78 

32 บจ. อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่ กรุงเทพฯ ผลติเคร่ืองหนงั สามญั          500,000              70,000           14.00            7,000,000.00 

33 บมจ. ประชาอาภรณ์ กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สามญั     96,000,000       13,228,666           13.78          56,886,983.49 

34 บจ. ราชาอชิูโน กรุงเทพฯ ผลติผลติภัณฑ์ผ้าขนหนู สามญั       1,215,000            150,828           12.41          10,080,960.00 

35 บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ กรุงเทพฯ ผลติสิ่งทออตุสาหกรรม สามญั    108,000,000       12,993,750           12.03          12,993,750.00 
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36 บจ. ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ ผลติเส้นด้าย สามญั          100,000              12,000           12.00          10,177,500.00 

37 บจ. มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผ้าส าเร็จรูป สามญั          400,000              48,000           12.00            4,800,000.00 

38 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์) ชลบุรี ผลติลกูบอล สามญั       1,000,000            120,000           12.00          12,000,000.00 

39 บจ. วีน อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงเทพฯ จ าหน่ายชดุชัน้ในและจกัรเย็บผ้า สามญั          300,000              36,000           12.00            3,600,000.00 

40 บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ชายตรงเคร่ืองส าอาง

และเคร่ืองอปุโภค-บริโภค

สามญั     10,000,000         1,177,362           11.77          11,773,620.00 

41 บจ. จาโนเม ่(ประเทศไทย) ปราจีนบุรี ผลติจกัรเย็บผ้า สามญั       9,740,000         1,097,964           11.27          28,177,607.00 

42 บจ. ไทยกลุแซ่ ปราจีนบุรี ผลติชดุชัน้ในชาย สามญั       1,800,000            198,000           11.00          19,800,000.00 

43 บจ. สหเซวา ชลบุรี ผลติชิน้สว่นพลาสติกประกอบ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

สามญั     10,300,000         1,083,276           10.52          10,832,759.00 

44 บจ. ไทยชิกิโบ ชลบุรี ผลติเส้นด้าย สามญั       2,375,000            237,600           10.00          23,760,000.00 

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

46 บจ. ไทยโทมาโด ชลบุรี ผลติผลติภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ สามญั          200,000              20,000           10.00            2,000,000.00 

47 บจ. ไทยสเตเฟลก็ซ์ กรุงเทพฯ ผลติผ้าซบัในฉาบกาว สามญั          600,000              60,000           10.00            6,000,000.00 

รวมธุรกิจสินค้าอุปโภค     3,846,043,817.83 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม

48 บจ. เพรซิเดนท์อินเตอร์ฟูด กรุงเทพฯ บริการสง่ออกและรับเป็นนายหน้า สามญั          300,000            153,000           51.00          12,321,654.00 

49 บจ. สหชลผลพืช ชลบุรี ผลติและสง่ออกผลติภัณฑ์ทางการเกษตร สามญั       3,250,000            854,830           26.30        148,407,884.00 

50 บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ กรุงเทพฯ ผลติบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป สามญั    329,704,014       83,148,102           25.22     3,264,472,054.87 

51 บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายขนมปัง สามญั    450,000,000       97,297,200           21.62     5,768,658,766.87 

52 บจ. อเมริกนัฟู้ด ปทมุธานี ผลติและจ าหน่ายไอศกรีม สามญั     14,000,000         2,100,000           15.00          21,000,000.00 

53 บจ. เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) ชลบุรี ผลติเส้นก๋วยเตี๋ยว สามญั          330,000              47,000           14.24          32,537,000.00 

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

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

56 บจ. ย.ูซี.ซี อเูอะชิมา่ คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายกาแฟ สามญั          150,000              15,000           10.00            1,500,000.00 

รวมกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม     9,307,079,723.29 

ธุรกิจอ่ืนๆ

57 บจ. สหพัฒน์เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั     36,000,000       14,400,000           40.00        165,000,000.00 

58 บจ. อีสเทิร์น ไทย คอนซลัติง้ 1992 ชลบุรี บริหารจดัการสิ่งแวดล้อม สามญั          200,000              80,000           40.00          10,000,000.00 

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

60 บจ. พิทกัษ์กิจ ชลบุรี รับเหมาก่อสร้าง สามญั          200,000              67,040           33.52            6,704,000.00 

61 บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ กรุงเทพฯ บริการให้เชา่ห้องพัก สามญั          100,000              30,000           30.00          11,049,900.00 

62 บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี กรุงเทพฯ ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ สามญั          400,000            112,582           28.15          11,258,200.00 

63 บจ. ทรัพย์สนิสหพัฒน์ กรุงเทพฯ ลงทนุ สามญั          200,000              52,500           26.25            5,250,000.00 

64 บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม กรุงเทพฯ บริการด้านรักษาความปลอดภัย สามญั       3,788,572            966,282           25.50        196,965,028.00 

65 บจ. เส-นอร์สห โลจิสติกส์ ชลบุรี ระบบขนสง่สนิค้า สามญั       2,000,000            470,000           23.50          17,285,646.74 

66 บจ. สห โคเมเฮียว กรุงเทพฯ จ าหน่ายสนิค้าแบรนด์เนมมือสอง สามญั            50,000              10,500           21.00            1,050,000.00 

67 บจ. อิมแพค โซลา่ร์ กรุงเทพฯ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ สามญั     43,300,000         9,093,000           21.00          90,930,000.00 

68 บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ชลบุรี ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า สามญั    955,000,000      199,432,832           20.88        924,692,444.10 
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69 บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ ชลบุรี บริการให้เชา่บ้านพัก สามญั          332,000              66,400           20.00          66,400,000.00 

70 บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอร์วิส กรุงเทพฯ นายหน้าประกนัวินาศภัย สามญั            50,000                9,995           19.99               999,500.00 

71 บจ. สหอบุลนคร กรุงเทพฯ พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั       1,250,000            243,750           19.50            6,998,437.50 

72 บจ. แพนแลนด์ กรุงเทพฯ พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั       3,000,000            580,000           19.33          58,000,000.00 

73 บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ กรุงเทพฯ ระบบขนสง่สนิค้า สามญั       2,000,000            380,000           19.00          12,546,200.00 

74  INTERNATIONAL COMMERCIAL 

COORDINATION (HONG KONG) LIMITED 

ฮอ่งกง ร้านค้าปลกี สามญั            50,000                9,000           18.00            4,483,997.26 

75  TIGER MK LOGISTICS (MYANMAR) CO., LTD. เมียนมาร์ ระบบขนสง่สนิค้า สามญั            30,000                5,400           18.00            1,781,720.00 

76 บจ. ศรีราชาขนสง่ ชลบุรี ระบบขนสง่สนิค้า สามญั          100,000              18,000           18.00            2,518,011.50 

77 บจ. ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรงแบบเรียลไทล์ สามญั     10,850,000         1,890,000           17.42          41,580,000.00 

78 บจ. แชมป์เอช กรุงเทพฯ พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั          400,000              68,000           17.00            6,800,000.00 

79 บจ. บีเอ็นซี เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ สามญั       2,400,000            400,000           16.67          40,000,000.00 

80 บจ. มอลเท็นเอเซียโพลเิมอร์ โปรดกัส์ ชลบุรี ผลติชิน้สว่นที่ท าจากยาง สามญั       1,200,000            187,200           15.60          18,720,000.00 

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

82 บจ. ไทยอาราอิ ชลบุรี ผลติชิน้สว่นจกัรยานยนต์ สามญั       1,260,000            185,850           14.75          19,202,504.36 

83 บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี กรุงเทพฯ บริการงานโฆษณา สามญั       7,500,000         1,055,700           14.08          29,154,287.52 

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

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

86 บจ. ซนัร้อยแปด กรุงเทพฯ จ าหน่ายเคร่ืองจ าหน่ายสนิค้าอตัโนมตัิ สามญั     45,000,000         4,500,000           10.00          45,000,000.00 

87 บจ. โตโยโบะ สห เซฟตี ้วีฟ สมทุรปราการ ผลติและจ าหน่ายถงุลมนิรภัย สามญั     10,000,000         1,000,000           10.00        100,000,000.00 

88 บจ. ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ กรุงเทพฯ บริการพิมพ์ลายและเคลอืบผิววสัดุ สามญั          400,000              40,000           10.00            4,000,000.00 

89 บจ. บุญรวี กรุงเทพฯ บริการด้านเขียนโปรแกรม สามญั          200,000              20,000           10.00            2,000,000.00 

รวมธุรกิจอ่ืน ๆ     2,111,500,273.12 

ยอดรวมทัง้สิน้   15,264,623,814.24 
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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 - นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4799  
     และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4434  
     และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข 
     ทะเบียน 4377  
     บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
     ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 
     ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย    
     เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
     โทรศพัท์  0-2264-9090 
     โทรสาร  0-2264-0789-90 
 
 6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
  - ไมม่ี -    
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ส่วนที่  2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
  (1)  ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
     ทนุจดทะเบียน :  582,923,188 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั  
       จ านวน 582,923,188 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1  บาท 
     ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว : 571,515,007 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 
       จ านวน 571,515,007 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ  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 หน่วย 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 หน่วย เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท 
     -  หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ครบก าหนด 
      ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึง่มีข้อก าหนดบงัคบัแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
      2561 คงเหลือจ านวน 18,813 หน่วย เป็นเงิน 18,813,000.- บาท 
  (4)    ข้อตกลงระหวา่งกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออก และเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ
     การบริหารงานของบริษัท โดยท่ีข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 
     - ไมม่ี - 
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 7.2 ผู้ถือหุ้น  
  (1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
    รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ :  ผู้ลงทนุสามารถดรูายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ท่ีถือสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อ 
          ประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัได้ จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 

 การกระจายการถือหุ้นตามจ านวนรายท่ีถือ โดยแบ่งช่วงจ านวนหุ้นท่ีถือ ตามจ านวนรายของผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียด 
ดงันี ้

ช่วงจ านวนหุ้นที่ถือ 
ปี 2561 

จ านวนรายที่ถอื % 
1 - 50 148 14.50 
51 - 100 76 7.44 
101 - 500 117 11.46 
501 - 1,000  66 6.46 
1,001 - 3,000 102 9.99 
3,001 - 5,000 63 6.17 
5,000 - ขึน้ไป 449 43.98 

รวม 1,021 100.00 
 

 การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบคุคลท่ีถือ โดยแบ่งประเภทของบคุคลท่ีถือตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

ประเภทบุคคล 
ปี 2561 

จ านวนหุ้น % 
บริษัทจ ากดั และบริษัทมหาชน 378,129,653 66.16 
ธนาคารพาณิชย์ และสถาบนัการเงิน 2,554,470 0.45 
บคุคลภายนอกทัว่ไปท่ีไม่ใช่พนกังานบริษัท 106,386,387 18.61 
พนกังานบริษัท 12,286,134 2.15 
นกัลงทนุต่างประเทศ 72,158,363 12.63 

รวม 571,515,007 100.00 
 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บริษัท โชควฒันา จ ากดั 96,094,066 16.81 
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 57,001,656 9.97 
3. บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 49,433,806 8.65 
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 23,344,331 4.09 
5. บริษัท ยนีูเซ็นทรัล จ ากดั 21,218,182 3.71 
6. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 3.54 
7. นายวีรพฒัน์  พนูศกัดิ์อดุมสิน 20,060,122 3.51 
8. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 19,023,282 3.33 
9. บริษัท ยนีูเว็ลธ์ จ ากดั 14,380,310 2.52 
10. บริษัท ยนีูเวอร์สบวิตี ้จ ากดั 10,459,727 1.83 

 รวม 331,236,032 57.96 
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  (2)   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 
   - ไมม่ี - 

 

 7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 
  (1)  หลักทรัพย์แปลงสภาพ 
    ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 46 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพจ านวนไมเ่กิน 4 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท มลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทรายท่ีมีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น และมีมติอนุมตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
305,965,700.- บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน 494,034,300.- บาท โดยการตดั
หุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของบริษัทและอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียน อีกจ านวน  88,888,888.- บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
582,923,188.- บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 88,888,888 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท เพ่ือรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพ และก าหนดการไถ่ถอนปีละ 4 ครัง้ ในวนัท่ี 29 มีนาคม 29 มิถุนายน 29 กันยายน 
และ 29 ธนัวาคมของทกุปี เร่ิมต้นแปลงสภาพได้ในเดือน มิถนุายน 2561 
    ในระหวา่งปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแสดงความจ านงในการใช้สิทธิแปลง
สภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญัในวนัแปลงสภาพครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 29 มิถนุายน 2561 และครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ท าให้
ทนุช าระแล้วของบริษัทเพ่ิมขึน้จาก จ านวน 494,034,300 บาท มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท เป็นจ านวน 571,515,007 บาท 
มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท และ ณ วนัแปลงสภาพหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี  2 มกราคม 2562 มีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงแปลง
สภาพ จ านวน 318,151 บาท ท าให้ทนุช าระแล้วของบริษัทเพ่ิมขึน้เป็น จ านวน 571,833,158 บาท มลูคา่หุ้นละ 1.- บาท 
โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 ดงันัน้ 
คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 4,496 หน่วย เป็นเงินจ านวน 4,496,000.- บาท  
 
 

  (2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี ้
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดหนีค้งค้างของหุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ี
หลกัประกนั และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวน 2,000,000 หนว่ย มลูคา่หน่วยละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,000 ล้าน
บาท จ านวน 2 ชดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ชื่อเฉพาะหุ้นกู้  “ หุ้นกู้ของ  บริษัท  สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี  1/2560   

ชดุท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ” (หุ้นกู้ชดุท่ี 1) 
และ 

“ หุ้นกู้ของ  บริษัท  สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี  1/2560   
ชดุท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ” (หุ้นกู้ชดุท่ี 2) 

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ถอื ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
วตัถปุระสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้ส าหรับการลงทนุ 

และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้ของบริษัท 
ประเภทของการจดัจ าหน่าย ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
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ชดุหุ้นกู้  หุ้นกู้ชดุท่ี 1 หุ้นกู้ชดุท่ี 2 
อายหุุ้นกู้  3 ปี 7 ปี 
มลูค่าท่ีตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท 1,000 บาท 
จ านวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 1,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 
มลูค่ารวมของหุ้นกู้ 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 เดอืน 
การช าระคืนเงินต้น ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน (Bullet  Payment) 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของบริษัท “ AA “ แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดยบริษัท  ทริสเรทติง้  จ ากดั 
ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) 
การรับประกนัการจ าหน่าย จดัจ าหน่ายแบบรับประกนัการจดัจ าหน่ายแบบแน่นอนทัง้จ านวน 
นายทะเบยีนหุ้นกู้  ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) 

 

 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  -   บริษัทฯ 
    บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ ่ากวา่ 0.10 บาทตอ่หุ้น หรือร้อยละ 10 ของ
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ท่ีผ่านมา
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายมาโดยตลอด ซึง่มากกว่า 0.10 บาทตอ่หุ้น 
 

 

หมายเหตุ :  *   ค านวณโดยใช้จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 
  **  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 12 (ชดุที่ 25) เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2562 มีมติให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ก าหนด 
    ให้มีขึน้ในวนัที่ 22 เมษายน 2562 เพื่ออนมุตัิการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
    ครัง้ที่ 7 ชดุที่ 25) เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คงเหลือ
    จา่ย ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
  ***  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงย้อนหลงังบการเงินปี 2560 เก่ียวกบัหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหุ้นกู้แปลงสภาพ ท าให้ 
    มี ก าไรสทุธิปี 2560 เพ่ิมขึน้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 334 ล้านบาท (0.68 บาทตอ่หุ้น) และจ านวน 
    171 ล้านบาท (0.35 บาทตอ่หุ้น) ตามล าดบั 
            ****   ค านวณโดยใช้จ านวนหุ้นสามญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และหากค านวณโดยใช้หุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั อตัราการ 
    จา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ) จะเทา่กบั 26.51% 
 

  -  บริษัทย่อย 

    บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายก าหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

ปี 2561 2560*** 2559 2558 2557 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น* (บาท) 4.87 7.08 3.44 2.67 2.33 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น** (บาท) 0.70 0.65 0.45 0.23 0.23 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 14.36% 9.18% 13.10% 8.63%   9.88% 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) (เฉพาะกิจการ) ****28.50% 18.60% 28.36% 18.24% 19.94% 
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8.    โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างการจดัการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ
ทัง้ในเร่ืองขนาด องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์
และเป้าหมายหลกัท่ีก าหนด มีโครงสร้างการบริหารที่ชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอ านาจ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการที่ชดัเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยอีก 3 ชดุ ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจดัการ) เป็น
ผู้บริหารจดัการกิจการของบริษัท ปัจจบุนั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ และผู้จดัการฝ่าย มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึง่ได้รับการอนมุตัิจาก
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานกุารบริษัท ท าหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 
 8.1  คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรในทกุๆ ด้าน ยดึมัน่ใน
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถปุระสงค์
ข้อบงัคบับริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริตเย่ียง
วิญญชูน ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมสีถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน ถ่วงดลุ และ
สามารถตรวจสอบได้ ดงันี ้
   1. คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ เข้าใจ บทบาท หน้าท่ี มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
   2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอโดย 
    2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ไมจ่ ากดัเพศ มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด มี
จ านวนท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน ในปี 2561 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 15 คน และบริษัทฯ สงวนต าแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 2 ต าแหน่ง ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ 
จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกบัการด าเนินธรุกิจในปัจจบุนั โดยลด
ต าแหน่งท่ีสงวนไว้และก าหนดจ านวนกรรมการบริษัทเหลือ 15 คน โดยคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการบริษัทท่ีมาจาก
ฝ่ายบริหาร จ านวน 5 คน และกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 10 คน ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้
กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่น
ไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตัง้
ใหมไ่ด้  
    2.2 กรรมการอสิระ  บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้น
ใหญ่และผู้บริหาร มีคณุสมบตัคิรบตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ จะ
น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั โดยลดต าแหน่ง
ท่ีสงวนไว้และก าหนดจ านวนกรรมการบริษัทเหลือ 15 คน โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
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ในเร่ือง สดัสว่นกรรมการอิสระ ท่ีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง จ านวน 1 คน  
    2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 3  คน ท่ีมีความ
เป็นอิสระ มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีหน้าท่ีก ากบัดแูลให้มีการจดัท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน 
มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอตามกฎบตัร ซึง่เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ ท่ีมีความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ และด้านบญัชี การเงิน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน และ
ทัง้ 3 คน สามารถท าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 
    2.4   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท 
จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีตามกฎบตัร และชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
และเพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทแตล่ะราย 
    2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ โดยได้แตง่ตัง้
กรรมการบริษัท จ านวน 2 คน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน และเลขานกุารบริษัท จ านวน 1 คน รวมจ านวน 4 คน เป็น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีตามกฎบตัร และช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทด้านธรรมาภิบาล การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน 
    2.6 การมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอ านาจ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุต่างๆ และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผยไว้ ใน การก ากับดูแลกจิการ หวัข้อ คณะกรรมการชุดย่อย 
 

จ านวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 ในปี 2561 คณะกรรมการแตล่ะชดุมีการประชมุ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 2  
ครัง้/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภบิาลและ
บริหาร

ความเส่ียง 
รวม 2 ครัง้ 

ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 47 
จ านวน 
1 ครัง้ 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษัท  12/12 - 2/2 - 1/1 
2.   นายบญุปกรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการบริษัท 4/4 - - - 1/1 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที ่23 เม.ย.2561)       

3.   นายทนง ศรีจิตร์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 2/2 - - - - 
(เสียชีวิต เมือ่วนัที ่2 มี.ค.2561)       

4.   นายวิชยั              กลุสมภพ กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ 12/12 - 1/1 2/2 1/1 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตัง้แต่วนัที ่12 มี.ค.2561)       

5.   นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
6.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
7.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศลิป์ กรรมการบริษัท 12/12 - 2/2 - 1/1 
8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท 10/12 - - - 1/1 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 12 
ครัง้/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 2  
ครัง้/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภบิาลและ
บริหาร

ความเส่ียง 
รวม 2 ครัง้ 

ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 47 
จ านวน 
1 ครัง้ 

9.   นายก าธร           พนูศกัดิ์อดุมสิน กรรมการบริษัท 3/4 - - - 0/1 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที ่23 เม.ย.2561)       

10. นายบญุเกียรติ โชควฒันา กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
11. นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
12. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
13. นายพิภพ โชควฒันา กรรมการบริษัท 8/8    - 
(เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่23 เม.ย.2561)       

14. นายนพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

12/12 12/12 - 2/2 1/1 

15. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ และ 12/12 12/12 - - 1/1 
  กรรมการอิสระ      
16. นางสาวนฤมล สอาดโฉม กรรมการตรวจสอบ และ 3/3 2/3 - - - 
(ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที ่2 เม.ย. 2561) กรรมการอิสระ      

17. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ กรรมการตรวจสอบ และ 12/12 8/8 - - 1/1 
(เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่19  เม.ย. 2561) กรรมการอิสระ      

18. นายนิพนธ์ พวัพงศกร กรรมการอิสระ 11/12 - - - 1/1 

19. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการอิสระ 10/12 - - - 1/1 
20. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส - - - 2/2 - 

21. นางดรุณี สนุทรธ ารง เลขานกุารบริษัท  - - - 1/1 1/1 
(ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง 
เม่ือวนัที่ 30 เม.ย. 2561) 

      

22. นายสปุระดิษฐ์ สอิด เลขานกุารบริษัท  - - - 1/1 - 
(เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง  
เม่ือวนัที่ 14 พ.ค.2561) 

      
 

หมายเหต ุ :  -    คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

   - กรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ เน่ืองจาก ป่วย หรือ ตดิธุระจ าเป็น  
    หรือเดนิทางไปต่างประเทศ 
 

กรรมการบริษัทที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในสิบคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท  

1. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 2. นายส าเริง มนญูผล 
3. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 4. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 
5. นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 6. นายบญุชยั โชควฒันา 
7. นายวิชยั กลุสมภพ  8. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 
9. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ 10. นายพิภพ โชควฒันา 
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 8.2  ผู้บริหาร  (ฝ่ายจัดการ)  ประกอบด้วย 
 8.2.1  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ท่ีมี
ฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือ บคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร  ทัง้นี ้ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอ ท่ีจะท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท าหน้าท่ี
บริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั
ซื่อสตัย์ สจุริต เย่ียงวิญญชูนผู้ประกอบธรุกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรอง
ทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5  คน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายบณุยสทิธ์ิ     โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
2. นายวชิยั กลุสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
3. นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
4. นายมน ู ลลีานวุฒัน์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
5. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
6. นายมนสั องค์สรณะคม กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

 

 8.2.2 ผู้บริหาร   ประกอบด้วย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวชิยั กลุสมภพ ผู้จดัการใหญ่  
2. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
3. นายสนทยา ทบัขนัต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาสวนอตุสาหกรรม 
4. นายทินกร บนุนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาโครงการพิเศษ 
5. นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุองค์กร  

และผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน 
6. นายวรยศ ทองตนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานลงทนุและยทุธศาสตร์องค์กร 

 

ซึง่ผู้ด ารงต าแหนง่ข้างต้นจดัเป็นผู้บริหาร ตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท 
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561 

รายชื่อ 
กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่สมรส / 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี* 

รวม 
หุ้นสามัญ 

% 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 5,854,680 - 1,053,377 6,908,057 1.209 
2.   นายวิชยั กลุสมภพ 30,000 310,172 60,000 400,172 0.070 
3.   นายส าเริง มนญูผล 1,488,460 - 267,800 1,756,260 0.307 
4.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ - - - - - 
5.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 2,997,720 - 539,355 3,537,075 0.619 
6.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 8,260 - 1,555 9,815 0.002 
7.   นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 4,723,580 194,880 923,932 5,842,392 1.022 
8.   นายบญุชยั โชควฒันา 200,000 - - 200,000 0.035 
9.   นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ - - - - - 
10. นายพิภพ โชควฒันา 109,081 - - 109,081 0.019 
11. นายนพพร พงษ์เวช - - - - - 
12. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต - - - - - 
13. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ 26,470 5,280 5,800 37,550 0.007 
14. นายนิพนธ์ พวัพงศกร - - - - - 
15. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู - - - - - 
16. นายมนสั องค์สรณะคม 8,220 - 3,422 11,642 0.002 
17. นายชโูต จิระคณุากร - - - - - 
18. นายสนทยา ทบัขนัต์ - - - - - 
19. นายทินกร  บนุนาค - - - - - 
20. นางสาวเกษรา  สัม่กาญจนรักษ์   - - - - - 
21. นายวรยศ  ทองตนั 43,000 - - 43,000 0.008 

รวม  15,489,471 510,332 2,855,241 18,855,044 3.300 
  
หมายเหตุ *จ านวนหุ้นที่เพิ่ม / ลดระหว่างปี เกิดจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ของบริษัท 
 

 - ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ ที่กรรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี  2561 
  - ไมม่ี -  
 

 8.3  เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ นายสปุระดิษฐ์ สอิด ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 แทน นางดรุณี สนุทรธ ารง เน่ืองจากเกษียณอาย ุจบการศกึษาปริญญาตรีสาขา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง และผ่านการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 
โดยคุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท 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 ซึง่มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์ สจุริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ หน้าท่ีตามกฎหมายของ
เลขานกุารบริษัทมีดงันี ้



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

43 
 

   1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
     -    ทะเบียนกรรมการ 
     - หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และรายงาน 
      ประจ าปีของบริษัท 
     -    หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
   2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร และจดัสง่ส าเนารายงาน
     การมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
     ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้    
   3. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
 นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าที่
อื่นๆ เช่น 
 1. สนบัสนนุให้การก ากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ตา่งๆ และข้อบงัคบับริษัทรวมถงึรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
นยัส าคญัแก่กรรมการบริษัท 
 2.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ประสานงาน
ด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถกูต้อง ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป  
รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 3. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และข้อ
พงึปฏิบตัิตา่งๆ 
 4. บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีก ากบั
ดแูลและสาธารณชน ให้ถกูต้องตามกฎหมาย  
 6. ให้ข่าวสารกบัผู้ ถือหุ้นในเร่ืองสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และให้ข่าวสารของบริษัท อย่างสม ่าเสมอครบถ้วน 
 7. จดัให้มีคูม่ือกรรมการบริษัท มกีารปฐมนิเทศ และให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทท่ีได้รับการเลือกตัง้ใหม่ 
 8. หน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
   คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนให้มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ
และจงูใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยแตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกบัภาระ หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ
โดยรวมในแตล่ะปี ผลการด าเนินงานของบริษัท วงเงินคา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และจ านวนเงิน
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คา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ  
 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
  (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
    ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 47 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ได้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท
วงเงินรวมไมเ่กินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทัง้นี ้ ไมร่วมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะ
พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  โดยให้จ่ายในการท าหน้าท่ี ดงันี ้
    1. กรรมการบริษัท   
      -  คา่เบีย้ประชมุ  (เฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเข้าประชมุ)   

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  1,854,000.-  บาท) 

      - คา่ต าแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ท่ีไมม่ีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท 
       โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรและเสนอ 
       คณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิ
       (ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  -  บาท) 
      - คา่ตอบแทนประจ าปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททกุคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและ 
       ก าหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
       (ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  11,800,000.-  บาท) 
    2. กรรมการตรวจสอบ   
      - คา่เบีย้ประชมุรายไตรมาส 

ประธาน ไตรมาสละ 60,000.-  บาท 
กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.-  บาท 
(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  474,607.-  บาท) 

    3. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
      - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเข้าประชมุ) 

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  54,000.-  บาท) 

    4. กรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
      - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงท่ีเข้าประชมุ) 

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2561 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  44,000.-  บาท) 
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    ส าหรับสทิธิประโยชน์อื่น -ไมม่-ี ทัง้นี ้ ตัง้แตท่ี่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและให้ใช้จนกวา่มีการ
เปลี่ยนแปลง  โดยคา่ตอบแทนท่ีจ่ายต้องไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
    รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่าย ในปี 2561 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 14,226,607.- บาท 
 

ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2561  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 144,000 - 2,000,000 - 24,000 - 2,168,000 
2.   นายบญุปกรณ์ โชควฒันา 40,000 - - - - - 40,000 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที ่23 เม.ย.2561)        

3.   นายทนง ศรีจิตร์ 20,000 - - - - - 20,000 
(เสียชีวิต เมือ่วนัที ่2 มี.ค.2561)        

4.   นายวิชยั              กลุสมภพ 120,000 - 950,000 - 10,000 20,000 1,100,000 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตัง้แต่วนัที ่12 มี.ค.2561)        

5.   นายส าเริง มนญูผล 120,000 - 900,000 - - - 1,020,000 
6.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 120,000 - 900,000 - - - 1,020,000 
7.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศลิป์ 120,000 - 900,000 - 20,000 - 1,040,000 
8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ 100,000 - 600,000 - - - 700,000 
9.   นายก าธร           พนูศกัดิ์อดุมสิน 30,000 - - - - - 30,000 
(ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที ่23 เม.ย.2561)        

10. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 120,000 - 600,000 - - - 720,000 
11. นายบญุชยั โชควฒันา 120,000 - 600,000 - - - 720,000 
12. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ 120,000 - 600,000 - - - 720,000 
13. นายพิภพ โชควฒันา 80,000 - 600,000 - - - 680,000 
(เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่23 เม.ย.2561)        

14. นายนพพร พงษ์เวช 120,000 - 650,000 240,000 - 24,000 1,034,000 
15. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 120,000 - 650,000 120,000 - - 890,000 
16. นางสาวนฤมล สอาดโฉม 30,000 - - 50,562 - - 80,562 
(ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที ่2 เม.ย. 2561)        

17. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ 120,000 - 650,000 64,045 - - 834,045 
(เข้าด ารงด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่19  เม.ย. 2561)        
18. นายนิพนธ์ พวัพงศกร 110,000 - 600,000 - - - 710,000 
19. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู 100,000 - 600,000 - - - 700,000 

รวม 1,854,000 - 11,800,000 474,607 54,000 44,000 14,226,607 
 

  (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
    ส าหรับผู้บริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณา ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายของบริษัท 
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยในปี 2561 คา่ตอบแทนกรรมการ 
บริหาร ผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จดัการลงมา และผู้บริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีสีท่กุราย รวม 15 คน มีการจ่าย
คา่ตอบแทนในรูปเงินเดือน เบีย้ประชมุ เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 65,406,629.- บาท   
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 2. ค่าตอบแทนอื่น 
  (ก)  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท 
    - ไมม่ี - 
 

  (ข)  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร   
    บริษัทฯ ได้ตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึง่ในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไทยพาณิชย์
เพ่ิมผล 1 ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 7 คน จะได้รับเงินสมทบกองทนุทกุเดือน ในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง เป็นเงินทัง้สิน้ 
2,312,088.-  บาท และสมาชิกสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 8 – 15 ของคา่จ้าง เมื่อสมาชิก
สิน้สภาพลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทัง้สว่นเฉลี่ยผลประโยชน์สทุธิตามเง่ือนไขของกองทนุ 
 

 8.5  บุคลากร 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ  มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 126 คน (ไมร่วมพนกังานท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร) โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานในรูปเงินเดือน  คา่ลว่งเวลา 
เบีย้เลีย้ง เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 131,403,088.25 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุเป็นจ านวน 
6,609,869.56 บาท   
   ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานพฒันาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเน่ือง และ
สง่เสริมให้พนกังาน รู้จกัการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และท างานร่วมกนัอย่างมีความสขุ สง่ผลให้บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้าน
แรงงาน 
   ค่าตอบแทนอื่น 
   บริษัทฯ ได้ตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเข้าร่วมเป็นหนึง่ในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไทยพาณิชย์
เพ่ิมผล 1 ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 
104 คน จะได้รับเงินสมทบกองทนุทกุเดือน ในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง โดยในปี 2561 พนกังานได้รับเงินสมทบจาก
บริษัทฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 6,859,932.- บาท และสมาชิกสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 8 – 15 
ของคา่จ้าง เมื่อสมาชิกสิน้สภาพลง  สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทัง้สว่นเฉลี่ยผลประโยชน์สทุธิตาม
เง่ือนไขของกองทนุ 
 

นโยบายด้านบุคลากร 
 บริษัทฯ มีนโยบายด้านบคุลากร โดยให้ความส าคญักบับคุลากรทกุระดบัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัภายใต้
การบริหารงานเชิงกลยทุธ์ ท่ีสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงในด้านตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยมีแนวทางในการปฎิบตัิ ดงันี ้ 
  การทบทวนเหตกุารณ์ตา่งๆ ของบริษัท ท่ีเกิดขึน้ในอดีตมาเป็นบทเรียน 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก 
  การสร้างวิสยัทศัน์ใหมแ่ละพร้อมท าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่  
  การปรับกลยทุธ์ของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท 
  การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างความยืดหยุ่นการท างานอย่างเป็นระบบ 
  การให้ความส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการและการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
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 ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัและสง่เสริมให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ (Knowledged) ความสามารถ (Ability) และ
ทกัษะ (Skill) ให้เกิดความเช่ียวชาญเพ่ิมขึน้ รวมถงึการพฒันาทศันคติ ลกัษณะนิสยั ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทฯ 
เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยัง่ยืน โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการด้านบคุลากร ดงันี ้
 1.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
   การปรับโครงสร้างองค์กร ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต และยกระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการ ให้มีความคลอ่งตวัสอดคล้อง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในแตล่ะสายงานท่ีชดัเจน  
   การวางแผนการสืบทอดงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และมปีระสิทธิภาพ
เพ่ิมขึน้อยู่เสมอ บริษัทฯ มีนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังาน ผู้บริหารระดบัสงู รวมถงึต าแหน่งงานท่ีมี
ความส าคญัต่อบริษัทฯ โดยก าหนดระดบัต าแหน่งงาน ทิศทางการพฒันาบคุลากร เพ่ือเตรียมบคุลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ส าหรับทดแทนและปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างตอ่เน่ือง ซึง่ในการวางแผนต้องจดัท าให้มีความเช่ือมโยงกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธ์ของบริษัท โดยเฉพาะในต าแหน่งสายงานหลกัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
รวมถงึในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าท่ี หรือในกรณีท่ีพนกังานจะพ้นจากต าแหน่งเดิมโดยการลาออก 
เกษียณอายหุรือถงึแก่กรรม บริษัทฯ มีหลกัการวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง ดงันี ้
   - สรรหา คดัเลือกบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ 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 
   -   การพฒันาความรู้หรือทกัษะเพ่ิมเติม สามารถกระท าได้โดยการเข้าอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบั
หน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชอบ  
   -    ปฎิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
   การประเมินผลการปฏบิัตงิาน บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานใน
ระดบัผู้จดัการ ระดบัพนกังานปฎิบตัิงาน  และระดบัผู้ช านาญการเป็นประจ าทกุปี ท าให้ทราบถงึศกัยภาพของพนกังาน
แตล่ะคน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพฒันาพนกังานให้มีคณุสมบตัิ ความสามารถในการปฎิบตัิงานได้เพ่ิมขึน้ และ
ยงัเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาบริหารคา่ตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย การวางแผนก าลงัคน ได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามศกัยภาพของพนกังาน 
   ระเบียบ สวัสดกิาร บริษัทฯ ได้ประเมิน และแก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ สวสัดิการของบริษัท เพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนสอดคล้องกบัการปฏิบตัิจริง และได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบการวา่จ้าง อตัราคา่ตอบแทน แก่
พนกังานหลงัการเกษียณอาย ุทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านงึถงึความจ าเป็น ความเหมาะสม และเกิดประโยชน์ส าหรับพนกังาน
ท่ีได้ปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ส ารวจความต้องการในการลงทนุของพนกังาน



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

48 
 

ในกองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือบริษัทฯ จะได้เลือกรูปแบบนโยบายการลงทนุในกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้ตรงตามความ
เหมาะสมกบัพนกังานทัง้ในเร่ืองอาย ุความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทนุของพนกังานแตล่ะคน 
   การปฐมนิเทศ เป็นกระบวนการหนึง่ท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคญั เพราะถือเป็นการสร้างความประทบัใจ
ครัง้แรกส าหรับพนกังานท่ีเร่ิมเข้าท างานใหม ่โดยท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า ชีแ้จงเร่ืองต่างๆ อาทิ ประวตัิ
ความเป็นมา นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบ สวสัดิการของบริษัท ตลอดจนให้พนกังานมีความเข้าใจเก่ียวกบังาน
ท่ีต้องปฏิบตัิและทราบถงึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ประกอบด้วย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธรุกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน โดยน าเสนอในรูปแบบวีดิทศัน์ (Animation) รวมถงึ
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และข้อปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ซึง่เป็นหวัใจส าคญั
ของบริษัท เป็นผลให้พนกังานเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และมีความมัน่ใจในการปฏิบตัิงาน สามารถเข้าใจวฒันธรรมองค์กร 
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การท างานตอ่ไป 
 2.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานเติบโตในหน้าท่ีการงานตามความรู้ ความสามารถ รู้จกัแสวงหาความรู้อย่างตอ่เน่ือง 
มีความพร้อมในการปฏิบตัิงานให้หลากหลาย เพ่ือสามารถรองรับตอ่การเติบโตของบริษัท และสามารถท่ีจะน าความรู้
และประสบการณ์ท่ีได้รับมาสร้างให้พนกังานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบริษัทฯ ได้มุง่เน้นด้านการพฒันาบคุลากร ดงันี ้
   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปรียบเสมือนก้าวแรกของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จงึได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการสรรหาคดัเลือกพนกังานด้วยความยตุิธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยด าเนินการสรรหาและคดัเลือก
บคุลากรท่ีมีความสามารถ มีทศันคติแง่บวก และคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงานท่ีบริษัทฯ ต้องการ รวมทัง้
สามารถอยู่ร่วมกบัวฒันธรรมของบริษัทได้อย่างมีความสขุ 
  หลกัการของการสรรหาคดัเลือกบคุลากรผ่านระบบการคดักรองบคุลากร เร่ิมจากการคดัเลือกบคุลากร
ภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการหมนุเวียนการท างาน หากไมส่ามารถ
ด าเนินการสรรหาคดัเลือกบคุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทฯ จะเปิดรับสมคัร โดยมีเง่ือนไขการประกาศรับสมคัร เช่น
คณุสมบตัิ คณุวฒิุการศกึษา ประสบการณ์การท างาน  ประกอบกบัการทดสอบ ด้านทศันคติ บคุลิกภาพ จากเคร่ืองมือ
วิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบคุลิกภาพท่ีเรียกวา่ “DISC” และจากการสมัภาษณ์ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
และคดัเลือกบคุลากร นอกจากนีก้ารจดัระบบและวิธีการสรรหาคดัเลือกของบริษัท ได้บรูณาการระบบคณุธรรม (Merit 
system) “หลกัแห่งความดี” เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบคุลากร  ประกอบด้วยปัจจยัส าคญั 4 ประการ คือ 
  -   ใช้หลักความสามารถ โดยก าหนดเง่ือนไขการรับสมคัรบคุลากร ได้แก ่ คณุสมบตัิ คณุวฒิุทางการ
ศกึษา และประสบการณ์การท างานของผู้สมคัร 
  -    ใช้หลักความเสมอภาค โดยค านงึถงึหลกัการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบคุคล ซึง่การใช้หลกั
ความเสมอภาคนี ้จะไมจ่ ากดัการคดัเลือกบคุคลจากภมูิล าเนา ถ่ินท่ีอยู่ เชือ้ชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครองหรือผู้ รับรอง 
  -   ใช้หลักความม่ันคง เป็นการให้หลกัประกนัความมัน่คงแห่งอาชีพให้แก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัทฯ 
ให้มีขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยหลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดการถกูกลัน่แกล้งในการท างาน การไมถ่กูลงโทษ  หรือสัง่ให้
พกังานโดยไมม่ีเหตผุลเพียงพอ 
  -    ใช้หลักความเป็นกลาง การบริหารงานบคุคลของบริษัท มแีนวทางและหลกัการในการปฏิบตัิส าหรับ
บคุลากร โดยให้ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งตา่งๆ วางตนเป็นกลาง ไมก่ระท าการใดๆ อนัสอ่เจตนาวา่เป็นการนิยม  ฝักใฝ่ อดุหนนุ
หน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึง่ 
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  นอกจากนี ้เพ่ือสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนั บริษัทฯ มีการขอตรวจดขู้อมลูข่าวสารสว่นบุคคล 
(ประวตัิอาชญากรรม) ของบุคคลท่ีได้รับการคดัเลือกให้เข้าร่วมท างานกบับริษัทฯ จากกองทะเบียนประวตัิอาชญากร 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   
   การฝึกอบรมและพัฒนา  บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันาพนกังาน ให้มีความรู้ ความช านาญและ
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบตัิงาน โดยมีการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) เพ่ือรับทราบ
ปัญหาในปีท่ีผ่านมา รวมถึงความต้องการด้านการฝึกอบรม การพฒันาตนเองของพนกังาน และน าบทสรุปจากการส ารวจ
ความต้องการฝึกอบรม ตลอดจน แผนกลยทุธ์ด้านการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของบริษัทมาใช้บรูณาการ เพ่ือจดัท า
แผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้พนกังานของบริษัทต้องได้รับการอบรม / สมัมนาอย่างน้อย
คนละ 3 หลกัสตูรตอ่ปี แบ่งเป็น หลกัสตูรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฎิบตัิงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลกัสตูร และหลกัสตูรทัว่ไป 
อย่างน้อยปีละ 2 หลกัสตูร นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทฯ จดัให้มีการพฒันาพนกังานในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowladge Sharing) โดยการจดักลุม่พนกังาน น าเร่ืองท่ีตนเองสนใจจากบทความทางการศกึษาของ Harvard 
Business Review หรือ เร่ืองจากการไปอบรม สมัมนา มาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ร่วมกนั เพ่ือร่วมสร้าง
ความเข้าใจ ก่อให้เกิดการพฒันาทัง้ด้านการน าเสนอทกัษะทางภาษา และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้เป็น
แนวปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ได้ รวมถงึการพฒันาพนกังานในรูปแบบของการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
โดยการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซึง่กระจดักระจายอยู่ในตวับคุคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้พนกังานทกุคนสามารถเข้าถงึองค์ความรู้ได้อย่างทัว่ถึงผ่านระบบ Intranet และสามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดี
ตอ่การพฒันาตนเองได้ อาทิ Training a new generation of executives SPI องค์ความรู้ด้าน EIA เป็นต้น ส าหรับด้าน
การอบรม สมัมนา ในปี 2561 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 120 หลกัสตูร
จ านวน 118 คน (คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด) และมีจ านวนชัว่โมงฝึกอบรมทัง้สิน้ 4,556 ชัว่โมง 
  ในสว่นการจดัอบรมหลกัสตูรภายในบริษัท (In-house training) บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัอบรมให้แก่
พนกังานและบริษัทในกลุม่ในหลกัสตูร การสง่เสริมการมีสว่นร่วมด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการ / มาตรการป้องกนั
ทจุริตสูก่ารพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน  Accelerated Finance and Accounting for Non-Finance Executive, กรอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนสูม่าตรฐาน ISO  9001: 2018 New Version, เทคนิคการอนรัุกษ์
พลงังานเบือ้งต้นในการโรงงาน ข้อก าหนดด้านการจดัการพลงังานเบือ้งต้น ISO 50001: 2011 และผู้ตรวจประเมิน
ภายในตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2011 
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โดยสามารถจ าแนกจ านวนบคุลากรท่ีได้รับการฝึกอบรม ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กลุ่มที่ 2. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ สง่เสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทกุคน
มีโอกาสพฒันาความรู้ โดยให้ความส าคญัต่อการเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี ท่ีจดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กบักรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรตา่งๆ อยู่เสมอทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
โดยกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดงันี ้

1. Director Accreditation Program (DAP) 10. Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
2. Director Certification Program (DCP) 11. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
3. Audit Committee Program (ACP) 12. DCP Refresher Course (RE DCP) 

4. Role of Compensation Committee (RCC) 13. Role of the Chairman Program (RCP) 
5. Company Secretary Program (CSP) 14. Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 
6. Chartered Director Class (CDC) 15. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

7. Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 16. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 
8. Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 17. Ethical Leadership Program (ELP) 
9. Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) 
18. Driving Company Success with IT Governance (ITG) 

คนเข้าอบรม
93.75%

คนไม่ได้เข้าอบรม
6.25%

สัดส่วนพนักงานที่เข้าอบรม ประจ าปี 2561

คนเข้าอบรม

คนไม่ได้เข้าอบรม

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

ปี 2559 76 1,861 111

ปี 2560 106 1,591 117

ปี 2561 120 4,556 118
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

DAP DCP ACP RCC CSP CDC QFR MIA MIR MFM MFR RE DCP RCP RNG ACEP ACPG ELP ITG

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

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

2. นายวิชยั กลุสมภพ - 61/2005 - - 18/2006 - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

6. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ 3/2003 39/2004 - - - - - - - - - - - - - - - -

7. นายบุญเกียรติ โชควฒันา 3/2003 41/2004 - - - - - - - - - - - - - - - -

8. นายบุญชยั โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - - - - - - - - - - - - - - -

9. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ 41/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. นายพิภพ โชควฒันา 7/2005 264/2018 - - - - - - - - - - - - - - - -

11. นายนิพนธ์ พัวพงศกร - 14/2002 - - - - - - - - - - - - - - - -

12. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู 11/2004 - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

หมายเหต ุ: * นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ ได้เข้าอบรมหลกัสตูร Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003

รายช่ือ
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 ทัง้นี ้ กรรมการของบริษัท ได้เข้าร่วมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท มากกวา่ร้อยละ 
75 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยในปี 2561 นายพิภพ โชควฒันา กรรมการบริษัท ได้เข้าอบรมหลกัสตูร 
Director Certification Program (DCP)  
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานได้รับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัธรรมาภิบาล
และการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการตอ่ต้านการทจุริตการคอร์รัปชนั  
ได้แก่ 
 - สง่เสริมการมีสว่นร่วมด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการ / มาตรการป้องกนัการทจุริตสูก่ารพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน 
 - Enchancing Good Corporate Governance Base on CG Scorecard 
 - CG Code Workshop 
 - การเปิดเผยข้อมลูตาม CG Code ใหม ่
 - เสวนาวิชาการ “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” 
 - การจดัท ากระดาษท าการเพ่ือมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัในองค์กร รุ่นท่ี 3/61 
ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้พนกังานท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการก ากบัดแูลกิจการและการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั และความรู้ความเข้าใจด้านการก ากบั
ดแูลกิจการ เพ่ือให้เข้าใจหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  การศึกษาดูงาน เป็นแนวทางเพ่ิมพนูคณุวฒิุแก่บคุลากรให้มีความรู้ท่ีทนัสมยัอยู่ตลอด อนัเป็นวิธีการที่เอือ้
ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิงาน ในปี 2561 ผู้บริหารและพนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในและตา่งประเทศใน
ด้านการลงทนุ ด้านพลงังานทดแทน ด้านธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ด้านบริการ ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ด้านธุรกิจ
สิ่งทอ ด้านคลงัสนิค้า และด้านโลจิสติกส์ เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาดงูานมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการศกึษาหาแนวทางในการร่วมลงทนุของบริษัท 
  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดีระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน และยงัเป็นการถ่ายทอดข้อมลูระหวา่งผู้บริหารถงึพนกังานทกุระดบั (Top - Down) 
ให้ได้รับทราบถงึนโยบาย  แผนงาน  แนวทางการด าเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ อปุสรรค ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 
และอื่นๆ รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยได้จดัรูปแบบการสื่อสารระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน เช่น การประชมุ Steering การประชมุ
พนกังาน เป็นประจ าทกุเดือน รวมถงึการสมัมนาประจ าปีของบริษัท  
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9. การก ากับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ถือเป็นรากฐานส าคญั
ในการพฒันาและสร้างคณุคา่ให้กิจการอย่างยัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ เพ่ือน าไปสูก่าร
ประกอบธุรกิจท่ีสามารถแข่งขนัได้ และมีผลประกอบการท่ีดี โดยค านงึถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม พฒันาหรือลดผลกระทบ
ด้านลบตอ่สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง โดยยดึหลกัการบริหารงานตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตผุล และการมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี โดยอาศยัความรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั มาใช้ในการวางแผน และ
การด าเนินงาน ขณะเดียวกนัได้เสริมสร้างให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีคณุธรรม ซื่อสตัย์ สจุริต
ขยนั อดทน มีการแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการด าเนินงาน สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ประโยชน์สขุอย่างสมดลุและยัง่ยืน 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้นโยบายและข้อปฏบิัตใินการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อกัษร ซึ่ง “หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครัง้ที่ 1)” ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9 (ชุดที่ 20) เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2557 ในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษัท ได้ประเมินการปฏิบัตติามหลักปฏบิัตใินหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 
2560 (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อให้ม่ันใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ หรือ มีแผนพัฒนา
ให้เหมาะสมกับธุรกจิแล้ว และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการจัดท า “หลักการก ากับดูแล
กจิการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครัง้ที่ 2)” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัตจิากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10 (ชุดที่ 25) เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อใช้แทนฉบับเดมิ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
  นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
  หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 8 หลักปฏบิัต ิ
  หลักปฏบิัต ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น า
   องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
  หลักปฏบิัต ิ2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
  หลักปฏบิัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 
  หลักปฏบิัต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
  หลักปฏบิัต ิ5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 
  หลักปฏบิัต ิ6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
  หลักปฏบิัต ิ7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล    
  หลักปฏบิัต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
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 ซึง่หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรับปรุง ครัง้ท่ี 2) สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) ภายใต้หวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ” เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิและเป็นหลกัยดึในการท างาน 
 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
  คณะกรรมการบริษัท  มีความเช่ือมัน่วา่การมีระบบบริหารจดัการท่ีด ี โปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตลอดจนมี
การถ่วงดลุอ านาจ และระบบการควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคูไ่ปกบัการเคารพสิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสีย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภมูิคุ้มกนัท่ีดี 
และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดลุและยัง่ยืนในระยะยาว 
  คณะกรรมการบริษัท จงึได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ดงันี ้
  1. กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังานทกุคน   มุง่มัน่ท่ีจะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  จริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนกังาน  ไปปฏิบตัิในการด 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  ตราบเท่าท่ีไม่
กระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท 
  6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น  ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
  7. ด าเนินการโดยค านงึถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  ผู้มีสว่นได้เสีย  ชมุชน  สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
  8. มุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการ
รับฟังและทบทวนตนเอง  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีท่ีสดุอยู่เสมอ 
  9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านกึอนัดีงาม ปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจน
มุง่มัน่ในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง 
  10. ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนั ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมาย และสิทธิ
มนษุยชน 
  11. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์  ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล  โดยยดึถือประโยชน์
ของบริษัทเป็นท่ีตัง้ 
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การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการน าหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี 8 หลักปฏบิัต ิ มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนือ้หา 5 หมวด ดังนี ้
 

 หลักการก ากับดูแลกจิการ 5  หมวด  ประกอบด้วย 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
  1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น ไมม่ีการกระท าใดๆ 
อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยท าหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
สนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่า่เป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตา่งประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น
รายย่อย หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน ทัง้สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถงึสารสนเทศ
อย่างเพียงพอและทนัเวลา  และสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสนิใจในเร่ือง
ท่ีมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่บริษัท 
  1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุและการสง่ค าถามลว่งหน้าบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  1.3 คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มกีารให้ข้อมลู วนั  เวลา  สถานท่ี  และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จง
และเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระในหนงัสือนดัประชมุ รวมทัง้สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่การเดินทาง 
  1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะคณะ 
  1.5 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง
รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล และมีการใช้บตัรลงคะแนน  
รวมทัง้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน  
  1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถงึมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  1.7 คณะกรรมการบริษัทจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน 
รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และผู้บริหารที่มาประชมุและลาประชมุ ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระพร้อม
ค าถามค าตอบ ไมม่ีการเพ่ิมวาระท่ีไมไ่ด้ระบใุนหนงัสือนดัประชมุ และเปิดเผยตอ่สาธารณชนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 
ตระหนกัถงึความส าคญัของผู้ ถือหุ้นและเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม 
บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไมว่า่เป็นผู้ ถือหุ้นในประเทศหรือตา่งประเทศ  ทัง้ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้น
รายย่อย  หรือผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สิทธิของตน และตระหนกัถงึหน้าท่ีในการดแูลและคุ้มครองให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย 
ได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐานโดยเท่าเทียมกนั เป็นธรรม ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบั และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  ได้แก่   
  -   สิทธิในความเป็นเจ้าของหุ้น  การซือ้ขาย  และการโอนหุ้น 
  - สิทธิการมีสว่นแบ่งในก าไร 
  - สิทธิในการรับข่าวสารข้อมลูของบริษัท อย่างเพียงพอ 
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  - สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ โดยการ
ออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
ข้อบงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุ หรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ รวมทัง้สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น และซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการบริษัทยงัค านงึถงึสิทธิของผู้ ถือหุ้นทัง้ตามกฎหมาย และด าเนินการใน
เร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไมล่ะเมิดสิทธิ หรือลิดรอนสทิธิของ
ผู้ ถือหุ้น สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
  (1.1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิรับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีช่องทางท่ีจะได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทได้มากขึน้ เช่น ผลการด าเนินงาน  ข้อมลู
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การซือ้ขายสินทรัพย์ท่ีส าคญั รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น เพ่ือประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัก่อนวนัประชมุ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ 
จ านวนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย และข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส 
  (1.2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี
ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท โดยวนั เวลา สถานท่ี  และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรคในการเข้าร่วม
ประชมุของผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานของบริษัท และหากมีความจ าเป็นต้อง
เสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีอาจกระทบกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น กฎเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีใช้บงัคบั และ
ต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ
ตามแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นตาม AGM Checklist 
  ในปี  2561  บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 47   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561  ณ โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึง่เป็นโรงแรมท่ีบริษัทฯ ได้
จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าทกุปี เพ่ือไมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นสบัสน พร้อมแนบแผนท่ี สถานท่ีประชมุไปกบัหนงัสือบอกกลา่วนดั
ประชมุผู้ ถือหุ้น และหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ก าหนดวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน 
เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ออกเป็นแต่ละวาระ 
  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น     
  1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการประชมุ โดยให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุ
เป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า 
  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561
ตัง้แตว่นัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด
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หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัท และไมม่ีการสง่ค าถามลว่งหน้า 
  2. บริษัทฯ แจ้งมติก าหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมวาระและรายละเอียดการประชมุ ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2561 ก่อนวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้น 42 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุ พร้อมเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  
  3. บริษัทฯ เปิดเผยหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง้หมดท่ีมีข้อมลูเหมือน 
กบัข้อมลูที่บริษัทฯ สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปเอกสารทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
ลว่งหน้ามากกวา่ 30 ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2561 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ 
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมลูมากย่ิงขึน้ 
  4. บริษัทฯ สง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ  ซึง่มีการก าหนดวนั  เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุไว้
เป็นเร่ืองๆ อย่างชดัเจน โดยระบวุา่เป็นเร่ืองเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนมุตัิ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตผุล รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทในแตล่ะวาระ  พร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุ   ประกอบด้วย  รายงานประจ าปี  งบการเงิน 
ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมลูกรรมการตรวจสอบท่ี
บริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ค าอธิบายเอกสารและ
หลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชมุ ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ และ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงทะเบียน และขัน้ตอนการสง่ค าถามลว่งหน้าเก่ียวกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า ก่อนวนัประชมุ 21 วนั โดยสง่วนัท่ี 2 เมษายน 2561 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าอีกทัง้ได้ลง
ประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ์  เป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุ  7 วนั ตัง้แตว่นัท่ี  17 - 19 เมษายน  2561 
  กรณีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติหรือประเภทสถาบนั บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุ ซึง่มีการแปลเป็นภาษาองักฤษไปพร้อมกบัชดุภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท

รวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้ ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดรูายละเอียดทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการประชมุได้
จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ี
ได้จดัท าและปฏิบตัิตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือก
หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ 
  ในปี 2561 มีผู้ ถือหุ้นตา่งชาติท่ีมอบฉนัทะให้คนของตน เข้าร่วมประชมุ 3 ราย สว่นนกัลงทนุสถาบนัมอบ
ฉนัทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทประชมุแทน 74 ราย  
  5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า โดยได้ระบไุว้ในจดหมายบอกกลา่วนดัประชมุ ซึง่
ได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  ลว่งหน้ามากกว่า 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 
  วันประชุมผู้ถือหุ้น 
  1. คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น  และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น โดย
ถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชมุ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูของบริษัท       
  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 47 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 15 คน 
จาก 16 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยมีกรรมการบริษัทลาประชมุ 1 คน เน่ืองจากติดธุระจ าเป็น  ประธานกรรมการบริษัท 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง เข้าร่วมประชมุ สว่นฝ่ายจดัการมี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชี
และการเงิน และกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้มีตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีของบริษัทจ านวน 2 คน เข้า
ร่วมประชมุและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท  มีการบนัทกึ รายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร 
ตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมการบริษัทท่ีลาประชมุ ไว้ในรายงานการประชมุ ตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 47 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  2. บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทกุราย เม่ือถงึเวลาประชมุ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้ง
จ านวน/สดัสว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ หลงัจากนัน้ ประธานกรรมการบริษัทกลา่วเปิดประชมุ และมอบให้ นายวิชยั กลุสมภพ  
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้ด าเนินการตอ่ไป โดยนายวิชยั กลุสมภพ ได้แนะน ากรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย 
ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท จากนัน้ นายวิชยั กลุสมภพ ได้มอบให้เลขานกุารบริษัท แนะน า ตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชี 
ท่ีเข้าร่วมประชมุ พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียด กติกาทัง้หมด รวมถงึวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ี
ลงมติในแตล่ะวาระ ตามข้อกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทกุรายซกัถาม 
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเตม็ท่ีในทกุวาระ ตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเดน็ และสรุปผลการลง
มติจากการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ด้วยระบบ Barcode ทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) 
พร้อมทัง้มีการบันทกึในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 47 อย่างชัดเจน ถูกต้อง ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ 
ได้ชีแ้จงภาพรวมของผลการด าเนินงานในแตล่ะสายธุรกิจ  และการด าเนินงานด้านการคอร์รัปชนัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจ ตาม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 47 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  3. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  47  เม่ือวนัท่ี  23  เมษายน  2561  บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ การตรวจนบัคะแนนในแตล่ะ
วาระใช้ระบบ Barcode โดยมี Inspector  ซึง่เป็นตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 2 คน เป็นสกัขีพยาน
ในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท  
นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉันทะทกุคน ยงัสามารถเห็นผลคะแนนบนหน้าจอในห้องประชุมในแตล่ะวาระวา่มีผู้ เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) ไปพร้อมกนัทนัที 
  การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้น/
ผู้ รับมอบฉนัทะทกุวาระ และจะเก็บบตัรลงคะแนนพร้อมลงนามรับรอง เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะไมเ่ห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้แจกบตัรลงคะแนนส าหรับวาระนีต้ัง้แตข่ัน้ตอนการ
ลงทะเบียนร่วมประชมุ และจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ การนบัคะแนน
เสียงจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่หน็ด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 
  นอกจากนี ้ก่อนเข้าแตล่ะวาระหากมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม จะมีการแจ้งจ านวนผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้น
ท่ีเพ่ิมขึน้ในแตล่ะวาระ 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

59 
 

  ในปี  2561  การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ  เป็นดังนี ้

วาระ 
จ านวนผู้เข้าประชุม 

(ราย) 
เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

หุ้น % หุ้น % หุ้น % 
1 231 437,004,371 99.72 - - 1,239,000 0.28 
3 232 434,789,071 99.21 3,454,400 0.79 - - 
4 232 438,243,471 100.00 - - - - 

5.1.1 232 430,462,771 98.22 - - 7,780,700 1.78 
5.1.2 232 434,789,071 99.21 3,454,400 0.79 - - 
5.1.3 232 434,789,071 99.21 3,454,400 0.79 - - 
5.1.4 232 434,789,071 99.21 3,454,400 0.79 - - 
5.1.5 232 438,243,471 100.00 - - - - 

6 232 438,243,471 100.00 - - - - 
7 233 438,243,571 100.00 - - - - 
8 233 438,243,571 100.00 - - - - 

 

  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 47 ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  4. บริษัทฯ ด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระการประชมุ ไมม่ีการสลบัวาระและไมม่ีการเพ่ิมวาระ
อื่นนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไมไ่ด้แจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า พร้อมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะได้อย่างเตม็ท่ีในทกุวาระ 
  5. บริษัทฯ มีการบนัทกึวีดิทศัน์การประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่
ได้ท่ีเลขานกุารบริษัท และได้เผยแพร่ภาพการประชมุผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  6. วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีส าคญั  ได้แก ่
   (1) การจ่ายเงนิปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร อตัราเงินปันผลท่ี
เสนอจ่าย พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบ
ระหวา่งเงินปันผลท่ีจ่ายกบันโยบาย (เสนอจ่ายหุ้นละ 0.65 บาท นโยบายไมต่ ่ากวา่หุ้นละ 0.10 บาท) และระหวา่งเงิน
ปันผลท่ีจ่ายในปีปัจจบุนักบัปีท่ีผ่านมา พร้อมระบวุนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้น และวนัจ่ายเงินปันผล 
   (2) การเลือกตัง้กรรมการบริษัท : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็น
รายคน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทท่ีได้รับ
การเสนอช่ือได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระ
ต้องมคีณุสมบตัิตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดและตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  โดยในหนงัสือบอกกลา่ว
นดัประชมุผู้ ถือหุ้นมีการระบช่ืุอพร้อมแนบประวตัิย่อของกรรมการบริษัทแตล่ะคนที่จะเสนอให้เลือกตัง้ ซึง่ประกอบด้วย
ช่ือ-นามสกลุ อาย ุต าแหน่ง ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททัว่ไป การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท การถือหุ้นใน
บริษัทฯ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ กรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้าด ารง
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ต าแหน่งใหม ่ มีข้อมลูการเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา และวนัท่ี/เดือน/ปี ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตาม
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 47 และในเว็บไซต์ของบริษัท  (www.spi.co.th) 
   (3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินคา่ตอบแทน และรูปแบบ
คา่ตอบแทนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ซึง่พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ผลการปฏิบตัิงาน วงเงินคา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
จ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในกลุม่ธรุกิจเดียวกนั รวมถงึอ านาจ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ มีการน าเสนอถงึนโยบาย ในการก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้หลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทแตล่ะต าแหน่ง โดยแยกเป็นการท าหน้าท่ีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงนิที่ได้รับอนุมัติจ านวนเงนิที่
จ่ายจริง และรูปแบบในการจ่าย รวมทัง้ จ านวนเงนิที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง เป็น
รายบุคคล ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัข้อ 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
   (4) การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบ   
เป็นผู้ พิจารณา คดัเลือกเสนอช่ือผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงาน จ านวน
ปีท่ีท าหน้าท่ี เหตผุลที่เปลี่ยนผู้สอบบญัชี มีการเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีระหวา่งปีปัจจบุนักบัปีท่ีผ่านมา และคา่บริการ
อื่นท่ีมีการรับบริการจากบริษัทสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั นอกจากนี ้ยงัได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและ
อตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และ
คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 47 และใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
 

  หลังประชุมผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ แจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผ่าน
ระบบข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาท่ีก าหนด และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
ในวนัท าการถดัไป จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษอย่างละเอียด ชดัเจน ตรง
ตามข้อเท็จจริงในแตล่ะวาระ มีการบนัทกึ รายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ผู้บริหาร ตวัแทนจาก
บริษัทสอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมการบริษัทท่ีลาประชมุ บนัทกึวิธีการลงคะแนน และนบัคะแนน 
บนัทกึจ านวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแตล่ะวาระ ทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) บนัทกึค าถาม
ค าตอบ ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่ว ได้รับการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท ก่อนลงนาม
ในฐานะประธานท่ีประชมุ และบริษัทฯ ได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อมทัง้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ โดยไมจ่ าเป็นต้องรอให้
ถงึการประชมุครัง้ตอ่ไป พร้อมทัง้น าสง่กรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตาม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 47 ที่บริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
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 2.  การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
  2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุ้นประเภทเดียวกนัมี
สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั เท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
  2.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทาง 
การลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
  2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคล  เพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
  2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น บนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 
30 วนั  ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  2.5 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ 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 ปฏิบตัิตอ่ผู้ 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 ก่อนการประชุมตามหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด รวมถงึช่องทางและช่วงเวลารับเร่ือง ระหวา่งวนัท่ี  1 - 30  ธนัวาคม 2560 โดยเผยแพร่
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้า ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ือง เสนอช่ือบคุคลและสง่ค าถาม
ลว่งหน้า 
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    3. การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 47 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 บริษัทฯ  สง่หนงัสือบอกกลา่ว
นดัประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้า ก่อนการประชมุ 21 วนั โดยสง่วนัท่ี 2 เมษายน 2561
ประกอบด้วย รายละเอียด วาระการประชมุ รายงานประจ าปี งบการเงิน ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมลูกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ข้อบงัคบั
บริษัทสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วม
ประชมุ ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
และขัน้ตอนการสง่ค าถามล่วงหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนการประชมุ  
    บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาต ิ หรือนักลงทุนสถาบัน
บริษัทฯ ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทัง้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมไปพร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทัง้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นครบชดุทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์ของบริษัท ลว่งหน้ามากกวา่ 30 ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แตว่นัท่ี 21 มีนาคม 2561 
ซึง่เป็นข้อมลูเดียวกบัท่ีบริษัทฯ สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปเอกสาร เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติสามารถเข้าถงึ
ข้อมลูได้โดยสะดวกและรวดเร็ว มีเวลาพิจารณาข้อมลูมากย่ิงขึน้ 
    4. บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสว่นร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
ส าคญัๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชมุ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะ
ให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึง่เข้าประชมุแทนเพ่ือเป็น
ตวัแทนรักษาสิทธิของตน  ซึง่บริษัทฯ ได้ให้ช่ือ ท่ีอยู่และการมีสว่นได้เสียในวาระการประชมุของกรรมการตรวจสอบทัง้ 
3 คน ไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ หรือสามารถดขู้อมลูเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ได้จากรายงาน
ประจ 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 2561 บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 47 วนัท่ี 23 เมษายน 2561 

 ราย หุ้น % 
ผู้ถอืหุ้นตามทะเบียนรวม 1,105  494,034,300  100.00  
   ผู้ถอืหุ้นเข้าประชุม 233  438,243,571  88.71  
      เข้าประชุมด้วยตนเอง 58  39,832,772  8.06  
      มอบฉันทะ 175  398,410,799  80.65  
        -  มอบให้กรรมการตรวจสอบ 77  34,462,730  6.98  
        -  มอบให้ผู้อื่น 98  363,948,069  73.67  
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    5. บริษัทฯ จดัให้มีอากรแสตมป์ส าหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะไว้บริการผู้ ถือหุ้น โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย 
    6. บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียง
อย่างเตม็ท่ี การลงทะเบียนเข้าประชมุสามารถลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง และให้สิทธิผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุภายหลงัท่ีได้เร่ิมประชมุไปแล้วมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ียงัไมม่ีการพิจารณา และนบัเป็น
องค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป 
    7. บริษัทฯ ด าเนินการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุ ไมม่ีการสลบัวาระและไมม่ีการ
เพ่ิมวาระการประชมุ หรือ เปลีย่นแปลงข้อมลูส าคญัโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 
    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 รับมอบฉนัทะทกุรายท่ีเข้าร่วมประชมุ   
การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ บริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรและ
เทคโนโลยีอย่างเพียงพอในการลงทะเบียนเข้าประชมุและการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยใช้ระบบ Barcode 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
  (2.2)  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
    กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท  สว่นใหญ่อยู่กบับริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการ
ปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทยีม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ท าให้มีความซ่ือสัตย์ รักองค์กร ดูแลทรัพย์สินของ
บริษัท ไม่ให้มีการน าทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจบุนัมีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี ไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร บริหารงานโดยคณะบคุคล  มีการประชมุหารือร่วมกนั  
    บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีมาตรการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 
โดยก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากับดูแลกจิการที่ดี ในจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน หวัข้อ 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  
ซื่อสตัย์  สจุริต มีวินยั และมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวมและตอ่ตนเอง โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั ไมใ่ช้
ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดย
ไมน่ าข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้อื่น และห้ามกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุ
บคุคลอื่นใดให้ท าธุรกิจแข่งขนักบับริษัทฯ  มีการจดัท าหลกัการก ากบัดแูลเป็นรูปเลม่ แจกให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนกังานทกุคน พร้อมทัง้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการ
ด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยดึในการท างานและยงัได้ยึดหลกัปฏิบตัิตาม ISO 9001:2008 ซึง่เป็นระบบบริหารงานคณุภาพ  
    นอกจากนี ้ ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท มีการก าหนดเร่ืองดงักลา่ว โดยก าหนด
บทลงโทษทางวินยัไว้สงูสดุ คือ การเลิกจ้าง ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฎิบตัิตามท่ีก าหนด 
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  (2.3)  การดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
    บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยก าหนดไว้ใน จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน
หวัข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลู
ภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนทกุไตรมาส
เลขานกุารบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รับทราบช่วงระยะเวลาการ
ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกวา่จะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณะแล้ว และ
ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร (รวมทัง้คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลกัทรัพย์
หากมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
สง่ส าเนาให้เลขานกุารบริษัท เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป ซึง่ใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ จะมีวาระรายงานการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารและ
หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว เลขานกุารบริษัทจะสง่จดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทราบ 
พร้อมแนบส าเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในเร่ืองดงักลา่ว 
  ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏบิัตติามนโยบาย ไม่ปรากฎการซือ้ขายในช่วงเวลา
ที่ห้าม 
  บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัข้อ การเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร    
  การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท ดงันี ้
  1. รายงานเม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครัง้แรก 
  2. รายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย 
  3. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร สง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัท 
จะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนั
ท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
  ในปี  2561  กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร ได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  (2.4)  การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    บริษัทฯ ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกนั 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 
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 3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.1  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสทิธิของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ โดยค านงึถงึสิทธิตาม
กฎหมายหรือข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สิทธิดงักลา่ว ได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั จงึได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ ตลอดจนค านงึถงึชมุชน 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตอ่ต้านการทจุริต การคอร์รัปชนั ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
รวมถงึการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 
  3.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม โดยเป็นสว่นหนึง่ของ
รายงานประจ าปี 
  3.3 คณะกรรมการบริษัทด าเนินการ ให้มีช่องทางและขัน้ตอนท่ีผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถรายงานหรือ
ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท ความถกูต้องของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองท่ีไมไ่ด้รับความ
เป็นธรรม 
  3.4   คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนกังาน หรือผู้แจ้งเบาะแส 
ในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท หรือเร่ืองท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหวัข้อ การค านึงถงึบทบาทผู้มี
ส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท ยดึมัน่ในความรับผิดชอบและเคารพตอ่สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม
ค านงึถงึการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกนั เอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนั อนัจะน าไปสูก่ารท าธุรกิจท่ียัง่ยืน เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจวา่สิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของผู้มีสว่นได้เสียจะได้รับการดแูลอย่างเป็นธรรมทกุฝ่าย และปฏิบตัิด้วย
ความเสมอภาค กรณีท่ีเกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ จะมีการปรึกษาหารือและร่วมกนัก าหนด
มาตรการท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียไว้ ใน 
หวัข้อ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
  ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีช่องทางส าหรับผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีสามารถติดตอ่สื่อสาร เสนอแนะ รายงาน
หรือร้องเรียน ในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองความถกูต้องของรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทจุริตหรือประพฤติมิชอบของ
พนกังานในบริษัทฯ หรือ ในเร่ืองท่ีผู้มีสว่นได้เสยีถกูละเมิดสทิธิ หรือ ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม พนกังานหรือผู้มีสว่นได้เสียท่ี
พบเห็น หรือมีหลกัฐาน หรือมีข้อสงสยัวา่มีพนกังานหรือบคุคลซึง่กระท าในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการให้
สินบน หรือคอร์รัปชนั ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม การทจุริต กระท าผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ
นโยบายของบริษัท การไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน การไมไ่ด้รับความเป็นธรรม
ในการปฏิบตัิงาน  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 
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     -   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 หรือหลกัฐานท่ีชดัเจน
เพียงพอ ท่ีจะแสดงให้เหน็วา่มีเหตอุนัควร เช่ือวา่มีการเข้าไปมีสว่นร่วมในการให้สนิบน หรือคอร์รัปชนั  
   ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านงึถงึความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน เว้น
แตก่รณีท่ีต้องเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  2. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  
   หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยค า หรือให้ข้อมลูใดๆ ท่ีพิสจูน์ได้วา่ เป็นการกระท าโดยไมส่จุริต 
อนัสง่ผลให้บคุคล หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนกังานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และ/หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมาย แตห่ากเป็นบคุคลภายนอกท่ีการกระท านัน้ ท าให้บริษัทฯ 
ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ 
 

  3.  เงื่อนไขและการพจิารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด  
   1.  รายละเอียดของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด ต้องเป็นความจริง มีความชดัเจนเพียง
พอท่ีจะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการตอ่ไปได้ 
   2.  ข้อมลูที่ได้รับจะถือเป็นความลบั ไมม่ีการเปิดเผยช่ือผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หากไมไ่ด้รับ
การยินยอม 
   3.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิดท่ีมีเจตนาโดยสจุริตจะได้รับการดแูลและให้ความ
เป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นพนกังานหรือบคุคลภายนอก 
   4.  ระยะเวลาในการด าเนินการข้อร้องเรียน ขึน้อยู่กบัความซบัซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอของ
เอกสารหลกัฐานท่ีได้รับจากผู้ ร้องเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐานและค าชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน 
   5.  ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบักระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมลูที่
เก่ียวข้องเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านงึถงึความปลอดภยั และความเสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
 

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

  5. การตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
   1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บคุคล
หรือหน่วยงานท่ีไว้วางใจเป็นผู้กระท าการแทนได้ 

mailto:cac@spi.co.th
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   2. ผู้ รับข้อร้องเรียน หรือผู้ ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนกังานมาให้ข้อมลู หรือขอให้จดัสง่
เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 
   3. ข้อร้องเรียนตา่งๆ ท่ีผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือ
รายงานตอ่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
   ส าหรับข้อร้องเรียนท่ีเป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินยั หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคล
เสนอเร่ือง พร้อมความเห็นตอ่ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือพิจารณาสัง่การ  
   ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ใดผู้หนึง่จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมให้กบัผู้ เสียหาย 
 

  6. มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 
   บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมลูที่กระท าโดยเจตนาสจุริต ด้วยการปกปิดช่ือท่ี
อยู่หรือข้อมลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมลู และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมลูไว้เป็น
ความลบั โดยจ ากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเทา่นัน้ ทัง้นี ้ ให้ถือปฏิบตัิตาม
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีก าหนดไว้ ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  
 

  7. การคุ้มครองพนักงาน 
   บริษัทฯ จะให้การดแูล และคุ้มครองผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิตาม นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และข้อปฏิบตัินี ้ 
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน ท่ีก าหนดไว้ ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน 
  ในปี  2561  จากช่องทางการร้องเรียนท่ีบริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียนจากผู้มสีว่นได้เสียแต่
อย่างใด 
 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
  4.1 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างถกูต้อง โปร่งใส ทนัเวลา
ตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงาน
ตามเหตกุารณ์ ซึง่มีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไมก่ระทบตอ่ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศ
ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และ
ช่องทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างทัว่ถงึ เท่าเทียมกนั  
  4.2 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหน่วยงาน หรือผู้ รับผิดชอบในการท าหน้าท่ี นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือสื่อสาร
กบับคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหวัข้อ การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัของการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบับริษัท หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีการเปิดเผยสารสนเทศส าคญัท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือ
ตอ่การตดัสินใจลงทนุ หรือตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจลงทนุ ได้ทราบข่าวสารท่ีส าคญั
อย่างถกูต้อง รวดเร็ว ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกนัและคณุภาพเดียวกนั  
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  (1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี   
   (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
  (2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์  ได้แก่  การได้มา/จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์  รายการที่เก่ียวโยงกนั  
   การเข้าร่วมลงทนุ การจ่าย/ไมจ่่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ 
  โดยจดัสง่สารสนเทศดงักลา่ว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั
อย่างสม ่าเสมอ ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  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 ของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร / คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ใน โครงสร้างการจัดการ หวัข้อ การเปล่ียนแปลง
การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
  (3) ลักษณะการประกอบธุรกจิ มีการเปิดเผยให้ทราบถงึ การด าเนินธรุกิจของบริษัท ภาวะอตุสาหกรรม
และการแข่งขนั   
  (4) โครงสร้างกลุ่มธุรกจิ มีการเปิดเผยโครงสร้างกลุม่ธุรกิจ โดยระบสุดัสว่นการถือหุ้นอย่างชดัเจน ใน
หวัข้อ โครงสร้างรายได้ 
  (5) ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกจิ มีการเปิดเผยถงึปัจจยัความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
โดยกลา่วถงึลกัษณะความเสี่ยง สาเหตแุละผลกระทบ รวมทัง้แนวทางในการป้องกนัหรือ ลดความเสี่ยง ในหวัข้อ
ปัจจัยความเสี่ยง 
  (6) ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลง
ท่ีส าคญั รวมทัง้ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุรือผลตอ่ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ในหวัข้อ ค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  (7) ประวัตขิองคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พร้อมทัง้ระบวุา่กรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถงึบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย การถือครองหลกัทรัพย์ จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และประวตัิการอบรม
ของกรรมการบริษัท ในหวัข้อ รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
  (8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ และรูปแบบการจ่าย
คา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยในสว่นของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคา่ตอบแทนเป็นรายบคุคล มี
การแจกแจงประเภทของคา่ตอบแทนและจ านวนเงินท่ีได้รับ ในหวัข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สว่นคา่ตอบแทน
ของผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของคา่ตอบแทน ในหวัข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
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  (9) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชดุย่อย และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ในหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ 
  (10) การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ มีการเปิดเผยการเข้าอบรมการท าหน้าท่ี
กรรมการบริษัท  ในหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ 
  (11) การประเมินการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคนตอ่ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้
คณะโดยรวม ในปีท่ีผ่านมา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (85.33%) ในหวัข้อ บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท 
  (12) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ 0.10 บาทตอ่หุ้น 
หรือร้อยละ 10 ของราคามลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท และ
ภาวะเศรษฐกิจ   ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลตามนโยบายมาอย่างตอ่เน่ือง 
  (13) การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการ มีการเปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)  
  ในปี 2561 บริษัทฯ มีการรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้มีการน า
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทัง้ 8 หลกัปฏิบตัิ  มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
บริษัท และเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต์ของ
บริษัท (www.spi.co.th)   

  (14) ความรับผิดชอบต่อสังคม   มีการเปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม  และการปฏิบตัิตาม
นโยบาย โดยได้จัดท ารายงานความยั่งยืน เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหวัข้อ SPI…กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
  (15) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการเปิดเผยทัง้ในรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยให้ทราบถงึผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน
และการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัท ในด้านตา่งๆ  5  สว่น  
  (16) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการบริษัท
ตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่ความเช่ือถือได้ และความถูกต้องของข้อมลูทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุใช้
ประกอบในการตดัสนิใจ จงึได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน ลงนามโดย
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)      
  (17) การท ารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทด าเนินการ
กบัรายการระหวา่งกนัหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตมุีผล ค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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และในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัมีการก าหนดไว้ในระเบียบของบริษัทในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีมิใช่
ปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีมลูคา่เกินร้อยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเหน็ชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณา

อนุมัต ิ ซึง่ก าหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ 
เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ ได้เปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) โดยได้เปิดเผยถึง ช่ือ ความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยง 
การก าหนดราคา มลูคา่ของรายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจ าเป็นของรายการดงักลา่ว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
และความเห็นท่ีแตกตา่ง (ถ้ามี) รวมทัง้มีการบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได้ และยงัได้ท าการสรุปไว้
ในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ 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 การซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท ไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  ห้าม
มิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง นอกจากนี ้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บคุคลท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ มีหน้าท่ีต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ตอ่ไป และมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ 
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยแสดงจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ  ต้นปี  สิน้ปี  และการซือ้ขายระหวา่งปี  ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ใน โครงสร้างการจัดการ หวัข้อ การเปล่ียนแปลง
การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
  (20)  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการบริษัท
และผู้บริหาร ต้องรายงานการมสีว่นได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง เมื่อเข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารครัง้แรก และรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย โดยสง่แบบรายงาน
การมีส่วนได้เสียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะสง่ส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
  (21) ผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ น่าเช่ือถือ และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปลีย่นผู้สอบบญัชี และมีบริษัท
ผู้สอบบญัชีได้เสนอการให้บริการและคา่สอบบญัชีแก่บริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคดัเลือกจาก
ผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามข้อบงัคบับริษัท และจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการท างาน ผลงานท่ีผ่านมา ความสามารถในการรองรับปริมาณงานท่ี
เพ่ิมขึน้และเปรียบเทียบอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทสอบบญัชีท่ีสามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ได้และมีคา่สอบ
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บญัชีท่ีเหมาะสม จงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ และ/หรือ นางสายฝน อินทร์แก้ว 
และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนด
จ านวนเงินคา่สอบบญัชี เป็นเงินทัง้สิน้ 3,220,000.- บาท (ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงการน าสง่งบการเงิน โดยการสอบ
ทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส จากเดิม 4 ไตรมาส เป็นเงิน 1,440,000.- บาท เหลือ 3 ไตรมาส ท าให้คา่สอบทาน
ข้อมลูทางการเงินรายไตรมาสลดลงเหลือ 1,080,000.- บาท คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิน้ 2,860,000.- บาท) ส าหรับ
คา่บริการอื่น คือ การสอบทานยอดขาย (คา่ลิขสิทธ์ิ) เป็นเงิน  100,000.- บาท  
  ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองจากผู้สอบบญัชี และน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทัง้รายไตรมาส
รายปี และไม่ถูกส่ังแก้ไขงบการเงนิโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (22) การส่ือสารข้อมูลของบริษัท บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความโปร่งใสเพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้น/ผู้ลงทนุ สามารถเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัว่ถงึ และเท่าเทียมกนั โดยจดัให้มีช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมลูไว้หลายๆ ช่องทาง เชน่ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 
รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส เวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) การพบปะนกัวิเคราะห์/นกัลงทนุ  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 มีผู้ท าหน้าท่ีด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์ ใน
การให้ข้อมลูและข่าวสารตามท่ีนกัลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องต้องการ โดยสามารถติดตอ่ได้ท่ี 
   นางสาวณฐักาญจน์ ธนาวดี 
   โทรศพัท์ : 0-2293-0030   
   โทรสาร   : 0-2293-0040  
   อีเมล์   : ir@spi.co.th  
 

  ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่สหพฒัน์ ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จดังาน
“นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 10 ในงาน  Saha  Group  Fair ครัง้ท่ี  22 ณ ศนูย์
ประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพ่ือให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และสื่อมวลชน ได้พบกบักรรมการบริษัท และผู้บริหาร
อย่างใกล้ชิด และบริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือสรุปข้อมลูประวตัิและผลประกอบการท่ีส าคญั แจกให้กบันกัวิเคราะห์ นกัลงทุน 
และสื่อมวลชน ท่ีมาร่วมงาน ตลอดจนให้ทกุท่านได้เข้าชมผลติภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ๆ  ของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีได้
จดัแสดงในงาน Saha Group Fair ครัง้ท่ี 22 พร้อมได้ซือ้สินค้าในราคาพิเศษ ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ ร่วมงาน
เพ่ิมขึน้ทกุปี ท าให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุและสื่อมวลชน ทราบถงึภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุม่สหพฒัน์มาก
ขึน้ ซึง่งานดงักลา่วได้เผยแพร่ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
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 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  5.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บคุคลท่ีมีความรู้ ความ 
สามารถ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ไมจ่ ากดัเพศ และมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้
เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
  5.2 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
  5.3 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ช่วยกลัน่กรองงานท่ีส าคญัเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 
  5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแตล่ะคณะ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
ขอบเขต อ 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 าเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณ 
เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ถือปฏิบตัิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 
  5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนกังาน อย่างตอ่เน่ือง 
  5.10 คณะกรรมการบริษัทก าหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทกุปี ซึง่ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททกุทา่นมีความเป็นอิสระในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยกรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสิทธิออกเสียงในวาระท่ีตนมสีว่นได้เสีย 
  5.11 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ยกเว้น
กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
  5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 
  5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร มีโอกาสที่จะประชมุ
ระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชมุ 
  5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุท่าน เข้าถงึสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติม
ได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และใน
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กรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
คา่ใช้จ่ายของบริษัท 
  5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุ
มีผล และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
  5.16 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
  5.17 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ
มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสง่ส าเนาให้เลขานกุารบริษัท เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
  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 และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
  5.23 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายในการสบืทอดต าแหน่งของพนกังานในหน้าท่ีตา่งๆ เพ่ือการก้าวสู่
ต 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 าและมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ  
ด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น   
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   ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเหน็วา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั มีการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัท กฎบตัร มีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานตามมติคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท  เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง   
  2. ด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท
ได้ก าหนดให้มีการจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (ฉบบัปรับปรุง ครัง้ท่ี 2) เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 เพ่ือใช้แทนฉบบัเดิม 
และก าหนดให้มกีารทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
  3. การจัดท านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ซึง่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ
สามารถดูรายละเอียดได้จาก จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งทางธุรกจิ   
   ในปี 2561 บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 6 รายการ และ
ไมม่ีรายการที่ต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
  4. การก ากับดูแลระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
   คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีระบบการควบคมุภายในทัง้ทางด้านการเงิน การด าเนินงาน และด้าน
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้การบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดแูลเร่ือง
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบประเมินผล และ
ตรวจตดิตามผลการปฏิบตัิงานของระบบตา่งๆ ตลอดจนให้ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ได้ด าเนินการตามแนวทาง
ท่ีก าหนด มีความเป็นอิสระ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุเดือน เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวสอบท าการสอบทานวา่บริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ สามารถดูรายละเอียดได้จากหวัข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
  5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการประชมุอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ กรรมการบริษัทให้ความส าคญั
กบัการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าท่ีส าคญัเพ่ือรับทราบและร่วมตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชมุไว้ลว่งหน้า
ทกุปี และได้แจกตารางการประชมุให้กรรมการบริษัททกุคนทราบลว่งหน้า เลขานกุารบริษัทจะสง่จดหมายเชิญประชมุ ซึง่
มีการก าหนดระเบียบวาระการประชมุทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา รายงานการประชมุครัง้ก่อน และเอกสาร
ประกอบการประชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบเร่ืองเพ่ือพิจารณาลว่งหน้า ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และ
ข้อบงัคบับริษัท  ท่ีก าหนดให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ซึง่ไมน้่อยกวา่ 5 
วนัท าการ  รวมทัง้แนบแบบ 59-2  เพ่ือเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของ
บริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนท่ีผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
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กรรมการผู้จดัการใหญ่ จะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชมุ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัททกุคน สามารถเสนอ
เร่ือง เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานกุารบริษัท และหากต้องการข้อมลูเพ่ิม 
สามารถขอข้อมลูเพ่ิมจาก กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือเลขานกุารบริษัทได้ 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุด าเนินและควบคมุ
การประชมุให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้     
  เร่ืองสืบเน่ือง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิงานจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีผ่านมา  
  วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเร่ืองส าคญั เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผล
ประกอบการในรอบเดือนท่ีผ่านมา และวาระการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 
  วาระเพื่อพจิารณา เป็นวาระท่ีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิ โดย
กรรมการบริษัทผู้มสีว่นได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชมุ และไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ประธาน
กรรมการบริษัทเปิดโอกาส และสนบัสนนุให้กรรมการบริษัททกุคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการ
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ประมวลความเห็น  ข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชมุ  
ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามวาระและเวลาท่ีเหมาะสม  การวินิจฉยัชีข้าดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคน
หนึง่มีเสียงหนึง่เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท นอกจากผู้บริหารระดบัสงูท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วม
ประชมุ เพ่ือชีแ้จงเร่ืองต่างๆ แล้ว ยงัได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้ เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรงเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือชีแ้จงข้อมลูด้วย 
  เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ เลขานกุารบริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเก็บ
รายงานการประชมุ ท่ีประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุเพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 
  นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร สามารถประชมุระหวา่ง
กนัเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
  ในปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ 
ในหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจ านวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ของการประชุมทัง้ปี และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
  6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 ซึง่
เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ตอ่ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะโดยรวม ซึง่ได้เก็บ
คะแนนประเมินไว้ทกุปี ตัง้แตเ่ร่ิมการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่ง
ปีท่ีผ่านมา เพ่ือน ามาปรับปรุงให้เกิดประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ 
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   หลกัเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อ  ดงันี ้
เกณฑ์ คะแนน 
ดีมาก มากกว่าร้อยละ 90  ขึน้ไป 
ดี มากกว่าร้อยละ 70  ขึน้ไป 

พอใช้ มากกว่าร้อยละ 50  ขึน้ไป 
ควรปรับปรุง ตัง้แตร้่อยละ 50 

 

   -  การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  
     คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 
โดยแบ่งการประเมินเป็น  3 ด้าน  ดงันี ้
     1. ผลการด าเนินงาน  บทบาทหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
     2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท 
     3. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหารและผู้มีสว่นได้เสีย 
   ในปี 2561 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.33  
   -  การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย 
     คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย โดยให้
กรรมการชดุย่อยแตล่ะคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุย่อยท่ีตนด ารงต าแหน่งในภาพรวม  
   ในปี  2561  มีผลการประเมิน สรุปได้ดงันี ้ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ผลการประเมิน เกณฑ์ประเมิน 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 99.61 ดีมาก 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 71.67 ดี 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 94.67 ดีมาก 

 

 7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
  คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอ่ความเช่ือถือได้ และความถกูต้องของข้อมลูทาง
การเงิน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุใช้ประกอบในการตดัสินใจ จงึได้จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตอ่รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)       
  ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  ประกอบด้วย 
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทฯ ได้จดัท าจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร แจกให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคน และเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ พนกังาน ชมุชนและสงัคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ 
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คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรม 
คณุธรรมท่ีดี เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับโดยทัว่ไป ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทฯ   มีความเจริญก้าวหน้า  มัน่คงอย่างยัง่ยืน  ดงันี  ้
  (1.1)  ผู้ถือหุ้น 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1.   เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
  2.   ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น  
อนัจะน าไปสูค่วามเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 
  3.   มีการพฒันากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
  4.    รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศท่ี
รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวข้อง โดย
ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีมลีกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถงึสารสนเทศของบริษัท 
  5.   จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
  6.   เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ 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 ไมเ่ป็นอปุสรรคในการเข้า
ร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่น 
มาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
  10. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตมุีผล และเปิดเผยข้อมลู
อย่างครบถ้วน 
  11. ปกป้องผลประโยชน์ และดแูลทรัพย์สนิของบริษัท เสมือนวิญญชูนพงึรักษาทรัพย์สินของตนเองขจดั
การแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ มีกลไกท่ีท าให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่วา่จะได้รับข้อมลูที่
ถกูต้อง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มกีารควบคมุการท ารายการ
ระหวา่งกนั มีมาตรการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเก่ียวกบัข่าวสารท่ีเป็นความลบั 
และก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงาน ท่ีรับทราบข้อมลูภายในน าข้อมลูภายในของบริษัท ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอืน่โดยมิชอบ เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่งบการเงิน
แก่สาธารณชน 
  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ 0.10 บาทตอ่หุ้น โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทและสถานะทางการเงิน ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ จงึได้จ่ายเงินปันผลจากผล
ประกอบการปี 2560 ในอตัรา 0.65 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 10.15 ของก าไรสทุธิ (ร้อยละ 
20.63 ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ) โดยก าหนดจ่ายใน วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูกวา่นโยบายการ
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จ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นการสร้างความมัง่คัง่ในระยะยาว
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และมีสทิธิออก
เสียงลงคะแนนในทกุวาระ โดยได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีส าคญั ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมลู
อิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เป็นประจ าทกุไตรมาส และเปิดเผยการ
ท ารายการท่ีส าคญั เช่น การลงทนุ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th)    
  (1.2)  ลูกค้า 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจ และความเช่ือมัน่ของลกูค้า เป็นกญุแจส าคญัอนัน าไปสู่
ความส าเร็จของบริษัทอย่างยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจด้านผลิต จ าหน่ายสินค้า และบริการ ท่ีปลอดภยัต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  2. ด าเนินธุรกิจด้วยความมุง่มัน่ พฒันาสินค้าและบริการ คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ิมคณุคา่ให้แก่สินค้า
และบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง พร้อมกบัการให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การตดัสินใจโดยไม่
ปิดบงั หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง 
  3. ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
ของลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 
  4. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีไมส่จุริตจากลกูค้า ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 
  5. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการลว่งหน้า เพ่ือ
ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  6. จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียนพงึได้รับการเอา
ใจใสแ่ละด าเนินการอย่างเป็นธรรม   
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์ ยตุิธรรมให้ข้อมลู
ท่ีถกูต้องแก่ลกูค้า ให้บริการและปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความมีน า้ใจ สนองตอบความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนบริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงระบบตา่งๆ และการบริการที่ดีในทกุสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ จนได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานตา่งๆ ดูรายละเอียด ในหวัข้อ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  
  การได้รับการรับรองและเกียรตบิตัรตา่งๆ ย่อมท าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในการท่ีจะเข้ามาประกอบกิจการ
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์มากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ ในปี 2561 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ได้ท าการส ารวจ
ความพงึพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าภายในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้ 4 แห่ง ได้รับความพงึพอใจจากลกูค้าอย่างดีและตอ่เน่ืองมาโดยตลอด โดยข้อเสนอแนะ
ตา่งๆ ของลกูค้าได้ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองสง่ผลให้คณุภาพชีวิตภายในพืน้ท่ีดีขึน้ นอกจากนี ้ หาก
ลกูค้าต้องการสอบถามข้อมลู แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางการติดตอ่ผ่านทาง
ฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ท่ี นายอ าพล วฒันวรพงศ์  ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรัพย์  โทรศพัท์ (038) 
480-444 E-Mail address : amphol@spi.co.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลงัจากได้รับข้อ
ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผู้ รับผิดชอบจะน าข้อเสนอแนะตา่งๆ เสนอตอ่ท่ีประชมุ Steering Committee เพ่ือหาข้อสรุป
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และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขพร้อมกบัมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าชีแ้จงผลการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เพ่ือ
ชีแ้จงให้ผู้ ร้องเรียนทราบ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัใสใ่จและติดตามถงึข้อเสนอแนะทัง้ในสว่นภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวข้องตอ่การด าเนินงานของบริษัท ส าหรับพนกังานของบริษัทสามารถให้ค าแนะน าและเสนอแนะการด าเนินการ
ของบริษัทได้หลากหลายช่องทาง เช่น ท่ีประชมุโครงการ สง่ข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ และกลอ่งรับข้อร้องเรียนผ่านทางงาน
บคุคลท่ีส านกังานโครงการ 
  ในปี 2561 มีบคุคลภายนอกท าการติดตอ่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท ท่ีช่องทาง Contact us  ซึง่ทัง้หมดเป็น
การสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัการให้เช่าและบริการของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์และรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ 
J-Park Sriracha Nihon Mura เท่านัน้ และไมพ่บวา่มีการร้องเรียนเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการสวน
อตุสาหกรรมแตอ่ย่างใด     
  (1.3)  คู่ค้า 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค และค านงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. มีระบบการคดัเลือกคูค้่าในห่วงโซอ่ปุทาน (Value Chain) ท่ีมีการด าเนินธุรกิจ ตามกฎหมาย ปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตัิตอ่คู่ค้าบนพืน้ฐานของการแข่งขนั
ท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 
  2. รักษาความลบั หรือข้อมลูทางสารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง
โดยมิชอบ 
  3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันา และเพ่ิมคณุคา่ให้แก่
สินค้าและบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตร่วมกนั 
  4. ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมลูที่ถกูต้อง   ในกรณีท่ี ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบเจรจากบั
คูค้่าเป็นการลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  5. ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อืน่ใด ซึง่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว  บริษัทฯ ได้มีการคดัเลือกคูค้่าอย่างเป็นธรรม และปฏิบตัิตอ่คูค้่า
ตามข้อตกลง เง่ือนไขทางการค้า และให้ข้อมลูที่ถกูต้อง มีการสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจท่ีดีตอ่กนัเป็นห่วงโซ่
อปุทาน  รวมถงึแลกเปลี่ยนความรู้  ร่วมกนัพฒันาสนิค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมคณุคา่ให้แก่สนิค้าและบริการ  โดยพฒันา
ให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่พนกังาน  ชมุชน  สงัคม  และสิ่งแวดล้อม ไมเ่รียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด ซึง่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของ
คูค้่า  ควบคูก่บัการเจริญเติบโตร่วมกบับริษัทฯ   
  ในปี 2561 ไมม่ีกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค้่า 
  (1.4)  คู่แข่ง 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ 
ดงันี ้
  1. ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  โดยค านงึถงึจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และกฎหมายแข่งขนัทางการค้าในประเทศตา่งๆ  ท่ีบริษัทฯ  เข้าไปด าเนินธรุกิจ 
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  2. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้า 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนั
ท่ีเป็นธรรม โดยสจุริตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ทัง้นี ้ บริษัทฯ  ถือวา่คูแ่ข่งเป็นสว่นหนึง่ในการเสริมสร้าง
ศกัยภาพขององค์กรให้มีความมัน่คงและแข็งแรงย่ิงขึน้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ กบัคูแ่ข่ง
ทางการค้า 
  (1.5)  เจ้าหนี ้
  คณะกรรมการบริษัทยดึมัน่ในการด าเนินธรุกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนี ้
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 
  3. บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท่ี้ดี 
  4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูต้อง ตรงเวลา  
  5. ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเป็นการลว่งหน้าเพ่ือ
ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหาย 
  เจ้าหนีข้องบริษัท แบ่งออกเป็น  
  เจ้าหนีก้ารค้า 
  บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีก้ารค้า โดยจ่ายเงินให้กบัเจ้าหนีต้รงตามข้อตกลงทางการค้า ไมว่่า
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร  โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ  Smart ก าหนดให้มีการวางบิลทกุ
วนัท่ี 1-7 ของทกุเดือน และโอนเงินให้เจ้าหนีก้ารค้าทกุวนัท่ี 26 ของเดือนนัน้ๆ หากตรงกบัวนัหยดุจะเลื่อนเป็นวนัท า
การถดัไป 
  เจ้าหนีเ้งนิกู้ 
  บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมตีอ่เจ้าหนีเ้งินกู้ โดยเคร่งครัด  โดยจ่ายคืนเงินกู้และดอกเบีย้ ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด ไมม่ีการผิดนดัช าระแตอ่ย่างใด และเงินกู้ ท่ีบริษัทฯ  ได้รับเป็น Clean  Loan  
  (1.6)  พนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่และเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของบริษัท โดยก าหนด 
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ปฏิบติัตอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจนไม่
เปิดเผย หรือสง่ผ่านข้อมลู หรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอก หรือผู้ไมเ่ก่ียวข้อง 
  2. ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท 
  3. สง่เสริมความเท่าเทียมกนั ในการจ้างแรงงาน ไมเ่ลือกปฏิบตัิ ไมกี่ดกนัด้วยเหตทุางเพศ สีผิว เชือ้ชาต ิ
ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอื่นใดท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
  4. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถของ
บคุลากรอย่างทัว่ถงึ   สร้างความมัน่คงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพของแตล่ะคน 
  5. สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
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  6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบตัิงาน 
  7. จดัให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ  สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 
  8. เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ซึง่ข้อเสนอตา่งๆ 
จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการ
ท างานร่วมกนั 
  9. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัหิน้าท่ี รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการท างาน โดย
ค านงึถงึหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือเป็นการสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 
  10. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
  บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการตา่งๆ ให้กบัพนกังาน นอกเหนือจากสวสัดิการขัน้พืน้ฐาน เชน่ สวสัดิการช่วยเหลือ 
เม่ือพนกังานประสบอคัคีภยั วาตภยั อทุกภยัหรือภยัอื่นใด และอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วย สวสัดิการเงินช่วยเหลือ กรณี
พนกังาน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบตุร ถงึแก่กรรม แล้วบริษัทฯ ยงัได้มีการจดัสวสัดิการอื่นๆ  ให้กบัพนกังาน
เพ่ิมเติม อาทิ  
  - ห้องพยาบาล บริษัทฯ จดัให้มีห้องพยาบาล เพ่ือดแูลให้ค าปรึกษา แนะน าด้านสขุภาพและให้การ
รักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้งต้นให้แก่พนกังาน โดยพนกังานจะได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาลท่ีได้
มาตรฐาน และถกูต้องตามหลกัการแพทย์โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ 
  - การตรวจสขุภาพประจ าปี เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานดแูลสขุภาพ สามารถประเมิน ป้องกนั และปฏิบตัิ
ตนได้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัอายขุองพนกังาน 
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพ รู้จกัการป้องกนั
ตนเอง เป็นประจ าทกุปี ได้แก ่ การฉีดวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู ตลอดจนจดัให้มี
เจลอนามยัล้างมือตามจดุตา่งๆ ในบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทัว่ถงึ และจดัเตรียมหน้ากากอนามยั ส าหรับแจกให้
พนกังานเม่ือเจ็บป่วย ตลอดจนบริษัทฯ จดัให้มีเคร่ืองฟอกอากาศและเคร่ืองก าเนิดโอโซน ส าหรับใช้ในการอบก๊าซ
โอโซน เพ่ือช่วยลดปริมาณเชือ้โรคสะสมภายในบริษัทฯ   
  - กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือการออมเงินและเป็นการสร้างหลกัประกนัระยะยาวแกพ่นกังานในอนาคต  
โดยสามารถสง่เงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 8 - 15 ของคา่จ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทนุจากบริษัทฯ ทกุเดือน
ในอตัราร้อยละ 8 ของคา่จ้าง 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังานเครือสหพฒัน์ เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานตระหนกัถงึการออม ตามหลกัการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ในรูปแบบของทนุเรือนหุ้นและเงินฝาก รวมถงึการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในสทิธิประโยชน์ของเงินกู้
ประเภทตา่งๆ เพ่ือแบ่งเบาภาระหนีส้นิให้แก่พนกังาน 
  - เงินบ าเหน็จเกษียณให้กบัพนกังานทกุคนเมื่อเกษียณอายกุารท างาน บริษัทฯ จดัให้มีเงินตอบแทน
การเกษียณอาย ุ ส าหรับพนกังานทกุคนท่ีท างานกบับริษัทจนเกษียณอาย ุ เพ่ือพนกังานจะได้น าเงินดงักลา่ว ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสขุหลงัเกษียณอายกุารท างาน   
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  - การประกนัภยักลุม่ บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการด้านการประกนัภยักลุม่ ครอบคลมุทนุประกนัชีวิตและ
ทนุประกนัอบุตัิเหตใุห้กบัพนกังานทกุคน   เพ่ือเป็นหลกัประกนัความเสี่ยงภยัท่ีอาจเกิดขึน้กบัพนกังาน 
  - การประกนัสขุภาพกลุม่ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระและคุ้มครองค่าใช้จ่ายตา่งๆ ในการรักษาพยาบาล 
การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของพนกังาน ทัง้ในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมถงึกรณีเสียชีวิต 
  - เงินกู้ เพ่ือท่ีอยู่อาศยั บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสวสัดิการเงินกู้  เพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัสถาบนัการเงินต่างๆ 
เพ่ือแบ่งเบาภาระหนีส้ินให้แกพ่นกังาน 
  - เคร่ืองแตง่กายพนกังาน เพ่ือความเป็นระเบียบและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานของบริษัท 
  -  การฝึกอบรมและสมัมนา บริษัทฯ จดัให้มีการอบรมสมัมนาทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร   เพ่ือเป็น
การพฒันาเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท างานให้แก่พนกังานอย่างตอ่เน่ือง และสามารถน ามาประยกุต์ใช้
ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -   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 นอกจากช่องทางการร้องเรียน
ของผู้มีสว่นได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัมีช่องทางโดยตรง ในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียนและแจ้งปัญหาตา่งๆ 
ระหวา่งพนกังานกบัผู้บงัคบับญัชา โดยผ่านกลอ่งรับข้อมลูมายงั แผนกตรวจสอบภายใน หรือผ่านทางไปรษณีย์ ตู้  ปณ.3 
ปณฝ.สาธุประดิษฐ์  กรุงเทพฯ 10124 หรือ E-mail Address  : cac@spi.co.th  
  (1.7)  ชุมชนและสังคม 
  คณะกรรมการบริษัท ด าเนินธรุกิจโดยค านงึถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ประเทศชาติชมุชนและ
สงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึง่สงัคมและสว่นรวมท่ีดี โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1. ไมด่ าเนินธุรกิจท่ีท าให้สงัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสิทธิของบคุคลอื่นที่อยู่ร่วมในชมุชนและสงัคม 
  2. ปลกูฝังจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม ให้เกิดขึน้ในบริษัท และพนกังาน
ทกุระดบัอย่างตอ่เน่ือง 
  3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม อนัเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 
  4. สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
  5. ร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆ ในการพฒันาชมุชน  
  6. ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมท่ีกอ่ให้เกิดสาธารณประโยชน์  
  7. สร้างรายได้และสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน   โดยสนบัสนนุการจ้างงานและผลิตภณัฑ์ชมุชน 
  8. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูต้อง  
โปร่งใส  เป็นธรรม 
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  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการจัดกจิกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
สนับสนุนกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลกูฝังจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม
โดยสว่นรวมให้เกิดขึน้ในบริษัทฯ โดยกระท าอย่างตอ่เน่ือง ก ากบัดแูลไมใ่ห้สร้างปัญหาแก่ชมุชน สนบัสนนุช่วยเหลือและ
เกือ้กลูแก่ชมุชนเพ่ือประโยชน์สขุร่วมกนั และสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม เช่น 
การศกึษา การสง่เสริมอาชีพ โดยร่วมกบัหน่วยงานราชการในการเปิดให้พืน้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรมเป็นพืน้ท่ีอบรม
ด้านความปลอดภยัในการจราจรสอบใบขบัข่ี การตรวจมะเร็งปากมดลกู การบริจาคโลหิต การแข่งขนักีฬาระหว่างผู้บริหาร
ของโรงงานตา่งๆ ร่วมกบัชมุชน จดัอบรมสมัมนาประจ าปี มอบทนุการศกึษา การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจดัการขยะ
ชมุชนและการประยกุต์ใช้ประโยชน์จากวสัดเุหลือใช้ จากผลการด าเนินการตา่งๆ ท่ีผ่านมาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์
ได้รับความร่วมมือ ในการด าเนินงานกิจกรรมตา่งๆ จากชมุชนโดยรอบสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์เป็นอย่างดี ตาม
รายละเอียดที่เปิดเผยไว้ใน หวัข้อ SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) 
  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ นางสาวชลิตตา ตัง้ชนะชยัอนนัต์ เจ้าหน้าท่ีส านกังาน เป็นผู้ท าหน้าด้านงานมวลชน
สมัพนัธ์ สามารถติดตอ่ได้ท่ีโทรศพัท์  (038) 480-444  หรือ E-Mail address : chalitta@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 เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบใน
การจดัการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
  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 จงึ
ได้สร้างสรรค์ “สวนอุตสาหกรรม” ให้เป็นบ้านหลงัใหญ่ ส าหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชีวิตท่ีพร่ังพร้อมด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้ทกุคนได้ท างานอย่างมีความสขุ พร้อมไปกบัการใช้ชีวิตท่ีอบอุน่ ภายใต้ปรัชญา “สร้างสิ่งที่
มากกว่าค าว่า เขตอุตสาหกรรม” ซึง่ได้มีการพฒันาสภาพแวดล้อมให้ร่มร่ืนบรรยากาศอบอุน่ ดแูลต้นไม้ทกุต้นด้วย
ความใสใ่จ เพ่ือให้สมกบัความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” ส าหรับทกุชีวิตภายใต้ชายคาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
และได้วา่จ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ท าการวิจยัพฒันาและควบคมุสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองทัง้
เร่ือง น า้ เสียง อากาศ และขยะ ซึง่ผลของการตรวจวดัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ทัง้  4  แห่ง เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
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  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
  1.   การจดัการน าน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีผ่านการบ าบดัแล้วจากระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง ใช้
รดน า้ต้นไม้ในพืน้ท่ีสีเขียว ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู โดยก าหนดเป้าหมายการ
ใช้เป็นสดัสว่น >30%, 40% และ >90% ของปริมาณน า้ทิง้ทัง้หมด จะเห็นได้วา่พืน้ท่ีในสว่นของสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ล าพนู มีปริมาณการน าน า้ท่ีผ่านการบ าบดัแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ เน่ืองจากมีการปรับปรุง
พืน้ท่ีใช้น า้ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการปลกูพืชและการจดัท าโครงการตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้คณุภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมดีขึน้ ลดคา่ใช้จ่ายในการจดัสรรหาแหลง่น า้มาใช้ในพืน้ท่ีสีเขียวเป็นอย่างดี 
   โดยปี 2561 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีการน าน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดัแล้วมารดน า้
ต้นไม้ในพืน้ท่ีสีเขียวมากกวา่ร้อยละ 45 ของปริมาณน า้เสียเข้าระบบให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมขึน้ในพืน้ท่ีสวน
อตุสาหกรรม และสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ มีปริมาณการใช้น า้ท่ีผ่านการบ าบดั คิดเป็นร้อยละ 42 
รวมถงึสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู มีการติดตัง้ระบบผลิตโอโซน เพ่ือปรับปรุงคณุภาพน า้สามารถใช้
ประโยชน์จากน า้ท่ีผ่านการบ าบดัแล้วให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีได้เพ่ิมขึน้วนัละประมาณ 3,500 ลกูบาศก์เมตร 
คิดเป็นสดัสว่นการใช้ประโยชน์จากน า้ท่ีผ่านการบ าบดัได้ร้อยละ 99.5 
  2.  บริษัทฯ ได้ศกึษา วิจยัการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง เพ่ือผลิตปุ๋ ยให้
ได้ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ร่วมกบัคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือการศกึษาแนวทางการใช้
ประโยชน์ และข้อจ ากดัของกากตะกอน และเป็นอีกแนวทางหนึง่ในการจดัการกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ีสะสม
อยู่ภายในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ซึง่เป็นการลดการปลดปลอ่ยของเสีย
ภายใต้หลกัการของ Waste minimization ท่ีท าให้ของเสียกลายเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเป็นแหลง่ก าเนิด
กากตะกอนและสิ่งแวดล้อม ในแง่ของการลดต้นทนุในการบ าบดัน า้เสีย หลงัจากจบโครงการศกึษาวิจยัหมกัปุ๋ ยอินทรีย์
จากกากตะกอนในระบบบ าบดัน า้เสีย ได้สตูรปุ๋ ย จ านวน 2 สตูร ได้แก่ ปุ๋ ยจากกากตะกอนและขยุมะพร้าว และปุ๋ ยจาก
กากตะกอนและผกัตบชวา ซึง่ปุ๋ ยสามารถผสมเข้ากนัได้ทัง้หมด และไมม่ีกลิ่นของตะกอนท่ีเกิดจากการหมกั ซึง่ปัจจบุนั
ได้ท าการจดัเก็บปุ๋ ยหมกัไว้ในกระสอบและเก็บในท่ีแห้ง เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะทางเคมี และชีวภาพบางประการตาม
มาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร การศกึษาอตัราสว่นท่ีเหมาะสมตอ่พืชประเภทตา่งๆ ปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องในกระบวนการท าปุ๋ ยและการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ของกากตะกอนน า้เสีย และการทดสอบอิทธิพลของ
ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่อตัราสว่นของธาตอุาหารในปุ๋ ยอินทรีย์ 
  3.  เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และความใสใ่จในคณุภาพชีวิตของชมุชน พนกังาน และสิ่งแวดล้อมท่ีดีสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา กบินทร์บรีุ และล าพนู ได้มีการด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพอากาศ ตรวจวดัคณุภาพ
น า้เสียท่ีผ่านการบ าบดั ติดตามคณุภาพน า้ดิบจากคลองตา่งๆ ทัง้ก่อนและหลงัการไหลผ่านสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  
เสียงรบกวนตา่งๆ ตามข้อก าหนด  ระบบการจดัการขยะมลูฝอย ฯลฯ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครัง้ หรือ เดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือ
รายงานตอ่ราชการสว่นท้องถ่ิน  กรมโรงงานและกรมควบคมุมลพิษ 
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  4.  โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู เป็นโครงการท่ีใช้พืน้ท่ีของสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ล าพนู ปลกูข้าว ปลกูพืช เลีย้งสตัว์  ยดึหลกัการประหยดัพลงังาน และผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ไมม่ีการ
ใช้สารเคมีสงัเคราะห์ ปฏิบตัติามแนวทางในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟสูภาพนิเวศการเกษตรและเป็นแหลง่เรียนรู้ของชมุชน 
ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ ใน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
  คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม ได้ท าการประเมินบริบทองค์กร ประเดน็ภายในด้านการบริหารองค์กรท่ีดี
โครงสร้าง (นโยบาย วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ และวิสยัทศัน์) ซึง่ผู้บริหารและพนกังาน มีความตระหนกัและใสใ่จในการ
จดัการสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดโอกาสในการปรับปรุงหรือพฒันาบคุลากรในองค์กร ให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า 
ท าให้คะแนนการประเมินอยู่ในระดบัสงู จงึได้ก าหนดให้มีการจดัท าเป็นโครงการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลตุามโอกาส
ในการปรับปรุงพฒันาท่ีได้ประเมินไว้ โดยมีหวัข้อในการอบรมและประเมินวดัผล 4 หวัข้อ ดงันี ้
  1. การประหยดัพลงังานในระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 50001) 
  2. โครงการสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2561 
  3. การศกึษาเทคโนโลยีใหม ่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
  4. การศกึษาดงูานเทคโนโลยีใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม (ระบบ FF/UF ประปา)  
รวมทัง้ได้ท าการประเมินผู้มีสว่นได้เสียประเดน็ภายนอกของหน่วยงานราชการและลกูค้าต้องการให้เผยแพร่แผนฉกุเฉิน
ในสวนอตุสาหกรรม และมีชมุชนเข้าร่วม จงึได้ก าหนดให้มีการจดัท าเป็นโครงการสิ่งแวดล้อม เชิญผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก ่
หน่วยงานราชการสว่นท้องถ่ิน ชมุชน และลกูค้า ซึง่เป็นบริษัทภายในสวนอตุสาหกรรม มาสงัเกตการณ์ การซ้อมแผน
ฉกุเฉินของระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง โดยโครงการฯ บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้การประเมินความ
ต้องการและความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสีย ประเดน็ภายนอก ได้มีการจดัท าโครงการสิง่แวดล้อมเพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ี
เพ่ือความเหมาะสมส าหรับการศกึษาดงูาน โดยจดัให้มีเคร่ืองขยายเสียง จดัท าผงัพร้อมค าอธิบายระบบและจดัให้มี
ห้องสขุาเพียงพอส าหรับผู้มาเย่ียมชมศกึษาดงูาน โดยโครงการบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีก าหนดไว้  
  (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 หรือ
ท้องถ่ิน  
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีตา่งๆ อย่างถกูต้อง ทนัเวลา ตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย  
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  2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
  1.   ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุ 
สมผล มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการอนมุตัิเข้าท ารายการ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั กรรมการบริษัท
ผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสทิธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  2.   ยดึถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการขดั
ผลประโยชน์กบับริษัท  รวมทัง้ไมม่ีการเอือ้ประโยชน์  หรือให้สิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 
  3.   กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  4.   กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรับทราบข้อมลูภายใน ห้ามท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท  ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 
24 ชัว่โมง 
  5. ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  มีหน้าท่ีรายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
  6. ไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผ่านข้อมลู หรือความลบัของบริษัทท่ีตนเองทราบหรือได้รับทราบตอ่บคุคลภายนอก
หรือผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้อง  
  7.   การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานของบริษัทท่ีมีอ านาจหน้าท่ี อาจมีการก าหนดชัน้ความลบั
ของข้อมลูตามความส าคญัของข้อมลู และการให้ข้อมลูต้องอยูใ่นกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
  8. บริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งตอ่ประธานกรรมการบริษัท
ทราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 
  จากนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ มีการควบคมุดแูลการท ารายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกนั ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีมลูคา่เกินร้อยละ 0.03 
ของ NTA บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ ซึง่ก าหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีสว่น
ได้เสียในวาระใด 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 าเป็นของรายการดงักลา่ว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นท่ีแตกตา่ง (ถ้ามี) รวมทัง้มี
การบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได้ และยงัได้ท าการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ซึง่ในปี 2561 มีการแจ้งท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภททรัพย์สินหรือ
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บริการ 6 รายการ ตามรายละเอียดท่ีได้เปิดเผย ใน หวัข้อ รายการระหว่างกัน และไมม่ีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั
ท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
  กรณีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทาง
การค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง
เป็นประจ าทกุปี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1 หลงัจากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพ่ือให้กรรมการ
บริษัทชดุใหมไ่ด้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และให้สรุปรายการดงักลา่วทกุไตรมาส เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบ และได้เปิดเผยไว้ในในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) วา่รายการ
ระหวา่งกนัได้กระท าอย่างยตุิธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า  
  บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และจ ากดัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ชบ่ริษัทย่อย โดยการให้กู้ ยืมเงินหรือค า้ประกนัเงินกู้ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ  
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ดแูลการซือ้ขายสินทรัพย์ให้เป็นไป ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   
เร่ือง  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์   
  ทัง้นี ้  ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ กรรมการบริษัท ผู้มีสว่นได้เสยี  
ไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3. การเลีย้งรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ 
  คณะกรรมการบริษัทมุง่หวงัให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
อย่างไรก็ตามการเลีย้งรับรอง การรับ หรือการให้ของขวญั หรือการรับการเลีย้งรับรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ
เพ่ือรักษาไว้ซึง่ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั เป็นสิ่งอนัควรปฏิบตัิตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. ไมรั่บ หรือให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง ท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึง่
อย่างใด หากจ าเป็นต้องรับหรือให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรองตามประเพณีท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ปกติวิสยั  ให้
รายงานผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั 
  2. กรณีได้รับมอบหมาย  หรือได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจ
รับเงิน สิ่งของหรือของขวญัได้ตามหลกัเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนัน้ก าหนดและใช้เป็นการทัว่ไป เชน่ 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   
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  4. นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท   โดยก าหนดนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั  และข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการ
คอร์รัปชนั สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) เป็นสว่นหนึง่ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ควบคู่
ไปกบัการสร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสตัย์
สจุริต ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน  เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  รวมทัง้
ห้ามให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บคุคลภายนอก เพ่ือจงูใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือละเว้นการ
กระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบตอ่ต าแหน่งหน้าท่ีของตน ซึง่บริษัทฯ ได้ก าหนดโทษทางวินยัไว้ส าหรับผู้ ท่ีละเมิด
และจะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถ้ามี)   
  บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชนั มีการจดัท า
แผนป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานระบบควบคมุภายในและตดิตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ีมีการทจุริต  ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทตามล าดบั   
  ปี 2561 จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทจุริต บริษัทฯ จดัให้มีการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ และฝึกอบรมนโยบายและข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
รวมทัง้โทษทางวินยัไปยงักรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือปลกูฝังจิตส านกึให้กบัคน
ในบริษัทฯ  และมีการวดัผลผ่านการท าแบบทดสอบ คือ ผู้ทดสอบผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผ่านการประเมิน
ร้อยละ 100 สะท้อนให้เหน็ถงึการมีวินยัในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั ตลอดจนบริษัทฯ น านโยบาย
ตอ่ต้านการคอร์รัปชนัมาเป็นสว่นหนึง่ในการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหา คดัเลือกบคุลากร การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การก าหนดคา่ตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง โดยก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบั 
สื่อสารท าความเข้าใจกบัพนกังาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธรุกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิให้
เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนด าเนินการขยายเครือข่ายแนวร่วมการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัไปยงัคูค้่าของบริษัท 
โดยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการคอร์รัปชนักบับริษัท  
  ในปี 2561 บริษัทฯ ไมพ่บประเดน็ปัญหาข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั และ
การด าเนินงานท่ีไมส่อดคล้องกบักฏหมายหรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง  ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
แตอ่ย่างใด 
  5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา โดยก าหนดไว้ใน จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ 
และมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผกูพนัตามสญัญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
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  2. ดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท และไมน่ าทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วไปใช้ 
หรือให้บคุคลอืน่ใช้โดยมิได้รับอนญุาต 
  3.    เคารพสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่นไมล่ะเมิดหรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้ เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
เว้นแตไ่ด้รับอนญุาต หรือให้คา่ตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน 
  4. ผลงานท่ีพนกังานได้สร้างสรรค์ หรือท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัหิน้าท่ีให้ถือเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของ
บริษัท และเม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานแล้วจะต้องสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาดงักลา่วคืนให้บริษัท ไมว่า่จะ
เป็นข้อมลูที่เก็บไว้ในรูปแบบใด 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไมม่ีการลอกเลียนแบบหรือน าทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
  1. การบริการด้านเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ 
   1.1  เคร่ืองหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสทิธิเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ช่ือเสียงในตา่งประเทศอย่างถกูต้อง และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้าอย่างถกูต้อง
เช่นกนั  เชน่  Guy Laroche,  ELLE  โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ลิขสทิธ์ิ 
   1.2  เคร่ืองหมายการค้าในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตอ่กรม 
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้ท าสญัญายินยอมให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ใช้เคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ  เช่น  
กลุสตรี  Rain Flower โดยได้รับคา่ตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการค้ารับ 
  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัร่วมกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์สนบัสนนุให้พนกังานสง่นวตักรรมเข้าประกวดในโครงการ
ประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน์ (Chairman Awards) ซึง่สร้างความภูมิใจให้แก่พนกังานท่ีได้รับรางวลั และเป็นแรง
บนัดาลใจให้พนกังานมุง่ท่ีจะสร้างสรรค์นวตักรรมอยู่ตลอดเวลา 
  2.  การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ มกีารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
อย่างถกูต้อง และด าเนินการอย่างมุง่มัน่จากผู้บริหารระดบัสงูให้พนกังานทกุคนใสใ่จและตระหนกัถงึการไมล่ะเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญา การใช้งานให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 พระราชบญัญตัิ วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 และ “ระเบียบปฏิบตัิของ
พนกังานในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์” ซึง่ควบคมุดแูลการใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 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 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

90 
 

    2.2  เพ่ือความปลอดภยัในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยสว่นรวม พนกังานจะต้อง 
      -   ไมต่ิดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
       ของบคุคลอื่น 
      -     ไมต่ิดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมลูบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชาก่อน 
      -     ไมต่ิดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพ่ิมเติมในเคร่ือง 
       คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลขององค์กร เพ่ือให้บคุคลอื่นสามารถใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
       สว่นบคุคลนัน้หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ 
      -     ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลท่ีตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจ าวนัเสร็จสิน้  
       หรือเมื่อมีการยตุิการใช้งานเกินกวา่ 1 ชัว่โมง เว้นแตเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์นัน้ เป็นเคร่ือง 
       บริการ (server) ท่ีต้องใช้งานตลอด 24 ชัว่โมง 
      -    ตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับจากภายนอกองค์กรทกุครัง้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
       ตรวจสอบและก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีองค์กรจดัให้และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์
       ฝังตวัอยู่ในข้อมลูสว่นใดจะต้องรีบจดัการท าลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมลูนัน้โดยเร็วท่ีสดุ 
      -     ลบข้อมลูท่ีไมจ่ าเป็นตอ่การใช้งานออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลของตน เพ่ือเป็นการ
       ประหยดัปริมาณหน่วยความจ าบนสื่อบนัทกึข้อมลู 
      -   ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้บงัคบับญัชาผู้ดแูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการ 
       ตรวจสอบระบบความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลของพนกังานและเครือข่าย
       คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้บงัคบับญัชา ผู้ดแูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       ด้วย 
      -   ระมดัระวงัการใช้งาน และสงวนรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลและเครือข่าย 
       คอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบคุคลทัว่ไปจะพงึปฏิบตัิ ในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล 
       และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแตก่รณี 
      -    ไมเ่ข้าไปในสถานท่ีตัง้ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนญุาต 
      -  คืนทรัพย์สินอนัเก่ียวข้องกบัการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นขององค์กร เช่น ข้อมลู 
       และส าเนาของข้อมลู กญุแจ บตัรประจ าตวั บตัรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่องค์กร รวมทัง้ 
       ขอรับข้อมลูสว่นบคุคลท่ีอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร ภายในก าหนด 7 วนั   
       นบัแตว่นัพ้นสภาพการเป็นพนกังาน 
   2.3   บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ กรณีพนกังานกระท าการฝ่าฝืนหรือกระท าผิดพระราชบญัญตัิ  
วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญตัิ วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560  ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร หรือบคุคลหนึง่บคุคลใด และบริษัทฯ 
พิจารณาด าเนินการ ลงโทษทางวินยัแก่พนกังานท่ีกระท าการฝ่าฝืนตามสมควรตอ่ไป 
   ในปี 2561  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาแตอ่ย่างใด 
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  6.  การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนษุยชน โดยก าหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ไมก่ระท าการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสทิธิมนษุยชนแก่พนกังานเพ่ือน าไปเป็นสว่นหนึง่ในการปฏิบตังิาน 
  3. ไมจ่ ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกตา่งทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอื่นใด 
ทัง้นีพ้งึหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งหรือแตกแยก 
  4. จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้พนกังานหรือผู้ ท่ีเช่ือวา่สิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบตัิ
อย่างไมเ่ป็นธรรมสามารถร้องเรียนตอ่บริษัท และค าร้องเรียนพงึได้รับการเอาใจใสแ่ละด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
  ตลอดเวลายาวนานในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  7. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี  ้
  1.  ด าเนินธรุกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถงึความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิและผลกระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน 
คูค้่าและผู้มีสว่นได้เสีย รวมถงึมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ 
  2.  สนบัสนนุให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบตัิ และมาตรฐานการท างาน
ท่ีปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคล้องตามความเสี่ยงตลอดจนการปรับปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดล้อม วิธีการท างาน
ท่ีปลอดภยั รวมถงึการจดัเคร่ืองมือและอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัให้กบัพนกังาน 
  3.  มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉกุเฉิน
อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัและลดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนกังาน คูค้่าและผู้ เก่ียวข้อง 
  4.  สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทัว่ทัง้องค์กร ซึง่จะช่วยให้เกิดความปลอดภยัในการท างานได้
อย่างยัง่ยืน 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม 5 ส. และสง่เสริมมาตรการด้านความ
ปลอดภยัตา่งๆ อาทิ จดัให้มีการซ้อมแผนฉกุเฉินสารเคมีหกร่ัวไหลให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานการระงบัเหตรุะดบัสากล
การตรวจสอบซอ่มบ ารุงระบบไฟ  สญัญาณเตือนภยัตา่งๆ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  รวมถงึให้ความรู้ด้าน
การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ชีแ้จงแนวปฏิบตัิตามกฎหมายใหม ่เร่ือง การอพยพหนีไฟและการดบัเพลิง สาธิตวิธีใช้
ถงัดบัเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูต้อง ปลอดภยั ให้กบัพนกังาน ตลอดจนติดตัง้ถงัดบัเพลิงชนิดสารสะอาดไมเ่ป็น
อนัตราย 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  และ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  จงึได้ก าหนดจรรยาบรรณ ดงันี ้
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  กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
  1. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท  
และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
  2. ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทรวมถงึการเข้าประชมุทกุครัง้ 
ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
  3. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไมม่ีสิทธิออกเสียงใน
เร่ืองท่ีตนมีสว่นได้เสีย 
  4. ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตผุล โดย
ยดึถือประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส 
  5. ในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและ
บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุ
คราวถดัไป 
  6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่โมง 
  7. กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้อง ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูมีหน้าท่ีแจ้งตอ่ประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกบัการซือ้
ขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 
  9. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
  พนักงาน 
  1. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของบริษัท อย่างสม ่าเสมอและปฏิบตัิงานในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัท และพนกังาน 
  2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย  ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ และประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3. ปฏิบตัิตอ่ผู้มาติดตอ่ด้วยกิริยามารยาท อธัยาศยัอนัดีงาม และการบริการท่ีเป็นเลิศ รักษาภาพลกัษณ์
และช่ือเสียงของบริษัท 
  4. รักษาความลบัทางการค้าและไมน่ าข้อมลูภายในของบริษัท  เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 
  5. ห้ามกู้ ยืมเงินจากลกูค้า ผู้ เก่ียวข้องกบัลกูค้า หรือผู้ท าธุรกิจกบับริษัท เว้นแตเ่ป็นการกู้ ยืมเงินจาก
ธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 
  6. ปฏิบตัิตามค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของผู้บงัคบับญัชา   
  7. ยดึมัน่ในการท างานเป็นทีมช่วยเหลือ สามคัคี และเคารพในสทิธิซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
และพนกังาน 
  8. ปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมงานด้วยความมีน า้ใจและมนษุยสมัพนัธ์อนัดไีมก่ลา่วร้ายตอ่ผู้อื่นโดยปราศจาก
ความจริง รวมทัง้ไมน่ าผลงานของบคุคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง 
  9.  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความตัง้ใจ ซื่อสตัย์สจุริต ไมแ่สวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
โดยอาศยัหน้าท่ีการงานท่ีท ากบับริษัท 
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  10.  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ไมป่ระมาทเลนิเลอ่ จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายตอ่
งาน หรือทรัพย์สินของบริษัท 
  11. ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้สิทธิทาง
การเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อย 
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
  2.  การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
  กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  
และทรัพย์สินภายใต้การดแูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ใช้ทรัพย์สินในการด าเนินธุรกิจโดยไมน่ าทรัพย์สินดงักลา่วไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคล 
ภายนอก 
  2.   ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรัพย์สินมิให้สญูหายช ารุดหรือน าไปใช้ในทางท่ีผิดเสมือนวิญญชูนพงึ
รักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  3.  ด าเนินการให้มีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับทรัพย์สนิ 
  4. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมลูของผู้อื่น หรือสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จอนั
อาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมลูข่าวสาร และจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล 
  5. ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตท่ีจดัให้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่างระมดัระวงั และไมน่ ามาซึง่ความเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงของบริษัท 
  6. เก็บรักษาและไมยิ่นยอมให้ผู้อืน่ใช้รหสัผ่านส าหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตา่งๆ ของบริษัท 
  7. ไมน่ าทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทไปท าซ า้ ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือ
ประโยชน์ของผู้อื่น โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัท 
  8. รายงานต่อผู้บงัคบับญัชา  เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ  หรืออาจน าไปสูก่ารละเมิดสิทธิ 
หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
  9. ดแูลให้มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัของบริษัท ให้ครบถ้วนตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดและเม่ือพ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องดแูลให้มีการท าลายด้วยวิธีท่ี
เหมาะสม 
  3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
  คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน และในข้อปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และมีมาตรการคุ้มครองผู้ ท่ีแจ้งข้อมลูหรือ
ให้เบาะแส โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมลูที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลบั และค านงึถงึความปลอดภยัของผู้ ร้องเรียน โดยก าหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถงึผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครอง
จากการปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏบิัตงิาน เปลี่ยน
ต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น ดรูายละเอียดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) และใน การค านึงถงึ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  หวัข้อ ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ในปี 2561 จากช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน
ได้เสียแต่อย่างใด  
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาด 
องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัท่ี
ก าหนด มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอ านาจระหวา่งคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชดุ ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
  9.2.1  คณะกรรมการบริษัท จดัตัง้ขึน้ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลที่ด ี
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติ
คณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต เย่ียงวิญญชูนผู้ประกอบ
ธุรกิจเชน่นัน้จะพงึกระท า ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย ไมม่ีการกีดกนัทางเพศ มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท  มีรายละเอียด ดงันี ้
   (1) การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ ก าหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่  
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 
  ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 15 คน และบริษัทฯ สงวนต าแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 2 ต าแหน่ง 
ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ
ในปัจจบุนั โดยลดต าแหน่งท่ีสงวนไว้ และก าหนดจ านวนกรรมการบริษัทเหลือ 15 คน ประกอบด้วย 
     - กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร    5 คน 
     - กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  10 คน  (66.67%) 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในเร่ืองสดัส่วนกรรมการอิสระท่ีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน  ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 
1 ใน 3  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยปัจจบุนัมีกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 
10 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน ในจ านวนกรรมการอสิระ 5 คนเป็นกรรมการตรวจสอบ 

จ านวน 3 คน โดยมีกรรมการอสิระที่เป็นผู้หญิง จ านวน 1 คน กรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองตา่งๆ โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท  
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   (2) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งตาม
ข้อบงัคบับริษัท และเม่ือครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ท าหน้าท่ีสรรหาและกลัน่กรองบคุคลท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจวา่บคุคลท่ีจะเข้ามา
เป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพท่ี
บริษัทฯ ต้องการ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
   (3) สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงนิลงทุน จ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปด ารง
ต าแหน่ง อายุกรรมการและจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่ง บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดสดัสว่นการเป็นกรรมการบริษัท
ตามเงินลงทนุ จ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะคนด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการและจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่ง
ติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุ เพราะเช่ือวา่ความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนไมไ่ด้ขึน้อยู่
กบัอายหุรือจ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบตัิหน้าท่ี
กรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
   บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท และเปิดเผยวา่กรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ 
เปิดเผย ประวตัิ ประสบการณ์ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีก
ทัง้ไมม่ีกรรมการอิสระคนใดท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมลูการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจบุนับริษัทฯ มี
กรรมการบริษัทจ านวน 1 คน ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง ซึง่บริษัทฯ มัน่ใจวา่ไมม่ี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีแตอ่ย่างใด เน่ืองจากกรรมการบริษัทดงักล่าว ได้อทิุศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบับริษัทฯ 
อย่างเตม็ท่ี โดยเข้าประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอและท าคณุประโยชน์ให้กบับริษัทฯ มาโดยตลอด   
    (4)  การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ไมไ่ด้เป็น
บคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่ จงึท าหน้าท่ีตา่งกนั แตก่็ถ่วงดลุซึง่กนัและกนั ถงึแม้ประธานกรรมการบริษัท 
และประธานกรรมการบริหารจะเป็นบคุคลคนเดียวกนั แตม่ีการแบ่งแยกหน้าท่ีโดยชดัเจน โดยประธานกรรมการบริษัท
เป็นผู้น าฝ่ายนโยบาย ก ากบัดแูลการท างานของฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคมุการประชมุคณะกรรมการบริษัท การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามได้อย่างเตม็ท่ีในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหาร
เป็นผู้น าในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด สว่นกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้น าในการจดัการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงานและนโยบายท่ีก าหนด นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงั
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแตล่ะคณะ และของฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
จดัท าเป็นกฎบตัรคณะกรรมการแตล่ะคณะ กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแยกอ านาจไว้อย่างชดัเจน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจดัการ 
   (5) กรรมการบริษัทไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่
บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ 
   (6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 
   (7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 5 คน ใน 10 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 ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  และ/หรือ

บคุคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
 2. อนมุตัิการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัทท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจทางการค้าตอ่กนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 3. อนมุตัิการเข้าค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผู้ ถือหุ้น หรือบริษัท

ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกนัหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ 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  หรือล้าสมยัซึง่จะ
ท าให้มีมลูคา่ทางบญัชีลดลง ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  

 11. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ 
การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ  ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า และ/หรือ ท่ี
เป็นปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุทรัพย์เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการรีบดว่น มอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น
ผู้อนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว และให้น าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถดัไป 

 12. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั เร่ือง การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์
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 ร่วมประชมุหรือ

สง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ 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 จริยธรรมและจรรยาบรรณธรุกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ และติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิตามอย่างจริงจงั  

 4. จดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  เหมาะสม  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การท ารายการตา่งๆ ได้รับอนมุตัิจากผู้มี
อ านาจ มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถกูต้อง ตลอดจนมีระบบตา่งๆ ท่ีสามารถป้องกนัการน าทรัพย์สนิ
ของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ 

 5.  การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจน
และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  โดยผู้มีส่วนได้เสียไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยข้อมลูของรายการที่อาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถกูต้อง 

 6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 7. รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุอย่างถูกต้อง  
มีมาตรฐานและโปร่งใส 

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

อตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น ใน
ระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้  บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นกไ็ด้ โดยประกาศให้
ผู้ ถือหุ้นทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัท ไมน้่อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้น  หรือ ก าหนดวนัเพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น  (Record Date : RD) ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
ไมเ่กิน 2 เดือน เพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล 
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 10. จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท  (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  (แบบ 56-1) 

 11. ติดตามดแูลเอกสารท่ีจะย่ืนตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้แสดงข้อความหรือลงรายการ 
เป็นไปโดยถกูต้องตรงตามข้อมลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท 

 12.  อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุอ่ืน 
 13. ปฏิบตัิการอื่นใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 ปี  2561  คณะกรรมการบริษัท  มีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้  มีการทบทวนวิสยัทศัน์  พนัธกิจ ของบริษัท และ
เห็นวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั มีการก าหนดเป้าหมาย นโยบายการด าเนินงาน และงบประมาณ 
เพ่ือให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
ข้อบงัคบับริษัท กฎบตัร  มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุเดือน การเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะคน 
สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ   
 ประธานกรรมการ   คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  1  คน เป็นประธาน  
กรรมการ    
 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดงันี ้ 
 1. มีบทบาทในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากบั ติดตาม ดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าท่ี

ของกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ควบคมุการประชมุ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท วา่ด้วยการประชมุ 

ด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบั ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมี
มติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บคุคลอื่นด าเนินการแทน เป็นผู้ก าหนดวาระการ
ประชมุ  โดยหารือกบักรรมการผู้จดัการใหญ่  และดแูลเร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

 4. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานกรรมการบริษัทออก
เสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 5. ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ี

 6. จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการบริษัทอภิปรายประเดน็ส าคญั
อย่างรอบคอบ  สง่เสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

 7. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
และระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 

 8. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริษัท ท่ีมีคณุสมบตัิเป็น
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมีความเป็นอิสระ จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเป็นผู้หญิง จ านวน 1 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 หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น ตลอดจนเข้าถงึข้อมลูได้ทกุระดบัขององค์กร 
 3. มีอ านาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ภายในขอบเขตของอ านาจและหน้าท่ีของ

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

จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบญัชีท่ี
ส าคญัของบริษัท รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล   

3. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของบริษัท 
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตัิตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ

เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว เพ่ือขอรับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบั
ผู้สอบบญัชี  โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้
เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

รายชื่อ 
(วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร    พงษ์เวช 
     - 13 พ.ค. 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

และ ด้านบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

2. นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต 
      - 25 เม.ย. 2559 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

3. นายสมพงษ์  สงัข์รังสรรค์ 
      - 19 เม.ย. 2561 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
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9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว
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 หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปนี ้

ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

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

ตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักลา่วตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 11. สนบัสนนุและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 12. ดแูลให้บริษัท มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไมเ่หมาะสม 

การทจุริตคอร์รัปชนั หรือประเดน็อื่น ๆ โดยมีกระบวนการป้องกนั และรักษาความลบัของผู้แจ้งเบาะแส 
รวมทัง้มีกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 

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

โดยอาศยัอ านาจตามข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย 
 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
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 ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 คน และทัง้ 3 คน มีความเช่ียวชาญด้านบญัชี การเงิน มีการประชมุ
ทัง้หมด 12 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุมากกว่าร้อยละ 75 และคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท ารายงาน
การตรวจสอบ เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส นอกจากนี ้ ได้จดัท า “รายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏบิัตงิานประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ใน แบบ 
56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(2) มีการประเมิน และสอบทานระบบการควบคมุภายในและความเสี่ยง 
(3) มีการสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั 
(4) มีการพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
(5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน 
(6) มีการดแูลด้านการปฏิบตัิงานตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และถกูต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ 

  ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ของทางราชการ 
(7) มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการในด้านตา่งๆ โดยรวม 
การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ   
 

  9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท 
จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท
ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
  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 61 - พฤษภาคม 62 

2. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 
   - 15 ธ.ค. 2559 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

3. นายวชิยั  กลุสมภพ 
  - 12 มี.ค. 2561 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็นร่วมประชมุ หรือสง่

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

 2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณี
จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 การสรรหา           
 1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบคุคลผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 2. ตรวจสอบประวตัิและข้อมลูตา่งๆ ของบคุคลท่ีได้รับการคดัเลือก โดยค านงึถงึความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ   มคีณุสมบตัิท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบงัคบั
บริษัท 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 
วงเงินคา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และจ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา เพ่ือ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุตัิ 

 3. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อ านาจหน้าท่ีและ
ปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

 4. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการชดุย่อยตา่งๆ (ท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตัิงาน อ านาจ หน้าท่ี และปริมาณความรับผิดชอบ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
เพ่ืออนมุตัิ 

 5.    ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 6.    ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีจ านวน 3 คน มีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ โดยกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ได้จดัท า “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผลการปฏบิัตงิานประจ าปี
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเข้าร่วมประชมุของ
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แตล่ะคน สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ   
  9.2.4  คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ
บริษัท จ านวน 2 คน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน และเลขานกุารบริษัท จ านวน 1 คน รวมจ านวน 4 คน เป็นคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ด้านธรรมาภิบาล การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่เพ่ิม ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น 
และผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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รายชื่อ 
(วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร     พงษ์เวช 
    - 4 ส.ค. 2558 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

2. นายวชิยั        กลุสมภพ 
   - 15 ธ.ค. 2559 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

3. นายชโูต        จิระคณุากร 
    - 4 ส.ค. 2558 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

4. นายสปุระดิษฐ์  สอิด 
    - 14 พ.ค. 2561 

กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสีย่ง พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จง ให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

 2. ปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษา หรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกในกรณี
จ 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 นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั พร้อมทัง้ติดตาม
ดแูล และประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3. สง่เสริม และสนบัสนนุให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

4. ทบทวน แก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

5. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 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 
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5. ทบทวน แก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

6. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ปี 2561  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีจ านวน  4  คน  มีการประชมุทัง้หมด  2 ครัง้ โดย
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง ได้จดัท า “รายงานจากคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง” เพื่อรายงานผล
การปฏบิัตงิานประจ าปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การ
เข้าร่วมประชมุของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแตล่ะคน สามารถดไูด้ท่ีหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ  
  9.2.5  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ท่ี
มีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ซึง่เป็นฝ่ายจดัการ ทัง้นี ้
ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ 
ท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  
ซื่อสตัย์  สจุริต  เย่ียงวิญญชูนผู้ประกอบธรุกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกนั ด้วยอ านาจตอ่รอง
ทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจ านวนไมน้่อยกวา่  5  คน  ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1.  นายบณุยสทิธ์ิ   โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
2.  นายวิชยั            กลุสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
3.  นายส าเริง          มนญูผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
4.  นายมน ู          ลลีานวุฒัน์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
5.  นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 
6.  นายมนสั องค์สรณะคม กรรมการบริหาร พฤษภาคม 61 - พฤษภาคม 62 

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

พนกังานระดบัตา่ง ๆ 
 2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพ่ือด าเนินกิจการตา่ง ๆ  ในการบริหารงานของบริษัท 
 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 
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 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 สญูหาย 

ถกูท าลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมยัไมส่ามารถใช้งานได้ มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินครัง้ละ จ านวน 50 ล้าน
บาท 

 12. อนมุตัิการปรับสภาพ  ราคา  การท าลาย  ซึง่วตัถดุิบ และ/หรือ  สนิค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือล้าสมยั ซึง่
จะท าให้มีมลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละ จ านวน  50  ล้านบาท 

 13. อนมุตัิการประนีประนอม  การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ
การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า ท่ีมีทนุ
ทรัพย์ไมเ่กิน จ านวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีทนุทรัพย์ไมเ่กิน จ านวน  50 ล้านบาท 

   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการรีบดว่น มอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น
ผู้อนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว และให้น าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถดัไป 

 14. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารท่ีเก่ียวข้องกบั เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์
และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

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

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

จ าเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
 18. ออกระเบียบปฏิบตัิงานอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 1. เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 3. รับผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท และสง่เสริมให้มีการคิดค้นนวตักรรมอย่าง

ตอ่เน่ือง 
 4.  รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติท่ีประชมุผู้ 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 
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 ปี 2561  คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 6 คน มีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ โดยกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชมุ
คิดเป็นร้อยละ 100 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฎิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร และพิจารณาอนมุตัติามอ านาจอนมุตัิ  สว่นเร่ือง
ท่ีเกินอ านาจจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้เหตผุลก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ  
 

การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริหาร  ปี 2561 

 คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุร่วมกบัผู้บริหารอื่นๆ เป็นประจ าทกุเดือน เดือนละ 1 ครัง้ โดยก าหนดไว้เป็น
ทางการลว่งหน้าตลอดปี ดงันี ้
 

รายช่ือ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบณุยสิทธ์ิ           โชควฒันา 12/12 

2. นายวชิยั  กลุสมภพ 12/12 

3. นายส าเริง                     มนญูผล 12/12 

4. นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 12/12 

5. นางสาวศริิกลุ ธนสารศลิป์ 12/12 

6. นายมนสั องค์สรณะคม 12/12 

 9.2.6  ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวชิยั กลุสมภพ ผู้จดัการใหญ่  

2. นายชโูต จิระคณุากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

3. นายสนทยา ทบัขนัต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาสวนอตุสาหกรรม 

4. นายทนิกร บนุนาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาโครงการพิเศษ 

5. นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุองค์กร  
และผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน 

6. นายวรยศ ทองตนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานลงทนุและยทุธศาสตร์องค์กร 
 

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

ประชมุผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง 

 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 ดงักลา่วต้องไมข่ดัแย้ง
กบัอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 
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 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 หลกัทรัพย์อื่นใดท่ีออกโดยบริษัทอื่นในวงเงิน

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

วงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ล้านบาท  
 9. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การร้องทกุข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ 

การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้า และ/หรือ 
ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการค้า ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการรีบดว่น 

 10. บรรดาอ านาจด าเนินการของกรรมการผู้จดัการใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์
และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

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

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

เร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 14. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 

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

คณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ด้วยความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั  
ซื่อสตัย์สจุริต 

 2. ด าเนินกิจการงานของบริษัท  ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้เป็น
แนวทางปฏิบตัิ 

 3. อื่นๆ ตามท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการ
แบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ 
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 9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  9.3.1  กรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหน้าท่ี สรรหาและคดัเลือกบคุคล ท่ีไมม่ีลกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้ ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจดัการกิจการ ท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ
ก าหนด โดยค านงึถงึความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ มีวิสยัทศัน์ และคณุธรรม สามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคณุสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอสิระของบริษัท ก่อนเสนอช่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา  และน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้  
  กรรมการอิสระ หมายถึง 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
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้
เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของ
สว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
  (3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
  (4) ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไมเ่ป็น หรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มอี านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั  ซึง่เป็น
ผลให้บริษัทหรือ คูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่  ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท
หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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  (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  (6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ 
  (7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     
  (8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่นหรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
  (9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
  ทัง้นี ้หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ
ของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 
  ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 
  ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมากรรมการอิสระของบริษัทไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพ หรือบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพในมลูคา่เกินกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
 

  9.3.2  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบุคคล
และมีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้ ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด เพ่ือเสนอ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบุคคล เว้นแต ่กรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการ
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สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบคุคล เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตัง้เข้าเป็น
กรรมการบริษัทในต าแหน่งท่ีวา่งลงตามข้อบงัคบับริษัท 
  นอกจากนี ้  บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึง่สามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท
(www.spi.co.th) 
  1. คณะกรรมการบริษัท 
  องค์ประกอบและการเลือกตัง้   ตามข้อบงัคบับริษัทฯ  หมวดท่ี  3 คณะกรรมการ ข้อ 18  และกฎบตัร ให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัท แตต้่องไมน้่อยกว่า 5 คน และเลือกตัง้บคุคลท่ีไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้ต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความ
ไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ ท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด และกรรมการบริษัทไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
และมีจ านวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
  วิธีเลือกตัง้กรรมการบริษัท  ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนัน้
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
  (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน 
   เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
  (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
   กรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดั 
   ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ 
   ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบตัรก าหนดให้ใน
การประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัราถ้าจ านวน
กรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการบริษัท
ท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการบริษัทคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัทซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ 
   1. ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 22 และ 24 และกฎบตัรก าหนดให้กรรมการ
บริษัทพ้นจากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
     1.1 ตาย 
     1.2 ลาออก 
     1.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทฯ 
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     1.4 มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการ 
       กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด 
       หลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
     1.5 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
     1.6 ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึง่มี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีวา่งในการประชมุ 
คณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน และจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 
   2. ตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ข้อ 25 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้
กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวน
ผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่โดยผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   
   บริษัทฯ ไมไ่ด้ก าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุ เพราะเช่ือวา่ความสามารถ
ทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัอาย ุ ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษัททกุคนมี
ความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท    ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
เพราะอ านาจการตดัสินใจในการเลือกตัง้บคุคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทนัน้ เป็นสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยแท้ท่ีจะ
คดัเลือกบคุคลเข้าท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทแทนตน 
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัร ต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการ
บริษัท และมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้  
  1. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2. เป็นกรรมการอิสระ 
  3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินการของบริษัท  
   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
  4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
  5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
  ทัง้นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ี
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบใหม่
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ และ
เม่ือครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมก่็
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม ่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 
เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิม กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง  
(นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
   4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
   5. ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ 
     เม่ือต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง  (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระ 
     ไมน้่อยกวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ 
     ครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชมุคราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหน่ง
     ได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ  ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได้นานท่ีสดุ ของกรรมการตรวจสอบขึน้อยู่กบั
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
  3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้ ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท เป็น
ผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นให้ด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ท่ี
จะท าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้และ
เมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุใหม่ ก็
ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทจะได้แตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดิมท่ีหมด
วาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
ชดุเดิมกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดให้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพ้น
จากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

113 
 

และเม่ือต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนว่างลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระ
ไมน้่อยกวา่ 2  เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แทนต าแหน่งท่ีวา่งในการ
ประชมุคราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัได้นานท่ีสดุของกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
  4. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้   ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลอื่น ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอก
ให้ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีด้านธรรมาภิบาลและการบริหาร
ความเสี่ยง 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติแตง่ตัง้ และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยงชดุใหม่ ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชดุเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการ
บริษัทจะแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชดุใหม ่แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล และบริหาร
ความเสี่ยงชดุเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือน นบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการธรรมา 
ภิบาลและบริหารความเสี่ยงชดุเดิม ทัง้นี ้ กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดให้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ
เสี่ยงพ้นจากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงวา่งลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือ
วาระไมน้่อยกวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
ในการประชมุคราวถดัไป และจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความ
เสี่ยงท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได้นานท่ีสดุของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 

  5. คณะกรรมการบริหาร 
  องค์ประกอบและการแต่งตัง้  ตามกฎบตัรต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัท และ/หรือ บคุคลภายนอกให้
ด ารงต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ได้
เป็นอย่างด ี
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  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัร  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1  ปี  นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้และ
เม่ือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหมก่็ให้คณะกรรมการบริหาร
ชดุเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทจะได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการบริหาร
ชดุเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ต้องกระท าภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดิม 
กรรมการบริหารซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  (ข) การออกที่มิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่ง
(นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. มีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสม ท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ีมี 
     มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
   4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไมน้่อยกวา่ 2 เดือน ให้
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการบริหาร แทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชมุคราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน 
  6. การแต่งตัง้ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการด าเนินงานของบริษัท 
  7. การแต่งตัง้ผู้บริหารรายอ่ืนๆ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ พิจารณา ซึง่เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท  ซึง่
จะพิจารณาจากพนกังานของบริษัท  ท่ีมีความสามารถและเหมาะสม 
 

 9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒัน์จะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุร่วมกนั หรือร่วมลงทนุกบั
บริษัทร่วมทนุอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทท่ีร่วมลงทนุและท าธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุ เป็นผู้ติดตาม
ผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ และรายงานให้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในกลุม่ทราบ เพ่ือ
ร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ไขให้ทนักบัสถานการณ์นัน้ๆ ซึง่นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
ท่ีบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารกลุม่สหพฒัน์ จะมีทีมผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ พิจารณาว่าบริษัทนัน้ประกอบ
ธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนัน้ๆ  
เข้าไปเป็นตวัแทนของกลุม่ในฐานะผู้ ร่วมทนุหรือตามสญัญาร่วมทนุ มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท
ร่วมทนุนัน้ๆ โดยบริษัทฯ ไมม่ีอ านาจในการควบคมุ อ านาจในการบริหารนัน้ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 
  ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทฯ จะดแูลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบตัิและเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั 
ตามหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ปฏิบตัิ เช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอื่นๆ รวมถงึต้องก ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชี
ของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนด 
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 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีมาตรการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน โดย
ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หวัข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต มีวินยั และมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวม
และตอ่ตนเอง โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นส าคญั ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง และ/หรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สนิของบริษัท โดยไมน่ าข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ของตนเองและ/หรือผู้อืน่ และห้ามกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใดให้ท าธรุกิจแข่งขนักบับริษัทฯ รวมทัง้มีการ
ก าหนดเร่ืองการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ี
รับทราบข้อมลูภายในท าการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
ทกุไตรมาส เลขานกุารบริษัทได้ออกจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบช่วงระยะเวลา
การห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จนกวา่จะเกินระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูสูส่าธารณชนแล้ว 
  นอกจากนี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะมีหน้าท่ีต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์บริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ตอ่ไป และยงัก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้องเมื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทหรือผู้บริหารครัง้แรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย โดยสง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสีย
แก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 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 และเป็น
หลกัยดึในการท างาน  
  นอกจากนี ้ ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท มีการก าหนดเร่ืองดงักลา่ว โดยก าหนด
บทลงโทษทางวินยัไว้สงูสดุ คือ การเลิกจ้าง ซึง่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานได้ปฎิบตัิตามท่ีก าหนด กรรมการ
บริษัทผู้บริหารและพนกังานของบริษัท สว่นใหญ่อยู่กบับริษัทฯ เป็นเวลานาน  ได้รับการปลกูฝังปรัชญาของ  ดร.เทียม 
โชควฒันา มาเป็นเวลานาน ท าให้มีความซื่อสตัย์ รักองค์กร ดแูลทรัพย์สนิของบริษัท ไมใ่ห้มีการน าทรัพย์สินของบริษัท 
ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจบุนัมกีารก าหนดอ านาจ หน้าท่ี ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร บริหารงานโดยคณะบคุคล มีการ
ประชมุหารือร่วมกนั  
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใน
รอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ดงันี ้

1. การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 1,780,000.- บาท 
2. การสอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) *1,080,000.- บาท 

รวมทัง้สิน้ 2,860,000.- บาท 
 

หมายเหต ุ* ปี 2561 มีการเปล่ียนแปลงการน าส่งงบการเงิน โดยการสอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส จากเดมิ 4 ไตรมาส เป็นเงิน 
  1,440,000.- บาท เหลือ 3 ไตรมาส ท าให้คา่สอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส ลดลงเหลือ 1,080,000 .- บาท  ท าให้คา่ 
  สอบบญัชีท่ีจ่ายจริงลดลงจาก 3,220,000.- บาท เป็น 2,860,000.- บาท 
 
 

  

 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนงานบริการอื่น ให้แก่ ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านกังาน อวีาย จ ากดั ใน
รอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ดงันี ้

การสอบทานยอดขาย (คา่ลขิสทิธ์ิ) 100,000.- บาท 
 

  คา่บริการอื่นท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา   
  - ไมม่ี - 
 

 9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 
  คณะกรรมการบริษัท จากการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้
พิจารณาการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาปรับใช้ และได้ประเมินการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิใน CG Code ส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนในปี 2560 เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้หรือมีแผนพฒันาให้เหมาะสมกบัธุรกิจแล้ว โดยในปี 2561 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (ฉบบัปรับปรุง ครัง้ท่ี 2) เพ่ือให้สอดคล้องกบั
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
เพ่ือใช้แทนฉบบัเดิม และก าหนดให้มีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
  จากการท่ีบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน สง่ผลให้บริษัทฯ 
ได้รับผลการประเมิน ดงันี ้

  1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 
2561 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้คะแนนอยู่ในระดบั “ดีมาก”  
  2. การประเมินคณุภาพการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็ 
เป็นปีท่ี 10 ติดตอ่กนั ผลประเมินอยู่ในระดบั “ดีเลิศ”  
  3. การประเมนิข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : 
ESG) โดยสถาบนัไทยพฒัน์ ประจ าปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน ครอบคลมุบริษัทจดทะเบียน จ านวน 683 บริษัท 
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บริษัทฯ ได้รับคดัเลือกให้เป็นบริษัทในกลุม่หลกัทรัพย์ ESG100 ท่ีมีการด าเนินงานโดดเดน่ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
ธรรมาภิบาล 
 

 9.8 การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ  
  การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท 

  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะน ากรรมการบริษัทคนใหม ่ และแนะน านโยบายธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้มอบคูม่ือกรรมการบริษัทและรายงานประจ าปี ซึง่คูม่ือกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่
กรรมการบริษัท และผู้บริหารทกุคน เพ่ือใช้เป็นคูม่ือในการปฏิบตัิหน้าท่ี ประกอบด้วย 

  1.   การเปรียบเทียบ ข้อบงัคบับริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในหวัข้อตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เชน่ การจดั
ประชมุคณะกรรมการบริษัท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบรูณ์ในการด าเนินกิจการ
ของคณะกรรมการบริษัท 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 
ข้อที่ยังไม่ได้ปฏบิตัิ เหตุผล 

1. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้
หรือแบบปิรามิด ในกลุ่มของบริษัท 

เนื่องจากเป็นลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีมีมาตัง้แต่ก่อนเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดงักล่าว ไม่มีลกัษณะเป็นการ
ถือหุ้นไขว้ระหว่างกนัท่ีขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม ่

2. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการก าหนด
สดัส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงิน
ลงทนุ จ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทไป
ด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการ และจ านวน
วาระท่ีจะด ารงต าแหน่ง 
 

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้ก าหนดสดัส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทนุ จ านวน
บริษัทท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการ และจ านวนวาระท่ีจะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกนัได้นานท่ีสดุ เพราะเชือ่ว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญ
ของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึน้อยู่กบัอายหุรือจ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่ง ตราบ
เท่าท่ีกรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัท 
ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถอืหุ้น ในปี 2561 บริษัทฯ มี
กรรมการบริษัทจ านวน 1 คน ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบยีนมากกว่า 5 แห่ง 
ซึง่บริษัทฯ มัน่ใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีแต่อย่างใด เน่ืองจากกรรมการ
บริษัทดงักล่าว ได้อทิุศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้กบับริษัทฯ อย่างเต็มท่ี โดยเข้าประชมุ
คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอและท าคณุประโยชน์ให้กบับริษัทฯ มาโดยตลอด  และไม่มี
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไม่ได้เป็นกรรมการอสิระและ
ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 

ถงึแม้ประธานและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการ
อิสระ แต่ทกุคนเป็นกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีดงักล่าว อีกทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ซือ่สตัย์สจุริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนได้เสีย 
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ข้อที่ยังไม่ได้ปฏบิตัิ เหตุผล 
4. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็น

กรรมการอสิระ 
ถงึแม้ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เน่ืองจาก เป็นผู้มีความรู้ มี
ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ
เป็นอิสระ เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททกุคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และ
เสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

5. คณะกรรมการบริษัท ยงัไม่มีการ
ประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบคุคล 

เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบริษัททัง้คณะ สามารถสะท้อนการ
ปฏิบตัิงานในภาพรวม ซึง่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน สามารถน ามาพฒันาในแต่ละ
หวัข้อได้เป็นอย่างดี 
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10. SPI... กบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน   
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สารบญั 
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สารจากกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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เก่ียวกบัรายงาน 

123 

นโยบาย และแนวทางการจดัท า
รายงาน 
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ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 
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ขอบเขตการรายงาน 
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การด าเนินงานกบัผู้มีสว่นได้เสยี 
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ประเด็นความยัง่ยืนที่ส าคญั 

เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม 
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ความรับผิดชอบตอ่สงัคม          

สูค่วามส าเร็จทีย่ัง่ยืน 
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กลยทุธ์ด้านการพฒันาเมือง

อตุสาหกรรมเชิงนเิวศ          

(Eco Industrial Town) 
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การพฒันาท่ียัง่ยืน 
 คนด ี

 สนิค้าดี  

 สงัคมด ี
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจท่ีมัน่คงและยั่งยืน    ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 
“คนดี สินค้าดี สงัคมดี” โดยบูรณาการตามบริบททางธุรกิจท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs)  

ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกบัชุมชน เพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีโดยมีเป้าหมายในการเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม ตลอดจนสนบัสนุนภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคม ในการร่วมขบัเคลื่อนนโยบายประชารัฐ 
ภายใต้โครงการประชารัฐเครือสหพฒัน์ในรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การจดังานประชารัฐ @ เครือสหพฒัน์
ร่วมใจ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา กบินทร์บุรี และล าพูน  เพ่ือประชาสมัพันธ์โครงการประชารัฐ
เครือสหพัฒน์ให้กบัพนกังานในกลุ่มสหพัฒน์ รวมถึงภาครัฐและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีส่วนร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการฯ ส าหรับธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม บริษัทฯ มุ่งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการยกระดบัการ
พฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้ครอบคลมุในทกุมิติ ทัง้ด้านการบริหารจดัการ ด้านกายภาพ ด้านสงัคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพฒันาพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาของรัฐบาล ในโครงการตา่งๆ 
เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการพัฒนา
พืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กบัชมุชน โดยมีเป้าหมายให้สงัคมมีคณุภาพชีวิต และสภาพแวดล้อม
ล้อมท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง 

บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่มท่ีให้ความร่วมมือและการ
สนับสนุนเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกบัการเติบโตด้วยการสร้างคณุค่าร่วมกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเช่ือมัน่เป็นอย่างย่ิงว่า 
ด้วยความร่วมมือจากทกุภาคสว่น จะสง่ผลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป  

 
 

 
(นายวิชัย กุลสมภพ) 

                     กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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 บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

ขององค์กร ครอบคลมุการด าเนนิงาน ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561 ตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีมกนั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

            ในฐานะผู้น าด้านการลงทุนของกลุ่มสหพฒัน์ บริษัทฯ 
มีแผนที่จะมุ่งเน้นการลงทนุในกิจการที่มีโอกาสเจริญ ก้าวหน้า
เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด และยังคงขยายธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์ รองรับการขยายตัวของนักลงทุน เพิ่ม
ศักยภาพในด้านการให้เช่าและบริการ เพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดให้กับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  โดย
ยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Town) ด้วยระบบบริหารจัดการท่ีดี   มี
ความโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี และตรวจสอบได้     

ทัง้นี ้การพฒันาบคุลากรและพืน้ที่ให้เติบโตอย่าง
ยัง่ยืน บริษัทฯ ยึดหลกัการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ให้สอดคล้องกบัแนวทางการรายงานขององค์กรความ
ร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากล ด้านความยั่งยืนฉบับ
มาตรฐาน (Global Reporting Initiative :  GRI Standard 
2018) ระดับพืน้ฐาน (Core Option) และพร้อมน าเสนอ
ความสอดคล้องเบือ้งต้นของการด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals :  SDGs)  ภ า ย ใ ต้
นโยบาย ความรับผิดชอบตอ่สงัคม “คนดี สนิค้าดี สงัคมดี” 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ        
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ รับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน และจัดท ารายงาน
SPI…กับการพัฒนาอย่างยั่ งยืน ด้วยความยึดมั่นใน
วฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการพฒันาที่ยัง่ยืนในระดบัสากล
ควบคู่กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างประโยชน์
สงูสดุให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

             การพัฒนาพื น้ที่อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วสู่ เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) และยกระดับ
โครงการประชารัฐ (โครงการเกษตรพอเพียง  ดร.เทียม            
โชควฒันา จงัหวดัล าพนู) ให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันา
ของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) โครงการพฒันาพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อเสริมสร้าง
ให้ชุมชนในท้องถ่ินมีรายได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคม
โดยรอบมีคณุภาพชีวิตทีด่ี โดยมีสภาพแวดล้อมดี และมีรายได้
เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 

“คนด”ี 
-  รวดเร็ว ติดตอ่ประสานงานและให้บริการ 
   ลกูค้าด้วยความรวดเร็ว 
-  สภุาพ บริการ ดแูลเอาใจใสล่กูค้าด้วย   
   ความเต็มใจให้ได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 
-  ซื่อสตัย์ ให้บริการลกูค้าด้วยความจริงใจ 
   และเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 
-  เที่ยงตรง การให้บริการสามารถควบคมุ 
   และทวนสอบกลบัได้ทกุขัน้ตอน 
-  ยตุิธรรม ด าเนินธุรกิจด้วยการให้ 
   ความส าคญัและความเสมอภาคแกล่กูค้า 
-  สานตอ่งานส าคญัที่คนรุ่นก่อนได้ 
   สร้างสรรค์ไว้อยา่งมัน่คง 

“สินค้าด”ี 
-  มีคณุภาพ ควบคมุการให้บริการให้ 
   เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
-  เพียงพอ มีระบบสาธารณปูโภค 
   และสาธารณปูการเพียงพอตอ่ 
   ความต้องการของลกูค้า 
-  พฒันาสินค้าและบริการทีป่ลอดภยั 
   ตอ่ผู้บริโภค และเป็นมิตร  สิ่งแวดล้อม 
-  ด าเนินงานตามแนวคิดจากคนรุ่น 
   ก่อนให้เกิดขึน้เป็นผลส าเร็จ 
- สง่เสริมอาชีวอนามยั ความปลอดภยั 

“สังคมดี” 
-  ดแูลสภาพแวดล้อม ของพนกังาน   
   ภายในองค์กร 
-  ดแูลชมุชนบริเวณโดยรอบ 
-  สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม ่ๆ ที่ 
   เห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

เก่ียวกับรายงานฉบับนี ้
 

นโยบาย และแนวทางการจัดท ารายงาน 
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รายงานความยัง่ยืนฉบบันี ้จดัท าขึน้เพ่ือแสดงถงึ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการเพ่ือความยั่งยืน และเก่ียวโยงกับประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนการพฒันาท่ียัง่ยืนภายใต้นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3 ประการ 
“คนดี สินค้าดี สงัคมดี” โดยเนือ้หาและสาระส าคญัของการ
รายงานปี  2561 การพัฒนาอย่างยั่ ง ยืนมุ่ ง เ น้ นการ
ด าเนินงานตามทิศทางการด าเนินธุรกิจ วิสัยทศัน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และแนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมของปรัชญาในการท างาน 
รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี 
การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กบัสงัคม
และชุมชนอย่างยัง่ยืน โดยเช่ือมโยงบริบทดงักล่าวข้างต้นกบั
ประเด็นด้านความยั่งยืนสากลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึง่ขอบเขตการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ าปี 2561 ได้แสดงผลการด าเนินงานโดยจ าแนกเป็น 3 
ธุรกิจหลกั คือ การลงทนุในธุรกิจสินค้าอุปโภค การลงทนุใน
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม การพฒันาสวนอุตสาหกรรมและ
ลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ครอบคลุมทุกกระบวนการท างานของ
ส านกังานใหญ่ และรวมถงึส านกังานสาขา  
 

 

ขอบเขตการรายงาน :   
 

ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 
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ชุมชน/สังคม 

ภาครัฐ 

ลูกค้า 

 บริษัทฯ มีการระบุและจัดล าดบัความส าคญัของ  
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากการประกอบธุรกิจหลกั       
3  ประเภท คือ 1) การลงทนุในธุรกิจสินค้าอปุโภค 2) การ
ลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม และ 3) การพัฒนา
สวนอตุสาหกรรมและการลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ   โดยใช้แนว
ทางการตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทฯ ค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ 
ตลอดจนผลกระทบที่ เ กิดขึน้  จากนโยบายและการ
ด าเนินงานของบริษัท ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึง
การประสานประโยชน์ให้เกิดขึน้ระหว่างธุรกิจกบัผู้มีสว่น
ได้ เสียอย่างแท้จริง พบว่ามี  ผู้ มีส่วนได้ เสียที่มีสว่น
เก่ียวข้องกับกระบวนการธุรกิจ  9  กลุ่มหลัก  ได้แก่              
1)  ผู้ ถือหุ้ น   2)  ลูกค้า 3)  คู่ ค้ า  4)  คู่แข่ง  5)  เ จ้าหนี  ้                  
6) พนักงาน 7) ชุมชนและสังคม 8) สื่อมวลชน  และ                  
9) ภาครัฐ  ทัง้นี ้ความคาดหวงั กระบวนการท่ีใช้และแนว
ปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีจะแตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่ โดยมี
รายละเอียดแสดงดงัตอ่ไปนี ้

 

ผู้ถือหุ้น 

ภาครัฐ 

คู่ค้า 

ชุมชน/สังคม 

คู่แข่ง 

ลูกค้า 

ส่ือมวลชน พนักงาน 

เจ้าหนี ้

การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้และแนวปฏบิัติ 

 
 

 ผู้ถือหุ้น 

 

 ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 มีศกัยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ 
 ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 จดัให้มีการประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นประจ าทกุปี 
 รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการด าเนินธรุกิจของบริษัท 
 จดัให้มีการพบปะระหว่างนกัลงทนุ กบั ผู้บริหาร 
       กลุ่มสหพฒัน์ 
 รายงานประจ าปี 
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจเุป็นวาระการ

ประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุผู้ถอืหุ้น 

 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

 
 

 ลูกค้า 

 ความพงึพอใจในสินค้าและ
บริการ 

 ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

 ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลกูค้า 

 

 พฒันาสินค้าและบริการให้ตรงกบัความต้องการของ
ลกูค้า 

 สร้างเครือข่ายทางธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 มีการประเมินความพงึพอใจของลกูค้าปีละ 1 ครัง้ 
 ให้ความรู้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจของ

โรงงานภายในสวนอตุสาหกรรม 
 มีการประกาศการคิดอตัราค่าบ าบดัน า้เสียท่ีชดัเจน

และเป็นธรรม 
 เปิดเผยข้อมลูผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน า้เสีย  
     เดอืนละ 1 ครัง้ 
 เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการด าเนินธรุกิจของบริษัท 
 ตรวจเยื่ยมการด าเนินงานของลกูค้า 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

 
 

 คู่ ค้า / 
ผู้ รับเหมา / 
ผู้ขายวัตถุดบิ 

 การท าธุรกิจแบบยตุิธรรม โปร่งใส 
 การให้ค าปรึกษาแลกเปลี่ยน

ความรู้ 
  สร้างมลูค่าเพ่ิมและความร่วมมอื

อย่างยัง่ยืน 

 มีนโยบายการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัคู่ค้า 
 ข้อตกลงท่ียตุิธรรมในการท าการค้าร่วมกนั 
 มีการพฒันาคู่ค้าให้สามารถท าธุรกิจร่วมกนั 
 คดัเลอืกคู่ค้า / ผู้ รับเหมา / ผู้ขายวตัถดุิบ ในห่วงโซ่

อปุทานอย่างโปร่งใส 
 จดัอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
 ให้ค าปรึกษาและวิเคราะห์ด้านการลงทนุ 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน  

ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการธุรกิจ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้และแนวปฏบิัติ 

 
 

 คู่แข่ง 

 ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบของ
การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้า 

 เวบ็ไซต์ของบริษัท 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

 
 

 เจ้าหนี ้

 มีความเสมอภาค 
 ความมัน่ใจในฐานะการเงินและ

ความสามารถในการช าระหนีท่ี้ดี  
 เปิดเผยฐานการเงินอย่างถกูต้อง

ตรงเวลา 
 ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไข

ต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 

 เวบ็ไซต์ของบริษัท 
 ระบบข่าวตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการด าเนินธรุกิจของบริษัท 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

 
 

 พนักงาน /
ผู้บริหาร 

 

 ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ี
เหมาะสม 

 ความมัน่คงและก้าวหน้า 
 คณุภาพชีวิตท่ีด ี
 การพฒันาความรู้และทกัษะ 

 

 ใช้หลกัสิทธิมนษุยชนและการปฏบิตัิต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม 

 พฒันาความรู้/ทกัษะของพนกังาน ผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จดัให้มีคณะท างานพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
พนกังาน ผู้บริหาร  

 ก าหนดแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) และแผนสืบทอดต าแหน่งงานให้กบัพนกังาน 

 การคุ้มครองผู้ ร้องเรียน 
 การสื่อสารผ่านสือ่อิเล็คทรอนิกส์ภายในองค์กรอย่าง

สม ่าเสมอ 
 มีการประเมินผลพนกังาน 
  ข้อเสนอแนะผ่านชอ่งทางรับเร่ืองร้องเรียน 

 
 

 ชุมชนและ
สังคม 

 ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่
คนในชมุชน 

 ดแูลสงัคมและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบชมุชน 

 สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 
 พฒันาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

ของชมุชน 
 การลดผลกระทบจากการ

ด าเนินงานท่ีมีต่อชมุชน 

 สนบัสนนุกิจกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิต กิจกรรม
ประเพณีต่าง ๆ ของชมุชน 

 งานจ าหน่ายสินค้าประจ าปี 
 งานโครงการประชารัฐ 
 สนบัสนนุทนุการศกึษา 
 เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 จ้างแรงงานในท้องถิ่น 
 การลงพืน้ท่ี พบชมุชนอย่างต่อเนือ่ง 
 การประชมุผู้น าชมุชนอย่างสม ่าเสมอ 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้และแนวปฏบิัติ 

 

 สื่อมวลชน 

 มีการสื่อสารระหว่างบริษัท กบั
ผู้ เกี่ยวข้อง 

 มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลู 
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ  ของ
บริษัท 

 เผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทผ่าน
ข่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ วิทยชุมุชน โทรทศัน์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัท 

 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

 
 

 ภาครัฐ 

 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
      ระหว่างภาครัฐและบริษัท 
 ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ  

 ข้อบงัคบัต่างๆ ของภาครัฐ 

 ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบัต่างๆ รวมถงึแนวทางการปฏิบตัิ 

 จดัให้มีการประชมุแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
 รายงานผลการตรวจวดัตอ่หน่วยราชการ 
 รายงานผลงานให้หน่วยงานราชการตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน

ราชการอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน  

 

 
 

 บริษัทฯ ด าเนินการประเมินประเด็นที่ส าคญัตอ่ความยัง่ยืน (Materiality Assessment) มีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบสนองตอ่
ความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกขององค์กร โดยพิจารณาวา่ ประเด็นใดมีความส าคญัตอ่การเปิดเผย
ข้อมลูในหวัข้อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ทัง้นี ้ พิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่มีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม   ความเหน็ในมมุมองของบริษัทและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท โดยมขีัน้ตอนในการประเมิน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ประเดน็ความยั่งยืนท่ีส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
 

กรอบการรายงาน: GRI Standard 2018 / SDGs 
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 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส าคญัในการติดตามและด าเนินการตามประเด็นปัญหาที่มีนยัส าคญัอย่างครบถ้วน และจาก
การประเมินประเด็นความส าคญัในปี 2561 ที่ผ่านมาพบว่า บริษัทฯ สามารถด าเนินการกบัประเด็นปัญหาที่มีนยัส าคญัได้ และ
แม้วา่ผลการด าเนินการดงักลา่วจะสามารถควบคมุรายละเอียดได้อยา่งครบถ้วน แตบ่ริษัทฯ ยงัคงให้ความสนใจในการด าเนินการ
กับประเด็นปัญหาที่มีนยัส าคญั ทัง้ 4 หวัข้อหลกัอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่า องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ตามหลกั
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ดงันี ้
 

 

 
 
   การตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และการด าเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่
สงัคม “คนดี สินค้าดี สงัคมดี” ขอบเขตการรายงาน ภายใต้กรอบ GRI standard 2018 และ SDGs ซึง่คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดแูลให้การด าเนินด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทเป็นไปตามแนวทาง
ดงักลา่วแล้ว ดงันี ้   
 

 

 
  

 การพฒันาคนดี 

 การพฒันาคนเก่ง 

 การส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วม

และสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม 

 

 การก ากบัดแูลกิจการ 

 การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 

 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 การเคารพสิทธิมนษุยชน 

 การปฏิบตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 

 ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

 การพฒันาชมุชนและสงัคม 

 การจดัการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ

พลงังาน 

 การวิจยัและพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

 ด้านคณุภาพชีวติและสิ่งแวดล้อม  

 ด้านการส่ือสารและสานสมัพนัธ์

เพ่ือความยัง่ยืน 

 ด้านการศกึษาและกิจกรรมเรียนรู้

ของนกัเรียน 

 ด้านศาสนาและวฒันธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

 ด้านสขุภาพอนามยั 

 ด้านการสนบัสนนุกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 

 

 

 

การพฒันาสนิค้าและบริการ

ให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม

และสิง่แวดล้อม 

 

 

การสร้างงานและพฒันา

ทกัษะ 

 

 

การมีสว่นร่วมของชมุชน 

 

 

การปอ้งกนัมลพิษ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม สู่ความส าเร็จท่ีย่ังยืน 
 

ประเดน็ที่มีนัยส าคัญต่อองค์กร 
 

คนดี (Good People) สินค้าดี (Good Products) สังคมดี (Good Society) 
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กลยุทธ์ด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
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บริษัทฯ มีกลยทุธ์หลกัในการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Town) เพื่อการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื
ร่วมกันทัง้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและสงัคม แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Industrial Ecology เป็น
แนวคิดในน ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยัง่ยืน ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
(Engagement) การผลกัดนัและการสง่เสริมให้การพฒันาเมืองอตุสาหกรมเชิงนิเวชเร่ืองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 
(Enhancement) การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดในลักษณะ การส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน (Resource 
efficiency) ท่ีอยู่บนหลกัการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน (Symbiosis) โดยการพฒันา ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้
คล้ายคลงึกบัระบบนิเวศทางธรรมชาติ เป็นเมืองน่าอยู่คูก่บัอตุสาหกรรม (Happiness) และด ารงอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืนเป็นส าคญั 
เพื่อคงความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพลงังานให้ชนรุ่นหลงัสบืตอ่ไป  

 ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีการด าเนินการพัฒนาสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา และสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ เป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Town) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์       
ศรีราชา และกบินทร์บรีุ ผ่านการประเมินตามตวัชีว้ดัการ
เป็นสวนอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  และให้ความส าคญัในการ
ยกระดบัการเป็นสวนอตุสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง 
โดยผลสรุปการด าเนินการ การพฒันาเมืองอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ ดงันี ้

มิติหลักของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ ประกอบด้วย 5 มิติ  20 ด้าน ที่มีความสอดคล้อง
สมดุล เกือ้หนุนซึ่งกันและกัน โดยแต่ละมิติ สามารถ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกิจกรรมการพัฒนาใน 5 มิติหลกั 
ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สงัคม และการ
บริหารจัดการ ภายใต้ ข้อก าหนดการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยบริษัทฯ ด าเนินการพัฒนา
เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศอยา่งตอ่เนื่อง นบัตัง้แตปี่ 2560 
 

  

1. ENGAGEMENT  
(การมีส่วนร่วม)  

คะแนนสะสม 8 คะแนน (50%) 

3. RESOURCE EFFICIENCY  
(ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร) 

คะแนนสะสม 70 คะแนน (70%) 

5. HAPPINESS  
(เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม) 

คะแนนสะสม 128 คะแนน (>80%) 

2. ENHANCEMENT  
(การส่งเสริม) 

คะแนนสะสม 21 คะแนน (60%) 

4. SYMBIOSIS (การพึ่งพาอาศัย)  

คะแนนสะสม 96 คะแนน (80%) 

1 
2 

3 
4 

5 

**อ้างองิเกณฑ์ประเมนิตัวชีวั้ดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(EIP) ระดับท่ี 5 ดังนี*้* 

Sustainable Development 
Goals (SDGs) 
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ระดับการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

ตัวชีวั้ดระดับสวน
อุตสาหกรรม 

คะแนนตาม 
เกณฑ์ 

คะแนนสะสมปี 2560 
เกณฑ์ขัน้ต ่าการเป็น EIP 

(ประเมนิจากคะแนนสะสมปี 2560) 
คะแนนสะสมปี 2561 

เกณฑ์ขัน้ต ่าการเป็น EIP 
(ประเมนิจากคะแนนสะสมปี 2561) 

เกณฑ์ ศรีราชา กบินทร์บุรี เกณฑ์ ศรีราชา กบินทร์บุรี เกณฑ์ ศรีราชา กบินทร์บุรี เกณฑ์ ศรีราชา กบินทร์บุรี 

1 
ENGAGEMENT 

18.1.1, 19.1.1, 
20.1.1 

(3 ตวัชีว้ดั) 
15 15 14 14 

(50%) 
7.5 คะแนน 

93.33% 93.33% 15 15 15 
(50%) 

7.5 คะแนน 
100.00% 100.00% 

2 
ENHANCEMENT 

 

1.1.1, 1.2.1, 7.1.1, 
20.2.1 

(4 ตวัชีว้ดั) 
20 

35 
(15+20) 

33 
(14+19) 

32 
(14+18) 

(60%) 
21 คะแนน 

94.28% 91.42% 
35 

(15+20) 
35 

(15+20) 
33 

(15+18) 
(60%) 

21 คะแนน 
100.00% 94.28% 

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 ตวัชีว้ดั) 

65 
100 

(35+65) 
93 

(33+60) 
86 

(32+54) 
   (70%) 
70 คะแนน 

93.00% 86.00% 
100 

(35+65) 
95 

(35+60) 
88 

(33+55) 
      (70%) 

70 คะแนน 
95.00% 88.00% 

4 
SYMBIOSIS 

 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
17.1.1 

(4 ตวัชีว้ดั) 
20 

120 
(100+20) 

111 
(93+18) 

103 
(86+17) 

(80%) 
96 คะแนน 

92.49% 85.83% 
120 

(100+20) 
114 

(95+19) 
105 

(88+17) 
(80%) 

96 คะแนน 
94.99% 87.50% 

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 ตวัชีว้ดั) 

40 
160 

(120+40) 
148 

(111+37) 
139 

(103+36) 
(>80%) 

>112 คะแนน 
92.50% 86.87% 

160 
(120+40) 

151 
(114+37) 

144 
(105+39) 

(>80%) 
>112 คะแนน 

94.38% 90.00% 

 

 

 

ตัวชีวั้ดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrail Park : EIP) และการประเมินผล (เกณฑ์ขัน้ต ่าร้อยละ 80)  
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มิตด้ิานเศรษฐกจิ 
  

 

 

 
 

 
 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัตติามดัชนีชีว้ัด 

4.1.1 การส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมชุมชนใน
บริเวณโดยรอบ 

ศรีราชา 

ปี 2560 ปี 2561 

มีแผนหรือมีโครงการท่ีให้โรงงาน
อตุสาหกรรม หรือนิคมอตุสาหกรรม หรือ
เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรือสวน
อตุสาหกรรม ในพืน้ท่ีเข้าไปส่งเสริม
สนบัสนนุให้ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมของ
ชมุชนในระยะปานกลาง (3 ปี) 
ได้คะแนนตัวชีว้ัดระดบัที่ 3 

โรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ท่ี เข้าไปส่งเสริม
สนบัสนนุให้ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมของชมุชน
อย่างต่อเนือ่งติดต่อกนั 3 ปี  
ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชีว้ัดจาก
ระดับที่ 3 เป็นคะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 4 
 

 
 
กิจกรรมปี 2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

เป้าหมาย  
 มีความคุ้มคา่ในการผลติ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน ผู้ประกอบกิจการ และชมุชนอยา่งมัน่คง 
โดยในปี 2561 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชาและกบินทร์บรีุ มีการด าเนินการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง อาทิเช่น 
 

กิจกรรมร าวงพืน้บ้าน ระหว่างชมุชน 
 เทศบาล และเอกชน  

“ร่วมกิจกรรมสง่เสริมอาชีพให้คนในชมุชน”  

 ทัง้นี ้จากการทวนสอบการปฏิบตัิงานการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์  
ศรีราชา พบว่า มิติเศรษฐกิจ ด้านที่ 4 เศรษฐกิจท้องถ่ิน เกณฑ์ชีว้ดั 4.1 การส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถ่ิน ตวัชีว้ดั 
4.1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมชุมชนในบริเวณโดยรอบ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา          
มีแผนงานส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมชุมชนในบริเวณโดยรอบ และได้ด าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนให้ท้องถ่ิน
ด าเนินกิจกรรมของชุมชนในบริเวณโดยรอบ อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี จึงท าให้ผลการปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชีว้ัด             
ในปี 2561 ยกระดับจากระดับที่ 3 เป็น ระดับที่ 4 

ส่งเสริมสนบัสนนุ 
กิจกรรมชมุชนในบริเวณโดยรอบ 

การจดัจ้างแรงงานท้องถิ่น 
จดัซือ้จดัจ้างสินค้า 
หรือบริการจากชมุชน 
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มิตด้ิานสังคม 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

HAPPY BODY มีสขุภาพดี 
ชมรมกีฬาเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 

HAPPY BRAIN การหาความรู้ 
อบรมเคร่ืองกระตกุหวัใจไฟฟา้ AED 

HAPPY SOUL การมีคณุธรรม 
ร่วมท าบญุวนัส าคญัตามพทุธศาสนา 

สือ่สารและการเปิดเผยข้อมลู ECO 

 

เป้าหมาย  
 คุณภาพชีวิตและสงัคมของคนในท้องถ่ินโดยรอบ โดยการด าเนินงานตามแนวทางการเป็นที่ท างานมีสุข 
(Happy Workplace) การสร้างการมีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชน มีการส ารวจระดบัความพึงพอใจของชุมชน  โดยในปี 
2561 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชาและกบินทร์บรีุ มีการด าเนินการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง อาทิเช่น 

 

 

การเข้าร่วมกิจกรรมเครือขา่ยด้านสิง่แวดล้อม 

 ทัง้นี ้จากการทวนสอบการปฏิบตัิงานการพฒันาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์       
ศรีราชา และกบินทร์บุรี พบว่า มิติสงัคม ด้านที่ 20 ข้อมูลข่าวสารและการรายงาน เกณฑ์ชีว้ัด 20.1 การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและการจดัท ารายงาน ตวัชีว้ดั 20.1.1 การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมลูของเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศในรูปแบบ
ช่องทาง และความถ่ีในการสื่อสารในลกัษณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล โดยชุมชนมีการรับรู้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวข้องกบัเมือง
อตุสาหกรรม เชิงนิเวศเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง จึงท าให้ผลการปฏิบตัิตามตวัชีว้ดั ในปี 2561 ยกระดับจากระดับที่ 4 เป็นระดบั
ที่  5 และส าหรับเกณฑ์ชีว้ดั 20.2 มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เปิดเผยข้อมลูและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ ตวัชีว้ดั 20.2.1 การ
สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และสารเคมีของโรงงานต่อสาธารณะ ของ สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มีระดบัความพึงพอใจของชุมชนต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึน้ 3 ปี ต่อเนื่อง จึงท า
ให้ผลการปฏิบตัิตามดชันีชีว้ดั ในปี 2561 ยกระดับจากระดับที่ 4 เป็นระดับที่ 5 
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ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัตติามดัชนีชีว้ัด 

20.1.1 การสื่อสารและการ
เปิดเผยข้อมูลของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
รูปแบบช่องทาง และ
ความถี่ในการสื่อสารใน
ลักษณะต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิผล 

ศรีราชา 

ปี 2560 ปี 2561 

มีการน าผลการส ารวจมาปรับปรุงรูปแบบ 
ช่องทางและความถี่ในการสือ่สาร 
ได้คะแนนตัวชีว้ัดระดบัที่  4 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา มี
การสื่อสารและเปิดเผยข้อมลูของเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศให้ชมุชนได้รับรู้เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนือ่ง  
ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชีว้ัดจาก
ระดับที่ 4 เป็นคะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
กิจกรรมปี 2561 
  
 
 

 

 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัตติามดัชนีชีว้ัด 

20.1.1 การสื่อสารและการ
เ ปิดเผยข้อมูลของเ มือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน
รูปแบบช่องทาง และความถี่
ในการสื่ อสารในลักษณะ
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล 

กบินทร์บุรี 

ปี 2560 ปี 2561 

มีการน าผลการส ารวจมาปรับปรุงรูปแบบ
ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร 
ได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 4 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์   กบินทร์บุรี  
มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ชุมชนได้รับรู้เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง 
ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชีว้ัดจาก
ระดับที่ 4 เป็นคะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 
 
 
กิจกรรมปี 2561  
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ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัตติามดัชนีชีว้ัด 

20.2.1 การสื่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูล การจัดการ
ด้านความปลอดภยั 
สิ่งแวดล้อม และสารเคมี 
ของโรงงานต่อสาธารณะ 

ศรีราชา 

ปี 2560 ปี 2561 

ชมุชนมีความพงึพอใจต่อข้อมลูข่าวสารท่ี
ได้รับอย่างน้อยร้อยละ 80 
ได้คะแนนตัวชีว้ัดระดบัที่ 4 

ระดบัความพงึพอใจของชมุชนตอ่การได้รับ
ข้อมลูข่าวสารเพ่ิมขึน้ 3 ปี ตอ่เนือ่ง 
ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชีว้ัดจาก
ระดับที่ 4 เป็นคะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 5 

 

กิจกรรมปี 2561 

 

 คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจความพงึพอใจ 
ตอ่ข้อมลูข่าวสารที่ได้รับ(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

คิดเป็น % 

ปี 2559 1.97 39.40 
ปี 2560 4.13 82.60 
ปี 2561 4.15 83.00 

 

 

 

 

ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัตติามดัชนีชีว้ัด 

17.1.2  ความพงึพอใจของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กบนิทร์บุรี 

ปี 2560 ปี 2561 

มีแผนการส ารวจระดบัความพึงพอใจของ
ชมุชน  
ได้คะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 1 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  กบินทร์บุรี 
ส ารวจระดับความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชีว้ัดจาก
ระดับที่ 1 เป็นคะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 4 

กิจกรรมปี 2561  
 
  

 คะแนนเฉลี่ยผลการส ารวจความพงึพอใจ 
ตอ่ข้อมลูข่าวสารที่ได้รับ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

คิดเป็น % 

ปี 2560 3.28 65.6% 

ปี 2561 4.39 87.8% 

คะแนนเฉล่ียผลการส ารวจความพงึพอใจต่อข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 
จ านวนชุมชนทัง้หมด 14 ชุมชน 

 

 

 

 

 จากการทวนสอบการปฎิบัติปฏิบัติงานการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ กบินทร์บุรีตามดชันีชีว้ดั มิติสงัคม ด้านที่ 17 คุณภาพชีวิตและสงัคมของชุมชน เกณฑ์ชีว้ดั 17.1 ชุมชน  
อยู่มีสขุ ตวัชีว้ดั 17.1.2  ความพึงพอใจของชุมชน พบว่า สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ กบินทร์บรีุ มีแผนการส ารวจ
ระดบัความพงึพอใจของชมุชนตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศในพืน้ท่ี และมีผลส ารวจความพงึพอใจของชมุชนุไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 80  จึงท าให้ผลการปฏิบตัิตามดชันีชีว้ดั ในปี 2561 ยกระดับจากระดับที่ 1 เป็นระดับที่ 4 

 
4 

คะแนนเฉล่ียผลการส ารวจความพงึพอใจต่อข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ 
จ านวนชุมชนทัง้หมด 18 ชุมชน 
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มิตด้ิานสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  

ความหลากหลายทางชีวภาพ อาคารประหยดัพลงังาน โดยใช้ Solar cell ลดการทิง้น า้เสียและการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
 
 

การจดัการตะกอนด้วยการท าปุ๋ ยหมกั 

 

ตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในพืน้ที่ 
 

 

เป้าหมาย 
 การบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมในด้านตา่ง ๆ  อนัได้แก่  การบริหารจดัการน า้ อากาศ สิง่ปฏิกลูหรือวสัดเุหลอืใช้ 
พลงังาน การจัดการเหตเุดือดร้อนร าคาญ กระบวนการผลิต ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ ความปลอดภยัและสขุภาพ การเฝา้
ระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อม การวางผงัที่ตัง้และการจดัการพืน้ที่ และการออกแบบอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยในปี 2561 
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชาและกบินทร์บรีุ มีการด าเนินการดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง อาทิเช่น 

 

 

 ทัง้นี ้จากการทวนสอบการปฏิบัติปฏิบัติงานการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์  กบินทร์บรีุ พบวา่ มิติเศรษฐกิจ ด้านท่ี 9 การจดัการกากของเสยีและวสัดเุหลอืใช้ เกณฑ์ชีว้ดั 9.1 การจดัการ
กากของเสียและวสัดเุหลือใช้ภาคอตุสาหกรรม ตวัชีว้ดั 9.1.1 อตัราการน ากากของเสีย อตุสาหกรรมกลบัมาใช้ใหม ่นัน้ มี
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมตามเกณฑ์ตวัชีว้ดัระดับ 2 (จ านวน
โรงงานอตุสาหกรรมไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้มีแผนและมาตรฐานหรือกิจกรรมการลด
ปริมาณสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วด้วยวิธี 3Rs) สามารถลดปริมาณกากของเสยีอตุสาหกรรมได้ตามแผนงาน จึงท าให้ผล
การปฏิบตัิตามดชันีชีว้ดั ปี 2561 ยกระดับจากระดับที่ 2 เป็นระดับที่ 3 
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ตัวชีว้ัด ผลการปฏิบัตติามดัชนีชีว้ัด 

9.1.1 อตัราการน ากากของ
เสียอุตสาหกรรมกลับมาใช้
ใหม่ 

กบินทร์บุรี 

ปี 2560 ปี 2561 

มีจ านวนโรงงานอตุสาหกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนโรงงานอตุสาหกรรม 
ทัง้หมดในพืน้ท่ี มีแผนและมาตรฐานหรือ
กิจกรรมการลดปริมาณสิ่งปฏิกลูหรือวสัดุ
ท่ีไม่ใช้แล้วด้วยวิธี 3Rs 
ได้คะแนนตัวชีว้ัดระดบัที่ 2 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน์  กบินทร์บรีุ 
มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10  ของจ านวนโรงงานอตุสาหกรรม
ตามเกณฑ์ตัวชี ว้ัดระดับ 2 สามารถลด
ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมได้ตาม
แผนงาน  
ได้รับการยกระดับคะแนนตัวชีว้ัดจาก
ระดับที่ 2 เป็นคะแนนตัวชีว้ัดระดับที่ 3 

 
กิจกรรมปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
    
 
 
 
 

 

 
 

 
 

คนด ี รวดเร็ว สภุาพ ซื่อสตัย์ เที่ยงตรง ยตุิธรรม สานตอ่ สร้างคนดีและคนเก่ง 

 
 

สินค้าด ี มีคณุภาพ เพียงพอ พฒันา เพิ่มศกัยภาพ ด าเนินการตามแนวคิดจากรุ่นสูรุ่่น 

 
 

สังคมด ี ดแูล สง่เสริม สร้างสรรค์ 

ด้วยวิสยัทศัน์ของบริษัทท่ีมุง่มัน่เป็นหนึง่ในการลงทนุ บริการด้วยใจ มุง่มัน่พฒันา สร้างคณุคา่ให้สงัคม โดยยดึ
หลกัคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตนเป็นคนดีบนพืน้ฐานการบริการด้วยความรวดเร็ว สภุาพ ซื่อสตัย์  เที่ยงตรง และ
ยุติธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งสู่อนาคตที่ยัง่ยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ ภายใต้
นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

บมจ  .ธนลูกัษณ์  
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 บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพฒันาบคุลากรให้เป็นคนดี พร้อมไปกบัการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ 
เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง และรักองค์กร เพราะบคุลากรเป็นพลงัขบัเคลือ่นส าคญัที่น าพาบริษัทฯ ให้ไปสูค่วามส าเร็จ โดยสง่เสริม
ให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะให้เกิดความเช่ียวชาญเพิ่มขึน้ รวมถึง การพฒันาทศันคติ ปลกูฝัง
ลกัษณะนิสยั จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร ซึง่จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทฯ เติบโตและก้าวหน้าได้อยา่งยัง่ยืน 

 

(1) การพัฒนาคนดี   
  

 

1.1    โครงการการบันทกึการท าความดีของพนักงาน 

 ตามที่บริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมผ่านโครงการ 
“การบันทึกการท าความดีของพนักงาน ”  โดย
ก าหนดให้พนกังานทุกคน เขียนบนัทึกการท าความดีใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ต ่ากว่า 10 เ ร่ืองต่อคนต่อปี เพื่อวัด
พฤติกรรมในการท าความดีของพนักงานเป็นรายบุคคล 
และน าข้อมลูมาก าหนดรูปแบบการจดักิจกรรม ในรูปแบบ
กิจกรรมที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกนัร่วมกนั เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์เป็นหมูค่ณะ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดหัวข้อการท าความดีไว้     
8 หวัข้อ โดยผลจากการส ารวจข้อมลูจากพนกังาน พบว่า 
มีกิจกรรมการท าความดีของพนักงานจ านวน 1,240 
กิจกรรม และพนกังานให้ความสนใจในกิจกรรมท าความดี 
หัวข้อ “การมีน า้ใจ แบ่งปัน” และ หัวข้อ “ทะนุบ ารุง
ศาสนา” ในสดัสว่นร้อยละ 21.64 และ 12.64 ตามล าดบั  

 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ความสนใจของพนกังาน 
และขยายผลโครงการ “การบันทึกการท าความดีของ
พนักงาน” ให้มีความต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ 
ก าหนดแผนงานการจดักิจกรรมร่วมกนัใน โครงการ “คนดี
เพื่อสาธารณประโยชน์” ทัง้นี ้ เพื่อสนบัสนนุและสง่เสริม
ให้พนกังานท าความดีตอ่ผู้อื่น  ซึง่จะช่วยให้พนกังานเข้าใจ
ถึงความเสียสละ การเป็นผู้ ให้ การแบ่งปัน มองเห็นคณุคา่
ของเพื่อนมนุษย์ ท าให้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ มี
จิตใจที่ดี ขยายเครือขา่ยการท าความดีให้กบัสงัคม  

 
 

“คนด”ี  

ตารางบันทกึการท า
ความดีของพนักงาน 

Sustainable Development Goals   
(SDGs) 
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อบรม "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยหลักการก ากับดูแลกิจการ/ มาตรการ
ป้องกันการทุจริตสู่การพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน”  
โดย อาจารย์ ธนกฤต เพิ่มพนูขนัตสิุข    
วนัท่ี 10 กนัยายน 2561 

เพิ่มช่องทางการพัฒนาความรู้ในเร่ืองดังกล่าวในรูปแบบวีดิทัศน์ 
ครอบคลุมทุกสาขา  

1.3  พัฒนาความรู้ ทักษะ 

 
 พฒันาความรู้ ทกัษะ เพื่อมุง่เน้นและปลกูจิตส านกึให้พนกังานในทกุระดบัชัน้ปฏิบตัิงานด้วยคณุธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และความโปร่งใส 

1.4  การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานมีจิตอาสา ร่วมท าประโยชน์ตอ่ชุมชนและสงัคม ซึง่จะช่วยให้พนกังานเข้าใจได้ถึงความ
เสียสละ ความร่วมมือ ความสามัคคี เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือ การร่วมพัฒนาชุมชน ส่งผลให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดี 
ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน ผู้ที่ได้ท ากิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นประจ า เป็นผู้มีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ สามารถพฒันา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจดี และมีมนษุยสมัพนัธ์ ซึง่จะเป็นทรัพยากรที่ส าคญัของบริษัทอยา่งยิ่ง ในปี 2561 บริษัทฯ สง่เสริมให้
พนกังานมีสว่นร่วมและสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม  ผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ อาทิ 

 

       พนักงานมีจิตอาสาร่วมท าประโยชน์ต่อชุมชนและ
สงัคมเป็นหมูค่ณะ ช่วยให้พนกังานเข้าใจถึงความร่วมมือ
ร่วมใจเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ มีกิจกรรมที่มุ่ง
สง่เสริมการร่วมแรงร่วมใจพนกังานให้เป็นหนึ่ง อาทิ การ
มีส่วนร่วมในงานวันส าคัญต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึง
งานศาสนกุศลต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรม
บริจาคโลหิต กิจกรรมวิ่งเพื่อการกศุล 

1.2 จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา   

 ตดิตัง้เคร่ืองกระตุกหวัใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัต ิAED 
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(2) การพัฒนาคนเก่ง  

 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการเผยแพร่ความรู้ 
เร่ืองมาตรฐานด้านพลงังาน ISO 

50001 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจ และวิธีการใช้ เคร่ืองมือ GIS 

บริษัทฯ มีแนวคิดและส่งเสริมการดูแลรักษา
สขุภาพ ความปลอดภยัของชีวิต และทรัพย์สนิ โดยเพิ่มจดุ
ติดตัง้ เค ร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ  
Powerheart AED G3  Automatic ( AED)  ใ น ส ว น
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อีก 4 แห่ง คือ ล าพูน ตาก 
ชลบรีุ และปราจีนบรีุ ตามล าดบั  ซึง่จากเดิมมีการติดตัง้ที่
ส านักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) เพื่อให้พนักงานและบุคคล
ทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้เคร่ือง AED และจัดให้มีการ
อบรมการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน (Basic Life Support) กรณี
เกิดเหตฉุกุเฉิน รวมถึงการใช้เคร่ืองกระตกุหวัใจ  

โดยมีพนกังานผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองโดย 
บริษัท รักษาความปลอดภยัไทยซีคอม จ ากดั เพิ่มจากร้อยละ 
10 ของพนักงานทัง้หมด ในปี 2560 เป็นร้อยละ 32 ของ
พนกังานทัง้หมด ในปี 2561 
 ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดการสญูเสยีของพนกังาน และผู้
มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนการสือ่สาร 
และประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม และ
ชุมชนโดยรอบทราบว่า บริษัทฯ มีเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วย
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ไว้ให้บริการในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉกุเฉิน 

 
 

 
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริม ฝึกฝน และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพและ         

ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศกัยภาพ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถแขง่ขนักบัองค์กรอื่นได้ 

2.1 การอบรม / สัมมนา 

 บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานทกุคนต้องได้รับการ
อบรม / สมัมนาในหลกัสตูรที่เก่ียวเนื่องกบัการปฏิบตัิงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 หลกัสตูร และหลกัสตูรทัว่ไป อย่างน้อย
ปีละ 2 หลกัสูตร  ทัง้การจัดอบรมภายในและส่งอบรม / 
สมัมนาภายนอกกับสถาบนั หน่วยงานต่างๆ อาทิ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัง้นี ้สามารถดูรายละเอียด
การเข้ารับการอบรม / สัมมนา ได้ในหัวข้อการพัฒนา
บคุลากร 

2.2  การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge sharing)               
      สานต่อฝันอย่างย่ังยืนจากรุ่นสู่รุ่น 

 นอกเหนือจากการได้ รับการฝึกอบรมแล้ว 
นิยาม คนเก่ง อีกประการหนึง่ของบริษัท คือ พนกังานท่ีมี
ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ท างานมาในระยะ
เวลานานสามารถถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ วิธีการในการ
ปฏิบตัิงาน โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
ซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตวับคุคลหรือเอกสาร มาพฒันา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้พนกังานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ผ่านระบบ Intranet และสามารถน ามาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเองได้ อาทิ Training a 
new generation of executives SPI องค์ความรู้ด้าน EIA 
เป็นต้น 
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 ให้ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้กบัพนกังานใหมใ่นการปฐมนิเทศเพื่อ 

รับทราบและน าไปปฎิบตัิใช้ได้อยา่งถกูต้อง  

 จดัอบรมเร่ือง "สง่เสริมการมีสว่นร่วมด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการ/ มาตรการปอ้งกนัการทจุริตสู่ 
การพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน” 

 จดัให้มีการท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการก ากบัดแูลกิจการและการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั  
ผา่นทางระบบออนไลน์ซึง่เกณฑ์การประเมินส าหรับผู้ผา่นการทดสอบ คือ ผู้ทดสอบต้องผา่นเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้ผา่นการประเมินร้อยละ 100   

 เผยแพร่หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีบนเว็บไซต์ของบริษัท 
 เผยแพร่หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ผา่นสือ่วีดิทศัน์ (Animation) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ยึดหลกัคิดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสงัคม มุ่งสรรค์สร้างนวตักรรมการออกแบบสินค้าและการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ให้บริการระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ เพียงพอ และ
พฒันาให้เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการเน้นย า้การปฎิบตัิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการด าเนินงานท่ีโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

การก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการด าเนินงานตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด บนพืน้ฐาน
ของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ และเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ควบคู่ไป
กับการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการเพิ่มขีดความ
สามรถในการแข่งขันให้สามารถเติบโตได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ และยัง่ยืน ซึง่สอดคล้องกบัคา่นิยมองค์กร   

 ที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  10     
(ชุดที่ 25) วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุตัิหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  (ฉบับปรับปรุง ครัง้ที่  2)  เพื่อ
น ามาใช้เป็นหลกัปฎิบตัิในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ส าหรับ
ผู้บริหารและพนกังาน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ตระหนกัรู้ในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี ้ 
 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ จะด าเนินการจัดท าคู่มือนโยบาย
หลกัการก ากับดูและกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครัง้ที่ 2) แจกให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และคู่ค้า  และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทศัน์ในบริเวณ
ด้านหน้าของบริษัท 

“สินค้าดี”  

Sustainable Development Goals  
(SDGs) 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

144 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
จ านวนเร่ืองร้องเรียน 
ในปี 2561 
 

0 ราย 

 
 

 

 
 
 

จ านวนพนักงาน 
ที่ผ่านการประเมิน 

 

ร้อยละ 100 

 
 
 

 
 
 
ส่งจดหมายขอความร่วมมือ
งดเว้นการให้ของขวัญแก่
ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทในเทศกาลปีใหม่ถึง
บริษัท    คู่ ค้า และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
  บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการ

ร้องเรียน  ปรากฏว่าในปี 2561 
ไม่มีผู้ร้องเรียน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ป ลูก ฝังจิตส า นึกใ ห้ กับคนใน
องค์กร และมีการวัดผลผ่านการ
ทดสอบ คือ ผู้ทดสอบต้องผ่าน
เกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 โดยมีผู้
ผ่านการประเมินร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการก ากับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ และสนบัสนนุการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยการสง่ต่อ
นโยบายต้านคอร์รัปชันไปยงับริษัทในกลุม่สหพฒัน์ เพื่อสร้างความร่วมมือของกลุ่มสหพฒัน์ อนัจะมุ่งสูอ่นาคต ที่โปร่งใส และ
ยัง่ยืนตอ่ไปผา่นกิจกรรมตา่งๆ  

 

กิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์รัปช่ัน 2561 

พนักงานของบริษัท ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ร่วมกับภาคี

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) ตวัแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คนไทย...ต่ืนรู้ สู้โกง” เม่ือวันท่ี  6 กันยายน 2561         

ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 

 ส าหรับปี 2562 บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบาย
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ภาพพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ โปสเตอร์
ประชาสมัพนัธ์  เร่ือง “ช่องทางร้องเรียน”  นอกจากนี ้เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ 
สุจริต ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีแผน
ด าเนินการขยายเครือขา่ยแนวร่วมการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั
ไปยงัคู่ค้าของบริษัท โดยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการคอร์รัปชนักบับริษัท และบริษัทฯ จะด าเนินการ
ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
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1.  หลีกเลี่ยงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทฯ จะด าเนินการกับความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์นัน้ด้วยความรอบคอบและมี
เหตผุล 

 4.   จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกบัการทจุริต การคอร์รัปชนัต่างๆ 

2.  ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัเป็น
ธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ท่ี
บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 

 5.   สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน ในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ด้วยความซือ่สตัย์สจุริต 

3.  ไม่สนบัสนนุการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

  

 
 
 
 
 
  
  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

การเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในองค์กร 
 

0 ราย 

ตลอดระเวลายาวนานในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ไมม่ีกรณีการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมยอ่มก่อให้เกิดความเช่ือมัน่กบัผู้มีสว่นได้เสีย อนัจะสง่ผลดีต่อกิจการใน
ระยะยาว ทัง้นี ้ธุรกิจควรถือปฏิบตัิตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไมเ่ห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่
อาจได้มาจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้แนวทางการด าเนินงานด้านการด าเนินงานอย่างเป็นธรรมเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

แผนกตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นประจ าทุกปี ซึ่งใช้แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามแนวคิด The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบ
ทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ที่จดัท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี ้
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็น
นยัส าคญั และปฏิบตัิตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานในปัจจบุนั 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบไม่
จ ากดัความเป็นอิสระและความแตกตา่งทางความคิด เพศ เชือ้
ชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 
เคารพต่อสิทธิมนษุยชนของผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น รวมถึง
สิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานของพนักงาน โดยยึดหลกัการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน หลกัมนุษยธรรม และความเท่า
เทียม เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานด้านสทิธิมนษุยชนและการ
ปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจหวัข้อ การไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน ดงันี ้
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 ไมก่ระท าการใด ๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสทิธิมนษุยชน 

 ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังานเพื่อน าไปเป็นสว่นหนึง่ในการ
ปฏิบตัิงาน 

  ไม่จ ากัดความเป็นอิสระ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมือง 
หรือเร่ืองอื่นใด ทัง้นี ้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง 
หรือแตกแยก 

 จดัให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนกังานหรือผู้ที่เช่ือวา่สิทธิของตนถกูละเมิด หรือได้รับ
การปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และค าร้องเรียนพงึได้รับการเอา
ใจใส ่และด าเนินการ อยา่งเป็นธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           พนกังานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ดงันี ้

 ปฏิบตัิตอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ และสทิธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจน ไมเ่ปิดเผย
หรือสง่ผา่นข้อมลู หรือ ความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอก หรือผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง 

 ปฎิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท 

 สง่เสริมความเทา่เทียมกนัในการจ้างแรงงาน ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมกี่ดกนัด้วยเหตทุางเพศ สผิีว เชือ้ชาติ ศาสนา 
อาย ุความพกิาร หรือสถานะอื่นใดที่ไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 

 สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลีย่นความรู้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรอยา่ง
ทัว่ถึง สร้างความมัน่คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้า ตามศกัยภาพของแตล่ะคน 

 สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และการพฒันาบริษัท 

 ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตัิงาน 

 จดัให้มีสวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ การฉีดวคัซีนปอ้งกนัไข้หวดัใหญ่ การซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ 

การซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟประจ าปี 

2561 

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
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ด าเนินธุรกิจด้านผลิต จ าหน่ายสินค้า และบริการท่ีปลอดภยั
ต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ 
คิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
พร้อมกับการให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่
ปิดบงั หรือบดิเบอืนข้อเท็จจริง 

 ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย์ สจุริต เป็นธรรม และ
ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษา
ความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์
ตนเองหรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์  
อื่นใด ที่ไม่สจุริตจากลกูค้า ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 ปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิ
ได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขและปอ้งกนัไม่ให้เกิดความเสียหาย 

 
จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน
ต่อบริษัท และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และ
ด าเนินการอย่างเป็นธรรม 

 

บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพฒัน์ 
จัด งาน  Saha group fair เ ป็ น
ประจ าทุกปี อย่างต่อเน่ือง เพื่อ
เป็นการคืนก าไรให้กับลูกค้าและ
สั ง คม  โ ด ยข ายสิ น ค้ า ใ ห้ กับ
ผู้ บริโภคโดยตรง ในราคาพิเศษ 
แ ล ะ มี ก า ร ข ย า ย ไ ป ยั ง ส ว น
อตุสาหกรรมของบริษัท 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ ตระหนกัว่าความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกุญแจส าคญั อนัน าไปสู่ความส าเร็จของ
บริษัทอยา่งยัง่ยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

                          กลุม่สหพฒัน์ มีเป้าหมายสง่เสริมให้ใช้ 
                         สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย 
                         เพื่อคนไทย ซึ่งปรากฎบนผลิตภัณฑ์        
ของกลุม่สหพฒัน์ 
 
เพ่ือให้ข้อมลูแก่ลกูค้า ให้สามารถสอบถามข้อมลู แสดง
ความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่  : 

 
ฝ่ายการตลาดและอสังหาริมทรัพย์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน (งานมวลชนสัมพันธ์) 
โทร. 038-480-444 
e-mail address  : amphol@spi.co.th 
            chalita@spi.co.th 
เว็บไซต์บริษัท   : www.spi.co.th 

 

mailto:amphol@spi.co.th
mailto:chalita@spi.co.th
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พัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานมีจิตสาธารณะ พร้อมจะช่วยเหลือและกระท าสิ่งดี แก่สงัคมด้วยความเต็มใจอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความส านึกในความรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ที่จะร่วมกนัพฒันาและเกือ้กูลกนัเพื่อการอยู่
ร่วมกนัอย่างมีความสขุ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อสงัคม ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตัง้คณะท างานด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภยั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนว
ทางการปฏิบตัิด้านการมีสว่นร่วมและการพฒันาสงัคมไว้ โดยมีการร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมปรึกษาหารือ
และก าหนดแนวทางการป้องกนั รวมทัง้ติดตามตรวจสอบตามมาตรการป้องกนั แก้ไขเร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม และด าเนินงานของโครงการฯ ตามแผนปฏิบตัิการด้านสิง่แวดล้อมของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา  

 

การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ส านกังานใหมส่าขาศรีราชา ประหยดัพลงังานโดยระบบพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 

กราฟแสดงคา่ไฟฟา้ทีป่ระหยดัได้ของส านกังานใหม ่สาขาศรีราชา โดยใช้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ (solar cell) 
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ค่าไฟฟ้า ส านักงานปี 2561

คา่ไฟฟ้า SCG คา่ไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ คา่ไฟฟ้ารวม 
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ตารางเปรียบเทยีบระหว่างวิธีการก าจัดกับวิธีการท าปุ๋ยหมัก 
(คิดที่จ านวนตะกอน 110 ตัน) 

วิธีการส่งกากตะกอนก าจัด วิธีการท าปุ๋ยหมัก 

คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 258,500  บาท คา่ใช้จา่ยทัง้หมด 189,000  บาท 

คิดเป็น     2,350  บาท/ตนั คิดเป็น     1,718  บาท/ตนั 

สรุปวิธีการท าปุ๋ยหมัก  ลดคา่ใช้จา่ยได้ถึง 2,350 – 1,718 =           632    บาท/ตนั 

กากตะกอนจ านวน 110  ตนั  ลดคา่ใช้จา่ยได้   632 x 110         =      69,520    บาท 

ถ้ากากตะกอนจ านวน  14,036  ตนั    ลดคา่ใช้จา่ยได้   632 x 14,036    = 8,870,752    บาท 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั ่นในการพฒันาและคิดค้นนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขนัทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว เพื่อสร้างก าไรและลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงต่างๆ 
ที่อาจจะมีผลต่อธุรกิจและยงัเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท อัน
เป็นผลเพื ่อให้การด าเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างยั ่งยืน โดยให้
ความส าค ัญต่อการพัฒนานวตักรรม และการน านว ัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บริษัทฯ ด าเนินการทดลองโครงการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนในบ่อบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง เพื่อผลิตสาร
ปรับปรุงดินตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยบริษัทฯ ท าการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทัง้นี ้เพื่อ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดกากตะกอน รวมถึงยังเป็นผลพลอยได้ในการลดต้นทุนจัดซือ้ปุ๋ ยภายในโครงการ ซึ่งสาร
ปรับปรุงดินท่ีได้จากโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการสนบัสนนุและสง่เสริมการพฒันาคณุภาพชีวติของคนในชมุชน เพื่อสร้างสงัคมการอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสขุและยัง่ยนื โดยด าเนินการผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

 เปิดโอกาสการลงทุนใหม่บนพืน้ที่ของบริษัท  
เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กบัชมุชน เพือ่ยกระดบัเศรษฐกิจ

รอบสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา 
 

 
 
 
 

 

 โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทยีม โชควัฒนา จังหวัดล าพูน   
 

 

 

 

 

 

ด้วยวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของ
ทกุกระบวนการการด าเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม ด้วยการพฒันาชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง โดยให้ความส าคญักบั
การพฒันาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีสว่นได้เสีย และต่อยอดไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคมและชมุชนให้
เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยืน โดยส่งเสริมกิจกรรมก ากับดูแลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสให้สามารถมีรายได้ และสร้างชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจน
ส่งเสริมการพฒันาด้าน อาชีวอนามยั สภาพแวดล้อม ความปลอดภยั และสขุภาพของพนกังาน และชุมชนผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดของเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ บริษัทฯ สามารถด าเนินกิจกรรมให้บรรลผุลตามนโยบาย
ของบริษัท โดยแบง่กิจกรรมออกเป็น 6 ด้าน ดงันี ้

(1) ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 เร่ิมพัฒนาพืน้ที่เพื่อด าเนินงานโครงการเกษตร
พอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา ภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน์ ล าพนู ตัง้แต่ปี 2555 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
เป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยใช้น า้เสียที่ผ่านการ
บ าบดัแล้ว ที่แสดงให้เห็นวา่อตุสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางเพื่อการพฒันาอตุสาหกรรม
ควบคูก่บัการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อม และอยูร่่วมกบั
ชมุชนได้อยา่งยัง่ยนื 
 

 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนู มีนโยบายที่
จะไมป่ลอ่ยน า้เสยีออกสูภ่ายนอก จึงได้มีการน าน า้เสยีที่ผา่น
การบ าบดัแล้วกลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์ใน 3  กิจกรรม 
คือ ใช้ในสวนอุตสาหกรรม โครงการเกษตรพอเพียงฯ และ 
สนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟ คลบั โดยปี 2561 น า้ที่ผ่าน
การบ าบัดจากระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางมีปริมาณ 
1,111,542 ลกูบาศก์เมตร  โดยบริษัทฯ ได้น าน า้เสียที่ผ่าน
การบ าบดักลบัมาใช้ภายในได้ทัง้หมด  

สังคมด ี 
Sustainable Development Goals   
(SDGs) 

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ให้บริการด้านสาธารณสุข ร้านกาแฟอเมซอน 
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ผลการด าเนินงาน 
 

จ านวนแรงงานท้องถิ่น (คน) จ านวนเงนิที่ใช้ในการจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น (บาท) 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

นอกจากการน าน า้เสียที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในโครงการเกษตรพอเพียง         
ดร. เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู และโครงการฯ ยงัมีการสร้างรายได้ให้กบัชมุชนโดยมีการจ้างแรงงานในชมุชนเพื่อ
ดแูลพืน้ท่ีโครงการฯ ซึ่งเป็นแรงงานชาวบ้านที่ไม่สามารถไปรับจ้างในโรงงานอตุสาหกรรมได้ แต่ต้องการหารายได้เพื่อ
เลีย้งชีพ และมีใจรักทางด้านการเกษตร ตัง้แตปี่ 2555 จนถึงปัจจบุนั 

14

14

13

2559

2560

2561

1,814,400

1,966,832

2,002,832

2559

2560

2561

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า การใช้น า้เสียท่ีผ่านการบ าบดัแล้วส าหรับการ
ปลูกพืชในโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดล าพูน 
ปลอดภยั  ในปี 2561 บริษัทฯ ด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน “การปฏิบตัิทาง
การเกษตรท่ีดี และเหมาะสม” (Good Agriculture Practices : GAP) ซึ่ง
หมายถงึ แนวทางในการท าการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพดีตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ได้ผลผลิตสงู คุ้มค่าการลงทนุ และขบวนการท่ีผลิตจะต้อง
ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุ 
เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
หลักการดังกล่าว ก าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(The Food and Agriculture Organization : FAO) โดยมีพืชท่ีได้รับการรับรอง
จ านวน 11 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ อัญชัน ผักคาวตอง มะพร้าวน า้หอม ฝร่ังกิมจ ู
มะเดื่อฝร่ัง หม่อน มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน า้ดอกไม้ มะม่วงเพชรบ้านลาด 
และมะนาว 
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น าไปใช้ในสว่นอตุสาหกรรม โครงการเกษตรพอเพียงฯ สนามกอล์ฟหริภญุชยั กอล์ฟ คลบั 
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ข้อมูลน า้ที่ผ่านการบ าบัดในปี 2559 - 2561 
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ผลการด าเนินงาน 
ยอดจ าหน่ายผลผลิตรวม )บาท(  

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนคนที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ (คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตจากโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง 
ดร. เทียม โชควัฒนา ได้มีการจัดจ าหน่ายผ่าน
ร้านพอเพียง และการออกบูธในงานต่างๆ  เช่น 
งานมหกรรมล าไย เกษตรปลอดภยั ของดีล าพนู 
ปี 2561 งานหอการค้าแฟร์ 2561 งานล าพนูเมือง
สะอาด ปราศจากโฟม และงานสหกรุ๊ปแฟร์ 
ล าพูน โดยตัง้แต่ ปี 2559 - 2561 มียอดจากจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ซึง่เป็นผลผลิตของโครงการฯ 
เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 363,296 บาท 

 สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

1,419
2,390

2,043

2559

2560

2561

นอกจากกิจกรรมดงักล่าวข้างต้นแล้ว โครงการ
เกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดล าพูน ยัง
เป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร โดยระหว่างปี 2559 - 
2561 มีผู้ เข้าเยี่ยมชมโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม 
โชควัฒนา จังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน 
นกัศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน 65 
คณะ เป็นจ านวน 5,852 คน 

สนบัสนนุและส่งเสริมอาชีพการท าไม้กวาดกลุ่มแม่บ้านชมุชนต าบลวงัดาล 
ให้ชาวบ้านมีรายได้และมีพืน้ท่ีส าหรับจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ส่งเสริมและสนบัสนนุการเลีย้งปลาในกระชัง โดยมอบพนัธุ์ปลาหายาก
และปลาเศรษฐกิจให้กบัชาวประมงน า้จืด ชมุชนต าบลวงัดาลและชมุชน
ใกล้เคียง 

ส่งเสริมและสนบัสนนุพืน้ท่ีให้เกษตรกรจ าหน่ายสบัปะรด ในภาวะสบัปะรด
ล้นตลาด  

มอบเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กบัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพต าบล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนในชมุชน 
 

 สนบัสนนุกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของ
ผู้สงูอาย ุโรงเรียนผู้สงูอายชุมุชนบ้านไร่หนึง่ 

108,601

132,374

122,321

2559

2560

2561
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การมอบทนุการศกึษา มอบห้องสมดุและหนงัสือ ให้โรงเรียนวดัหนองคล้า และโรงเรียนวดัหนองขาม 

(4) ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชมุชนและสงัคม ตลอดจนให้ความส าคญัในการสง่เสริม
การอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน เพื่อสืบสานและธ ารงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดย
ด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทอดผ้าป่าสามคัคีร่วมใจเครือสหพฒัน์ ตกับาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวนัไหว้      
พระพรหม /งานประเพณี “สงกรานต์พรหมสถาน สบืสานวฒันธรรม อุน่ไอรัก” งานประเพณี “สูข่วญัข้าว ต.นนทรี” เป็นต้น 

(3) ด้านการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุและส่งเสริมกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กบันกัเรียน บคุลากรครู เพื่อให้เกิดการพฒันา
ด้านการศกึษาท่ียัง่ยืน  โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี ้

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง   
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ หน่วยงานภาครัฐ และ
ชุมชนโดยรอบเครือสหพัฒน์เพื่อให้เกิดการประสานงาน
ในการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน 
ตามนโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการอยู่
ร่วมกันอย่างยั่ งยืน โดยด าเนินการผ่านกิจกรรม“สาน
พลังประชารัฐร่วมใจเครือสหพัฒน์และเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั” 

(2) ด้านการส่ือสารและการสานสัมพันธ์ เพื่อความยั่ งยืน 
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 โครงการสถานศกึษาต้นแบบทวิภาคี สานพลงัประชารัฐ (Excellent Model School) โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการนาฏศิลป์ไทยสูเ่ยาวชน พฒันศิลป์สร้างคน สบืทอดวฒันธรรมไทย โดยความร่วมมือของ 4 บริษัทในเครือสหพฒัน์ 
ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ Sahapat Admission บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ Science on Mobile  บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ OCC สานพลงัประชารัฐ พฒันาความรู้ สูเ่ส้นทางสายอาชีพ บริษัท โอซีซี จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสูส่งัคมบริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ ปลกูไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภยัมะเร็งเต้านมเพ่ือชมุชน บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หวัใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 

 
 
 
 
 

(5) ด้านสุขภาพอนามัย 

(6) ด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญเร่ืองการด ารงชีวิตที่มี
ความสมบูรณ์  แข็ งแรง  ทั ง้ ร่างกาย และจิตใจ  โดย
ด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออกหน่วย
สาธารณสุขเคลื่อนที่ ตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก
มดลกู  กิจกรรม “Kabinburi Mini Marathon RUN 4 LIFE 
2018” ครัง้ที่ 1 มหกรรมสขุภาพเพื่อชมุชน เป็นต้น 

 โครงการสานพลังประชารัฐเครือสหพัฒน์ 
โครงการประชารัฐเครือสหพฒัน์ เป็นโครงการสานพลงัความร่วมมือระหว่างบริษัทในเครือสหพฒัน์ ภาครัฐ และภาค

ประชาสังคม โดยส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรม 
ปัจจบุนัโครงการประชารัฐเครือสหพฒัน์ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 11 โครงการจาก 12 บริษัทในเครือสหพฒัน์ ซึง่แต่ละ
โครงการมีวตัถปุระสงค์ รูปแบบ และกลุ่มเปา้หมายท่ีแตกต่างกนั ประกอบด้วย 
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ใ น ปี  2561 บ ริ ษั ท ฯ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง  ใ น ก า ร
ประชาสมัพนัธ์โครงการประชารัฐเครือสหพฒัน์ทัง้ 11 โครงการ 
ให้พนกังาน ภาครัฐ และภาคประชาชนทัว่ไป รับทราบและเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโครงการประชารัฐเครือสหพฒัน์ จึงได้จดั
กิจกรรม “ประชารัฐ @ เครือสหพัฒน์ ร่วมใจ” ในงานพิธี
สกัการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์
ทัง้ 3 แห่ง ได้แก่ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ศรีราชา ล าพนู 
กบินทร์บุรี ตามล าดับ เพื่อน าเสนอผลงานต่าง ๆ จัดแสดงให้
ผู้สนใจได้ศกึษาวิธีคิดและรายละเอียดการด าเนินงาน น าไปต่อ
ยอดในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพ่ือร่วมกันสร้างสรรค์
โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพิ่มขึน้ในอนาคต 

นอกจากนี ้ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ การสอนอาชีพ การอบรมความรู้ใน
ด้านต่างๆ การให้บริการทางการแพทย์  การจ าหน่ายสินค้าเพื่อน ารายได้ช่วยเหลือสงัคม ส าหรับหน่วยงานภาครัฐและชมุชน  
มีการจ าหน่ายอาหาร และสินค้า OTOP จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของชมุชน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และการแสดงศิลปะพืน้บ้าน 

บริษัทฯ ได้ร่วมโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ ภายใต้โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา 

จังหวัดล าพูน โดยเข้าร่วมเป็นคณะท างานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ร่วมกับสถาบนั มูลนิธิ 
องค์กร และบริษัทเอกชนตา่งๆ เพื่อขบัเคลือ่นเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมใน 3 กลุม่งาน คือ เกษตร  แปรรูป ทอ่งเที่ยว
โดยชุมชน ท าให้ได้รับทราบข้อมลูและน าไปสู่การต่อยอดแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยการน้อมน าตามแนว
พระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง และพฒันา” มาใช้สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ภาค
วิชาการ และภาคประชาชนให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ศกัยภาพของตนแปรเปลี่ยนเป็นพลงัในการสร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศตัง้แต่ระดบัฐานราก สนบัสนนุการสร้างรายได้ให้ชุมชนเพียงพอในการเลีย้งตนเอง รู้จกัการเสียสละ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสงัคม และบริษัทฯ มุง่สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัโครงการประชารัฐให้บริษัทในเครือสหพฒัน์รับทราบข้อมลู และ
มีส่วนร่วมในการผลกัดนัโครงการให้สมัฤทธ์ิผล สามารถน าไปบริหารจัดการร่วมกันในเครือสหพฒัน์ภายใต้นโยบาย
บริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ผา่นกิจกรรรมหลากหลายรูปแบบ ดงันี ้
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งานตามรอยเกษตรไทย  
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
  จดัฐานการเรียนรู้เกี่ยวกบัการเกษตร

และการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การท า
ปุ๋ ยหมักไม่กลับกอง การขยายพันธุ์พืช 
ปศสุตัว์น่ารู้ การแปรรูปข้าว สารละลาย
ในน า้ การคัดแยกขยะ และความเป็น
กรด -ด่าง ของผลิตภณัฑ์ต่าง  ๆเป็นต้น  

 

 

 

 สนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน 
 สนับสนุนพื น้ ท่ี ข อ ง โค ร งการฯ 

จ านวน 3 ไ ร่  ส าหรับให้นักเ รียน
โรงเรียนวัดหนองซิวใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน ในการปลกูข้าว
ไรซ์เบอร์ร่ี และให้นกัเรียนน าผลผลิต
ข้าวมาแปรรูปและจ าหน่าย 

 สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ในการท า
เห็ดนางฟ้าให้โรงเรียนวัดหนองซิว 
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม และโรงเรียน
ต าบลบ้านแปน้ 

 มอบเตาอบขนมให้โรงเรียนบ้านศรี
บุญยืน-วังทองเพื่อสนับสนุนให้
นกัเรียนใช้ในการแปรรูปมะเดื่อฝร่ัง 

 

 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับ 
“กลุ่มข้าวปลอดภยั ต าบลป่าสัก”  

 มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
และเมล็ดพนัธุ์ ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ชีวภณัฑ์
ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และช่วย
รับซือ้ผลผลิต โดยมีสมาชิกกลุ่มจาก
ในปี 2560 มีสมาชิก 30 ราย และปี 
2561 เพิ่มขึน้เป็น 61 ราย 

 
 
 

 

 

 สนับ สนุ น ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้
เกษตรกร เพื่ อผลิ ต ข้าวปลอดภัย 
จ านวน 4 ราย  

  

 

 

 

 

งานสานพลังประชารัฐ  
ร่วมใจปลูกข้าว  
  ร่วมกับนักเรียนจากกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมือง
ล าพูนท่ี 3 พนักงานในเครือสหพัฒน์ 
ภาครัฐ และชุมชนรอบเครือสหพัฒน์ 
ร่วมกันปลูกข้าว มีแปลงสาธิต 3 แบบ 
ได้แก่ นาโยนแบบประณีต  นาหว่าน และ
นาด า 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

157 
 

ส่งเสริมการปลูกฝร่ังกิมจ ู
โดยสนบัสนนุต้นกล้า ปุ๋ ยชีวภาพ และ
ภาชนะส าหรับปลกู 
 

 

 

 

 

 

 

 

มอบข้าวสารเพื่ อสนับสนุนเป็น
อาหารให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 
และโรงเรียนเมธีวฒิุกร 
 

 

 

 

 

 

งานเครือสหพฒัน์ ประชารัฐร่วมใจ 
ครัง้ที่ 2  
มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมถึงการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสอนท าสบู่
จากสมุนไพร การตรวจมะเร็งเต้านม 
การสอนเย็บถุงผ้ามูลนิธิพระดาบส 
เป็นต้น 
 

มอบข้าวสารให้กองก าลังรักษา
ความสงบเรียบร้อย จังหวัดล าพูน 
จ านวน 1,600 กิ โลกรัม เพื่อน าไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุน
การออกหน่วยเคลื่อนท่ี 
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GRI Context Index  
GRI Standard 

GRI 
Standard 
Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Page 

GRI 102 General Disclosures 102-14 122 - 123  

GRI 102 General Disclosures 102-15 122 – 123, 125 – 128 
GRI 102 General Disclosures 102-1 2 - 3 
GRI 102 General Disclosures 102-2 12 – 23 

GRI 102 General Disclosures 102-3 29 
GRI 102 General Disclosures 102-4 29 
GRI 102 General Disclosures 102-5 8 

GRI 102 General Disclosures 102-6 12  - 23 
GRI 102 General Disclosures 102-7 41 
GRI 102 General Disclosures 102-8 N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-41 N/A 
GRI 102 General Disclosures 102-9 12 - 23  
GRI 102 General Disclosures 102-10 1 - 2, 12 - 23 

GRI 102 General Disclosures 102-11 23 - 27  
GRI 102 General Disclosures 102-12 150 - 152 
GRI 102 General Disclosures 102-13 N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-45 N/A 
GRI 102 General Disclosures 102-46 124 
GRI 102 General Disclosures 102-47 128 

GRI 103 Management Approach 103-1 N/A 
GRI 103 Management Approach 103-2 53 - 93 
GRI 102 General Disclosures 102-48 N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-49 N/A 
GRI 102 General Disclosures 102-40 76 – 85, 126 – 128  
GRI 102 General Disclosures 102-42 76 – 85, 126 – 128 

GRI 102 General Disclosures 102-43 126 – 128 
GRI 102 General Disclosures 102-44 126 – 128 
GRI 102 General Disclosures 102-50 123 

GRI 102 General Disclosures 102-51 123 
GRI 102 General Disclosures 102-52 123 
GRI 102 General Disclosures 102-53 162 
GRI 102 General Disclosures 102-54 123, 128 
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GRI Standard 

GRI 
Standard 
Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Page 

GRI 102 General Disclosures 102-55 158 - 162 
GRI 102 General Disclosures 102-56 123, 128 
GRI 102 General Disclosures 102-56 N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-18 38 - 43 
GRI 102 General Disclosures 102-19 94 - 107 
GRI 102 General Disclosures 102-20 122 

GRI 102 General Disclosures 102-21 126 – 128 
GRI 102 General Disclosures 102-22 38 - 43, 94 - 107 
GRI 102 General Disclosures 102-23 94 - 107 

GRI 102 General Disclosures 102-24 101 – 102  
GRI 102 General Disclosures 102-25 167 - 178  
GRI 102 General Disclosures 102-26 102 - 104 

GRI 102 General Disclosures 102-27 49 - 52  
GRI 102 General Disclosures 102-28 75 – 76  

GRI 102 General Disclosures 102-29 122 
GRI 102 General Disclosures 102-30 23 - 27 
GRI 102 General Disclosures 102-31 128 

GRI 102 General Disclosures 102-32 122 
GRI 102 General Disclosures 102-33 129 
GRI 102 General Disclosures 102-34 129 

GRI 102 General Disclosures 102-35 43 - 46 
GRI 102 General Disclosures 102-36 43 - 46 
GRI 102 General Disclosures 102-37 43 - 44 

GRI 102 General Disclosures 102-38 43 - 46 
GRI 102 General Disclosures 102-39 N/A 
GRI 102 General Disclosures 102-16 76 - 91 

GRI 102 General Disclosures 102-17 76 - 91 
GRI 103 Management Approach 103-1 53 - 73 
GRI 103 Management Approach 103-2 53 - 73 

GRI 103 Management Approach 103-3 53 - 73 
GRI 201 Economic Performance 201-1 N/A 
GRI 201 Economic Performance 201-2 N/A 

GRI 201 Economic Performance 201-3 80 - 82 
GRI 201 Economic Performance 201-4 N/A 
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GRI Standard 

GRI 
Standard 
Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Page 

GRI 202 Market Presence 202-1 N/A 
GRI 202 Market Presence 202-2 N/A 
GRI 203 Indirect Economic Impacts 203-1 12 - 23 

GRI 203 Indirect Economic Impacts 203-2 150 - 155 
GRI 204 Procurement Practices 204-1 134 
GRI 301 Materials 301-1 N/A 

GRI 301 Materials 301-2 138 - 139, 150 -151 
GRI 302 Energy 302-1 148 
GRI 302 Energy 302-2 138, 149 

GRI 302 Energy 302-3 138, 149 

GRI 302 Energy 302-4 138, 149 

GRI 302 Energy 302-5 138, 149 

GRI 303 Water 303-1 26 
GRI 303 Water 303-2 26 

GRI 303 Water 303-3 150 - 151 
GRI 304 Biodiversity 304-1 138 
GRI 304 Biodiversity 304-2 150 - 151 

GRI 304 Biodiversity 304-3 150 - 151 
GRI 304 Biodiversity 304-4 N/A 
GRI 305 Emissions 305-1 N/A 

GRI 305 Emissions 305-2 N/A 
GRI 305 Emissions 305-3 N/A 
GRI 305 Emissions 305-4 N/A 

GRI 305 Emissions 305-5 N/A 
GRI 305 Emissions 305-6 N/A 
GRI 305 Emissions 305-7 N/A 

GRI 306 Effluents and Waste 306-1 150 - 151 
GRI 306 Effluents and Waste 306-2 149 
GRI 306 Effluents and Waste 306-3 N/A 

GRI 306 Effluents and Waste 306-4 26, 91 
GRI 306 Effluents and Waste 306-5 150 
GRI 301 Materials 301-3 N/A 

GRI 307 Environmental Compliance 307-1 N/A 
GRI 308 Supplier Environmental Assessment  308-1 N/A 
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GRI Standard 

GRI 
Standard 
Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Page 

GRI 308 Supplier Environmental Assessment  308-2 N/A 
GRI 103 Management Approach 103-2 N/A 
GRI 401 Employment 401-1 N/A 

GRI 401 Employment 401-2 80 -82 
GRI 401 Employment 401-3 N/A 
GRI 402 Labor/Management Relations 402-1 91, 145 - 146 

GRI 403 Occupational Health and Safety 403-1 N/A 
GRI 403 Occupational Health and Safety 403-2 N/A 
GRI 403 Occupational Health and Safety 403-3 N/A 

GRI 403 Occupational Health and Safety 403-4 26, 91 
GRI 404 Training and Education 404-1 49 - 52    
GRI 404 Training and Education 404-2 49 - 52    

GRI 404 Training and Education 404-3 N/A 
GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 405-1 94, 98, 193 – 207  

GRI 405 Diversity and Equal Opportunity 405-2 N/A 
GRI 414 Supplier Social Assessment  414-1 79 
GRI 414 Supplier Social Assessment  414-2 N/A 

GRI 103 Management Approach 103-2 N/A 
GRI 412 Human Rights Assessment 412-3 91, 145 – 146  
GRI 412 Human Rights Assessment 412-2 146 

GRI 406 Non-discrimination 406-1 145 – 146  
GRI 407 Freedom of Association and Collective 

Bargaining 
407-1 145 – 146 

GRI 408 Child Labor 408-1 N/A 

GRI 409 Forced or Compulsory Labor 409-1 N/A 
GRI 410 Security Practices 410-1 146 
GRI 411 Rights of Indigenous Peoples 411-1 N/A 

GRI 412 Human Rights Assessment 412-1 N/A 
GRI 414 Supplier Social Assessment  414-1 N/A 
GRI 414 Supplier Social Assessment  414-2 N/A 

GRI 103 Management Approach 103-2 N/A 
GRI 413 Local Communities 413-1 130 – 134, 151  

GRI 413 Local Communities 413-2 N/A 
GRI 205 Anti-corruption 205-1 144  
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GRI Standard 

GRI 
Standard 
Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Page 

GRI 205 Anti-corruption 205-2 144  
GRI 205 Anti-corruption 205-3 144  
GRI 415 Public Policy 415-1 

http://www.spi.co.th/download/corruption_policy/ 
PRACTICE_CORRUPTION_POLICY-TH.pdf   

GRI 206 Anti-competitive Behavior 206-1 79 – 80  
GRI 419 Socioeconomic Compliance  419-1 N/A 
GRI 414 Supplier Social Assessment  414-1 N/A 

GRI 414 Supplier Social Assessment  414-2 N/A 
GRI 103 Management Approach 103-2 N/A 
GRI 416 Customer Health and Safety 416-1 26, 91 

GRI 416 Customer Health and Safety 416-2 N/A 
GRI 417 Marketing and Labeling 417-1 N/A 
GRI 417 Marketing and Labeling 417-2 N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-43  
102-44 

126 – 128  

GRI 102 General Disclosures 102-2 17 – 23 

GRI 417 Marketing and Labeling 417-3 71, 147 
GRI 418 Customer Privacy 418-1 78 – 79, 147 

GRI 419 Socioeconomic Compliance  419-1 N/A 
 

หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่ : 
คณะท างานด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 0 2293 0030 โทรสาร. 0 2293 0040 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ  
  การควบคุมภายในของบริษัท 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11 (ชดุท่ี 25) เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2562  โดยมีกรรมการอสิระ
ทัง้ 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท ประจ าปี 2561 ซึง่ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามแนวคิด  COSO  ท่ีได้ปรับปรุง  Framework ใหม ่ โดยการ
ซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่เป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน ท่ีจดัท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีรายงานว่า 
การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติ ไมป่รากฎสิ่งผิดปกติท่ีเป็นนยัส าคญั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ซึง่ท่ีประชมุได้สรุปวา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คณะกรรมการ
บริษัทเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีสายงานตรวจสอบภายในของบริษัท ด าเนินการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ ตามแผนงาน
การตรวจสอบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง และสนบัสนนุภารกิจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันี  ้
  1. การควบคุมภายในองค์กร 
   บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่
พนกังาน  ลกูค้า  คูค้่า  คู่แข่ง เจ้าหนี ้ภาครัฐ  ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  สงัคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  และได้มีการ
ทบทวนการปฏิบตัิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อยู่เสมอ  เพ่ือให้สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง 
   บริษัทฯ มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีลกัษณะการกระจายอ านาจ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานมีความคลอ่งตวั 
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั มีการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชดุตา่งๆ อ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และระเบียบปฏิบตัิในการท างาน เพ่ือแบ่งแยกหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการออกจากกนั ท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้สื่อสารให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน รับทราบ เพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุคนปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั  และซื่อสตัย์  ไมก่่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการไมท่จุริต คอร์รัปชนั อนัท าให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ อีกทัง้ มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎบตัร และระเบียบ
ปฏิบตัิในการท างาน  รวมทัง้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี 
กฎบตัร และระเบียบปฏิบตัิในการท างาน  ซึง่หากพบการไมป่ฏิบตัิตาม   บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษ หรือจดัการกบั
การฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอนัควร  โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัการท างานของพนกังานและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 
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  2. การประเมินความเสี่ยง 
   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีดแูล
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอก ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท มีการก าหนดแผนงานและขัน้ตอนการด าเนินงาน  
ตลอดจนมีการติดตามผลการจดัการความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ืองให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่น
ร่วมในการบริหารความเสี่ยงและได้มีการสื่อสารให้พนกังานรับทราบ และถือปฏิบตัิเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 
   คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตคอร์รัปชนั 
มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ และมีการติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
และข้อปฎิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจงูใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานวา่ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าในสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม     
   นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามหลกัการบญัชีรับรองทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจ โดยได้เปิดเผย
รายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูที่ถกูต้อง  และสะท้อนถงึกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
  3. การควบคุมการปฏบิัตงิาน 
   บริษัทฯ ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจนและ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึมีการแบ่งแยกหน้าท่ี ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าท่ีอนมุตัิ หน้าท่ีบนัทกึรายการ
บญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และหน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่
กนัและกนั  รวมทัง้ได้จดัให้มีระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการท าธรุกรรมด้านการเงิน  การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไปไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกนัการใช้อ านาจหน้าท่ีในการน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมชิอบ หรือเกินกวา่อ านาจท่ี
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีมาตรการติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และ
ก าหนดการควบคมุความปลอดภยัด้านระบบเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ได้
ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดย
ค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั  และมีนโยบายก าหนดให้การพิจารณาอนมุตัธิุรกรรมตา่งๆ  ต้องกระท า
โดยผู้ ไมม่ีสว่นได้เสีย  เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยขน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั  
 นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีมีการอนมุตัิธุรกรรมในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนักบับริษัทฯ ในระยะยาว  บริษัทฯ มีการติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ รวมถงึมีการติดตาม ดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง
สม ่าเสมอ 
  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
   บริษัทฯ มีการน าเสนอข้อมลูและเอกสารประกอบการตดัสินใจอย่างเพียงพอเป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจ ตลอดจนมีการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) โดยมีการเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มีการจดัเก็บเอกสาร
ประกอบการบนัทกึบญัชีไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมูใ่นสถานท่ีท่ีปลอดภยัตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
   บริษัทฯ  มีกระบวนการสื่อสารข้อมลูทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนด โดยบริษัทฯ จดั
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ให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือรับแจ้งข้อมลูหรือเบาะแส เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอก
องค์กร  โดยข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถกูรักษาไว้เป็นความลบั 
   นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูส ารอง (Disaster Recovery Site) ท่ีพร้อมท างาน
ทดแทนได้ในระยะเวลาอนัสัน้ เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินจากภยัพิบตัิท่ีอาจจะเกิดขึน้  
  5. ระบบการตดิตาม 
   บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาแตล่ะฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่การควบคมุภายในได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ ประเมินผลการควบคมุภายในของระบบงานตา่ง ๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง 
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบซึง่มีการประชมุร่วมกนัเป็นประจ าทกุเดือน  กรณีท่ีตรวจ
พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่ฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม ่าเสมอ 
 

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

11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
                คณะกรรมการบริษัทมีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหนึง่ภายในบริษัทช่ือสาย
งานตรวจสอบมี นางสาวเพลนิพศิ บุญศิริ เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกจิ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏบิัตงิานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Cert. Program) (IACP) รุ่นท่ี 18/2561, 
หลกัสตูร updated COSO enterprise risk management : integrating with strategy and performamce,  ก้าวทนั
มาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 2562, การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit), วิธีการ
ออกแบบกระดาษท าการ  การจดัท ากระดาษท าการเพ่ือมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัในองค์กร รุ่นท่ี 3/2561, 
Accelerated Finance and Accountinf for Non-Finance Executive, อบรม CG & CAC หวัข้อ “สง่เสริมการมีสว่น
ร่วมด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการ มาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัสูก่ารพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน” รายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินและรายการเก่ียวโยงกนั  ตรวจสขุภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นท่ี 2/2561 และกรอบแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทัง้มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จงึเหน็ว่ามีความ
เหมาะสมที่จะปฏบิัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง  โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดงันี ้
  1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
  2. ก าหนดขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัิและวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ 
  3. ควบคมุการตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 
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  4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
  5. น าเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
  6. ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
  7. ประสานงานกบัพนกังานทัง้หมด  รวมทัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  ทัง้นี ้ การพิจารณาและอนมุตัแิต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
จะต้องผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวตัิของหวัหน้างานตรวจสอบภายในไว้ใน
แบบ 56-1 (ปรากฎในเอกสารแนบ 3) และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
  ส่วนหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท บริษัทฯ ยงัไมม่ีการแตง่ตัง้ต าแหน่งดงักลา่ว 
 

 11.4  ข้อมูลผู้ท าบัญชีของบริษัท 
 ผู้ท าบญัชีของบริษัท ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 คือ นายพงศ์เทพ โรหิตะศนุ ต าแหน่ง
ผู้จดัการฝ่ายบญัชี จบการศกึษาปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี สาขาการสอบบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นผู้ดแูลการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางบญัชี ให้มีความครบถ้วนและถกูต้อง โดยมี
คณุสมบตัิของผู้ท าบญัชี 
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12.   รายการระหว่างกัน 
 มาตรการในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบาย
ในการปฏิบตัิการท ารายการระหวา่งกนั ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายหนึง่ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนี ้ ยงัมีการก าหนดไว้ในระเบียบของบริษัท ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการค้าท่ีมีมลูคา่เกิน
ร้อยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ ก าหนดให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนุมัต ิซึง่ก าหนดให้กรรมการบริษัท
ผู้มีสว่นได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ ได้เปิดเผยการ
ท ารายการดงักล่าว ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.spi.co.th) 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิหลกัการให้ฝ่ายจดัการ สามารถท าธุรกรรมท่ีเป็นรายการ
ธุรกิจปกติหรือสนบัสนนุธรุกิจปกติ ท่ีมีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูน
จะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอ านาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยขออนมุตัิหลกัการทกุปีและสรุปรายการระหวา่ง
กนัทกุไตรมาส เพ่ือรายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและได้สรุปเปิดเผยไว้ใน แบบ  56-1 และแบบ  56-2 
 แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันในการท าธรุกิจของบริษัท สว่นใหญ่เป็น
การท าธุรกิจกบับริษัทกลุม่สหพฒัน์ ซึง่เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า  โดยมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป
และบริษัทฯ มีมาตรการดแูลการท ารายการระหวา่งกนัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ในปี 2561 มีการท ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่ได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
 12.1 การซือ้/ขายหุ้น 
  1. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  3 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561  อนมุตัิให้
บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญั บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) จ านวน 6,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 55.64 บาท เป็นเงิน 
333,840,000.- บาท และหุ้นสามญั บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ ) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 38,200,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
4.62 บาท เป็นเงิน 176,484,000.- บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 510,324,000.- บาท จาก นายส าเริง มนญูผล  

   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายส าเริง มนญูผล ในฐานะกรรมการบริษัท 

  2. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 อนมุตัิให้
บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญั บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,015,200 หุ้น ราคาหุ้นละ 47.00 บาท เป็นเงิน 
47,714,400.- บาท และหุ้นสามญั บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 6,035,850 หุ้น ราคาหุ้น
ละ 41.50 บาท เป็นเงิน 250,487,775.- บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 298,202,175.- บาท จาก นายส าเริง มนญูผล 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายส าเริง มนญูผล ในฐานะกรรมการบริษัท 
  3. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 อนมุตัิให้
บริษัทฯ ซือ้หุ้นสามญั บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 750,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 47.00 บาท เป็นเงิน 
35,250,000.- บาท หุ้นสามญั บริษัท จาโนเม ่(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 221,364 หุ้น ราคาหุ้นละ 71.20 บาท เป็นเงิน 
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15,761,116.80 บาท หุ้นสามญั บริษัท เอราวณัสิ่งทอ จ ากดั จ านวน 9,009 หุ้น ราคาหุ้นละ 103.36 บาท เป็นเงิน 
931,170.24 บาท และหุ้นสามญั บริษัท ฟจิูกซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ านวน 3,000 หุ้น ราคาหุ้ละ 392.49 บาท เป็น
เงิน 1,177,470.- บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 17,869,757.04 บาท จาก บริษัท วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา  ในฐานะกรรมการบริษัท  และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของ บริษัท วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
  4. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 อนมุตัิให้
บริษัทฯ จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ในสว่นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ คือ บริษัท 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,365,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 22.- บาท เป็นเงิน 30,030,000.- บาท 
บริษัท โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) จ านวน 292,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 22.- บาท เป็นเงิน 6,435,000.- บาท และ นายสรโชติ 
อ าพนัวงษ์ จ านวน 232,499 หุ้น ราคาหุ้นละ 22.- บาท เป็นเงิน 5,114,978.- บาท รวมเป็นหุ้นทัง้สิน้จ านวน 1,889,999 
หุ้น เป็นเงิน 41,579,978.- บาท  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา  ในฐานะกรรมการบริษัท  และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัท โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) และญาติสนิท นายสรโชต ิ
อ าพนัวงษ์ และนายส าเริง มนญูผล ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน)  
 12.2 การซือ้ที่ดนิ เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
  ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 11 (ชดุท่ี 24) เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 อนมุตัิให้บริษัทฯ 
ซือ้และรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 38201 เลขท่ีดนิ 5 ต าบลแมก่าษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก จ านวนเนือ้
ท่ีประมาณ 8 ไร่ 10 ตารางวา เป็นเงิน 36,112,500.- บาท จาก บริษัท สรีราภรณ์ จ ากดั ซึง่เป็นธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไข
การค้าโดยทัว่ไป ซึง่เป็นราคาสงูกวา่ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ สงูกวา่ราคาประเมินของกรมท่ีดิน แตต่ ่ากวา่
ราคาท่ีมีผู้สนใจรายอื่นเสนอซือ้ 
  บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายมนสั องค์สรณะคม ในฐานะกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สรีราภรณ์ จ ากดั 
 12.3 การขายสินทรัพย์  
  ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 อนมุตัิให้บริษัทฯ 
ขายสินทรัพย์ทางการเกษตร บนพืน้ท่ีเช่าใน อ าเภอวงัสะพงุ และอ าเภอภหูลวง จงัหวดัเลย เป็นเงินทัง้สิน้ 3,000,000.- 
บาท ให้แก่ บริษัท สินภราดร จ ากดั โดยมลูคา่ทางบญัชีของสินทรัพย์ทางการเกษตรดงักลา่ว ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2561 มีมลูคา่ 2,801,887.- บาท เป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภทสินทรัพย์หรือบริการ ซึง่มขีนาดรายการน้อยกวา่หรือ
เท่ากบั 1 ล้านบาท หรือ น้อยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.03 ของ NTA (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 0.03% ของ NTA = 
8,708,646.- บาท) แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ ซึง่ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการได้    
  บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา นายบญุเกียรติ โชควฒันา และนายส าเริง มนญูผล ใน
ฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท สินภราดร จ ากดั  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสนิเช่ือให้กบับริษัทกลุม่สหพฒัน์จ านวน 11 บริษัท  
วงเงินรวมประมาณ 807.60 ล้านบาท ยอดใช้ไปรวมประมาณ 678.96 ล้านบาท  
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    ในปี 2561 บริษัทฯ มรีายรับจากคา่ค า้ประกนัจ านวน 2.28 ล้านบาท จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 10 ราย 
โดยคิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัในอตัราร้อยละ 0.5 - 1 ของมลูคา่วงเงิน บริษัทฯ จะจดัเก็บจากบริษัทท่ีจ่ายคา่
ปรึกษาธุรกิจในอตัราร้อยละ 0.5 และจะจดัเก็บจากบริษัทท่ีไมไ่ด้จ่ายคา่ปรึกษาธุรกิจร้อยละ 1 และจะไมเ่ก็บ
คา่ธรรมเนียมค า้ประกนัจากบริษัทร่วมลงทนุจากตา่งประเทศ   เน่ืองจากเป็นการค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุและ
เป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เร่ิมเจรจากบับริษัทร่วมลงทนุจากตา่งประเทศ เพ่ือเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมค า้ประกนัเพ่ิมขึน้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F 2,119,287.66 
2 บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั  A, B, C, E, F 213,232.97 
3 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั A, B, C, E, F 159,998.08 
4 บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั A, B, C, E 134,279.00 
5 บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จ ากดั A, B, C, E 112,033.69 
6 บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จ ากดั A, C, E, F 75,810.84 
7 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากดั A, C, E 143,994.89 
8 บริษัท ไหมทอง จ ากดั A, B, C, E 25,000.00 
9 PT .DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO.,LTD. A, C 7,541.67 

10 บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี ้วีฟ จ ากดั A, C, E 151,201.00 
 รวม  3,142,379.80 

 
 12.4 ค่าไฟฟ้าและค่าไอน า้ 
 ในปี 2561  บริษัทฯ มีคา่ไฟฟ้าและไอน า้รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 44 ราย เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 1,599.63 ล้านบาท โดยในการซือ้ขายสว่นใหญ่จะท าเป็นสญัญาซือ้ขายระยะยาว โดยมีอายสุญัญา 15 ปี และ
ในการคิดคา่ไฟฟ้านัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเ่กินกวา่ราคาจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค สว่นราคาคา่ไอน า้ไม่
ต ่ากวา่ราคาซือ้จาก บริษัท  สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 99.97  มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั  A, B, E                   4,516,662.17  
2 บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E                15,795,626.27 
3 บริษัท เคนมิน ฟูด้ส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั A, E                32,308,555.80  
4 บริษัท จาโนเม ่(ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E                12,518,833.62 
5 บริษัท ชาล์ดอง )ประเทศไทย(  จ ากดั E                   2,070,365.01 
6 บริษัท ดบัเบิล้ยบูแีอลพี จ ากดั B, E                   1,807,070.38  
7 บริษัท โตโย เท็กซ์ไทล์ ไทย จ ากดั A, E                11,323,947.91 
8 บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั A, B, E, F                58,980,219.97  
9 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E                44,858,313.76  
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 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
10 บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จ ากดั A, E, F                      693,414.21 
11 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จ ากดั A, E              180,431,620.42 
12 บริษัท ไทยคามายา่ จ ากดั E                30,943,478.60 
13 บริษัท ไทยโคบาชิ จ ากดั A, E                   1,610,608.66  
14 บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั A, B, E              236,681,999.22  
15 บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จ ากดั E, F                31,440,334.79 
16 บริษัท ไทยโทมาโด จ ากดั A, E                      597,620.78  
17 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F              210,582,900.24 
18 บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จ ากดั A, E, F                      598,655.51  
19 บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จ ากดั A, B, E                   4,246,010.55  
20 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E                24,316,059.23 
21 บริษัท บางกอกโตเกียว ช็อคส์ จ ากดั A, B, E                20,598,786.22 
22 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั A, B, C, E, F                   1,167,228.81 
23 บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A, B, E, F                   6,835,703.68  
24 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จ ากดั A, E, F                27,405,676.15  
25 บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดกัส์ จ ากดั A, E, F                51,735,551.21  
26 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E                34,620,467.65  
27 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F              151,872,634.51 
28 บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากดั B, E                   6,295,600.42 
29 บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั A, B, C, E, F                10,796,823.48 
30 บริษัท สหเซวา จ ากดั A, B, E                39,682,119.42  
31 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F                   2,044,588.60 
32 บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E              254,376,856.46  
33 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่ จ ากดั A, B, E                   2,521,439.17  
34 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A, B, E                   1,940,420.47 
35 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากดั A, C, E                   9,985,777.30 
36 บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จ ากดั B, E                   5,323,965.28  
37 บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     

            เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F                43,496,883.08  
38 บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั  A, B, C, E, F                   4,885,682.37  
39 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั A, B, E                17,248,620.28  

 บริษัทอ่ืนๆ                       469,354.93 
 รวม     1,599,626,476.59 

 
 12.5 ค่าลิขสิทธ์ิรับ 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญายินยอมให้ใช้เคร่ืองหมายการค้ากบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยสญัญามีระยะเวลา
เฉลี่ย 1 - 3 ปี และ บริษัทฯ คิดคา่ตอบแทนในอตัราร้อยละ 3.50 - 8.30 ของราคายอดขายสทุธิ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มี
คา่ลิขสิทธ์ิรับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 11 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 64.02 ล้านบาท ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 
500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.30 มีรายละเอียดดงันี ้
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12.6  ค่าปรึกษารับ 

 ในปี  2561 บริษัทฯ มีคา่ปรึกษาธุรกิจจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 6 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  11.03  ล้านบาท    
โดยคา่ปรึกษาธุรกิจจะพิจารณาจากลกัษณะของการใช้บริการ ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 92.80 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

               งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E            9,640,520.73  
2 บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A, B, E, F               600,000.00 
3 บริษัทอ่ืนๆ          795,000.00  
 รวม  11,035,520.73 

 
 12.7   ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์รับ 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถงึ 
3 ปี โดยการก าหนดราคาจะขึน้อยู่กบัท าเลท่ีตัง้และต้นทนุในการลงทนุของบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่เช่า
อสงัหาริมทรัพย์รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 40 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  127.43 ล้านบาท ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 
500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.22 มีรายละเอียดดงันี ้

    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั  A, B, E           2,994,240.00  
2 บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E              6,526,500.00  
3 บริษัท ชาล์ดอง (ประเทศไทย) จ ากดั E                 899,000.00  
4 บริษัท ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, C, E, F                 885,600.00  
5 บริษัท โตโย เท็กซ์ไทล์ ไทย จ ากดั A, E              2,549,934.00  
6 บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั A, B, E, F              2,570,686.56 
7 บริษัท ไทยโคบาชิ จ ากดั A, E              3,449,880.00 
8 บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั A, B, E           23,260,032.80 
9 บริษัท ไทยโทมาโด จ ากดั A, E                 851,040.00 

10 บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จ ากดั A, B, E                 775,426.63 
11 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E              5,746,680.00  

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั  )มหาชน(  A, E, F         34,363,612.97  
2 บริษัท บตูคินิวซิตี ้จ ากดั )มหาชน(  A, E, F            5,800,507.85  
3 บริษัท ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั A, B, E            4,793,805.11  
4 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E            1,084,518.08 
5 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F         17,526,360.86 
6 บริษัทอ่ืนๆ  448,244.11 
 รวม  64,017,048.98 
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    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
12 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั  )มหาชน(  A, E, F                 549,270.00 
13 บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จ ากดั E              2,228,544.00 
14 บริษัท บีเอ็นซี แมส่อด จ ากดั A, B, E              1,474,950.00 
15 บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A, B, E, F           29,084,700.00 
16 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ จ ากดั B, E              6,000,000.00 
17 บริษัท รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั A, B, E              2,844,000.00 
18 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F              5,961,600.00  
19 บริษัท ศรีราชา เอวิเอชัน่ จ ากดั A, B, E, F              3,000,000.00 
20 บริษัท สหเซวา จ ากดั A, B, E              4,998,913.20 
21 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A, B, E                 568,643.28  
22 บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั A, B, E, F              3,610,560.00  
23 บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     

           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F              7,524,624.00 
24 บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั  A, B, C, E, F              4,504,995.00  
25 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั A, B, E              1,027,584.00  
26 บริษัทอ่ืนๆ  3,539,010.80  

 รวม  127,426,414.27 
 
 12.8 ค่าน า้รับ 
  ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่น า้รับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 74 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 60.58 ล้านบาท 
โดยการคิดคา่น า้นัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเ่กินกวา่ราคาจ าหน่ายของการประปาสว่นภมูิภาค ซึง่รายการที่มีมลูคา่
มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.42  มีรายละเอียดดงันี ้    

    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เคนมิน ฟูด้ส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั A, E           1,763,208.00 
2 บริษัท จาโนเม ่(ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E              619,440.00  
3 บริษัท โชคชยัพิบลู จ ากดั E, F              565,552.00  
4 บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั A, B, E, F           1,210,176.00  
5 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จ ากดั A, E           1,734,792.00  
6 บริษัท ไทยกลุแซ ่จ ากดั A, B, E              992,080.00  
7 บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั A, B, E           4,600,057.20 
8 บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จ ากดั E, F              828,144.00 
9 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั A, B, E           1,859,200.00 
10 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F           2,830,066.00 
11 บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จ ากดั A, B, E              644,944.00  
12 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั  )มหาชน(  A, E, F              876,317.95 
13 บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร์ โปรดกัส์ จ ากดั A, E, F              790,536.00 
14 บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ จ ากดั B, E              641,968.00  
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    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
15 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E           8,003,816.00 
16 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F           1,825,944.00 
17 บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากดั B, E            2,954,977.00 
18 บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั A, B, C, E, F           1,110,432.00 
19 บริษัท สหเซวา จ ากดั A, B, E              569,856.00 
20 บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
A, B, E           2,514,840.00  

21 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากดั A, C, E           3,788,902.00 
22 บริษัท เอ็กแซ็ค คิว จ ากดั B, E           1,110,672.00 
23 บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F           3,387,792.00 

24 บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั A, B, C, E, F           1,555,776.00 
25 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั A, B, E           5,183,504.44  
26 บริษัท แอดแวนเทจ ฟตุแวร์ จ ากดั B, E              606,944.00 
27 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั A, B, E              999,936.00  
28 บริษัทอ่ืนๆ            7,012,880.05 
 รวม         60,582,752.64 

 

 12.9   ค่าบ าบัดน า้เสีย 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายรับคา่บ าบดัน า้เสียจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 62 ราย เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 28.41 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการให้บริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึต้นทนุในการบริการ ซึง่
รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.26 มีรายละเอียดดงันี ้    

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินรวมและ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จ ากดั A, E                  678,514.80  
2 บริษัท ไทยกลุแซ ่จ ากดั A, B, E                  952,396.80  
3 บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั A, B, E              1,773,042.70 
4 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั A, B, E              2,146,397.20  
5 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั  )มหาชน(  A, E, F                  658,400.00  
6 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E              1,012,588.80  
7 บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) A, B, E              3,790,548.72  
8 บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E              1,005,936.00  
9 บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากดั A, C, E              1,981,007.64  
10 บริษัท  เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
            เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F              1,960,016.52 

11 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จ ากดั A, B, E              5,708,660.00  
12 บริษัทอ่ืนๆ               6,745,556.94 

 รวม             28,413,066.12 
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 12.10   รายได้งานแสดงสินค้า 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้งานแสดงสินค้าจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 83 ราย เป็นจ านวนเงิน
ทัง้สิน้ 61.12 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการให้บริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึต้นทนุในการบริการ ซึง่
รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.74 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั  A, B, E          2,434,106.54  
2 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E                   639,000.00  
3 บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F               3,951,000.00 
4 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั  )มหาชน(  A, E, F               4,046,720.00  
5 บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F               1,284,000.00 
6 บริษัท บางกอกแอธเลติก จ ากดั A, E, F               1,874,880.00  
7 บริษัท บญุวฒันโชค จ ากดั B, E, F                   672,000.00  
8 บริษัท บตูคินิวซิตี ้จ ากดั )มหาชน(  A, E, F               1,572,000.00 
9 บริษัท ประชาอาภรณ์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F               1,576,000.00  
10 บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั A, E, F               1,205,000.00 
11 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F                   593,000.00 
12 บริษัท ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั A, B, E               1,210,000.00 
13 บริษัท ยนีูเวอร์สบวิตี ้จ ากดั  E               1,550,000.00 
14 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E                   941,000.00 
15 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F                   920,000.00 
16 บริษัท วาโก้ศรีราชา จ ากดั B, E                   508,000.00  
17 บริษัท วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั A, B, E               1,242,000.00  
18 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F               2,013,000.00 
19 บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั A, B, E, F                   828,000.00  
20 บริษัท โอ ซี ซี จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F               1,744,000.00 
21 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F             22,208,260.00  
22 บริษัทอ่ืนๆ                8,103,611.96  
 รวม  61,115,578.50 

 

 12.11  ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภครับ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่บริการสว่นกลางและคา่สาธารณปูโภครับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั จ านวน 70 
ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 107.43 ล้านบาท โดยคิดราคาจากพืน้ท่ีการให้บริการ  จ านวน  ระยะเวลา รวมถงึต้นทนุใน
การบริการ ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 92.64 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั  A, B, E              5,475,820.00  
2 บริษัท ชาล์ดอง (ประเทศไทย) จ ากดั E            1,815,500.00  
3 บริษัท ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, C, E, F            3,983,350.64 
4 บริษัท โตโย เท็กซ์ไทล์ ไทย จ ากดั A, E            2,238,165.00  
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
5 บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั A, B, E          32,368,758.87  
6 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F            1,747,508.40  
7 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E          11,012,400.00 
8 บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั  )มหาชน(  A, E, F            1,012,805.85  
9 บริษัท นิปปอน เต ซาโต จ ากดั A, E            2,009,059.66 
10 บริษัท บีเอ็นซี แมส่อด จ ากดั A, B, E            2,118,005.00 
11 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั A, B, C, E, F            1,251,425.16  
12 บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคเุอ็น จ ากดั B, E, F            1,663,077.16  
13 บริษัท เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A, B, E, F                563,344.80  
14 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F          12,141,126.28 
15 บริษัท ศรีราชา เอวิเอชัน่ จ ากดั A, B, E, F                844,722.85 
16 บริษัท สห ลอว์สนั จ ากดั A, B, E, F                951,924.98  
17 บริษัท สหเซวา จ ากดั A, B, E            1,602,721.35 
18 บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั A, B, E, F            2,170,077.00 
19 บริษัท เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล     
           เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F          11,498,972.00  
20 บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จ ากดั A, B, C, E, F            2,129,520.49 
21 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F                927,237.75  
22 บริษัทอ่ืนๆ             7,907,111.34 
 รวม         107,432,634.58  

 

 12.12  ค่าบริการในส่วนอ่ืนๆ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายรับอื่นๆ จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 428.07 ล้านบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะ
การให้บริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึต้นทนุในการบริการ มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
   งบการเงินรวมและ 

                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1.  ขายเงินลงทนุ         314,635,626.00 
2.   คา่บริการรับ 7,765,099.63 
3.  ดอกเบีบ้รับตามสญัญาเชา่         26,339,778.87 
4.  เคร่ืองหมายการค้ารับ            980,489.20  
5.  คา่เชา่สงัหาริมทรัพย์รับ            5,482,120.00 
6.  คา่รักษาพยาบาลรับ            633,746.88 
7.  สิทธิการเชา่รับ 3,343,904.65 
8.  รายได้อ่ืน             68,886,774.20  
    รวม 428,067,539.43 
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 12.13  ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน า้ 
 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่จ านวนเงินท่ีจ่ายไมส่งูกวา่ราคาท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทนุ
คา่บริการไฟฟ้าและไอน า้ ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.  ต้นทนุคา่ไฟฟา้  1,522,423,925.62 
2.  ต้นทนุคา่ไอน า้  388,937,332.80 
     รวม  1,911,361,258.42 

  

 12.14 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน า้ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ไฟฟา้จ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1 ราย ซึง่ราคาเป็นไปตามท่ีผู้ ให้บริการ
ก าหนดไมส่งูกวา่ราคาของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นจ านวนทัง้สิน้ 5.55 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณความสมัพนัธ์ 
งบการเงินทีร่วมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) A,B,E 5,552,957.87 

  

 12.15 ค่ารักษาความปลอดภัย 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่รักษาความปลอดภยักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1 ราย โดยพิจารณาจาก จ านวน
พนกังานรักษาความปลอดภยั เวลาและพืน้ท่ีในการใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ จ ากดั A,B,E 28,218,879.46 

 

 12.16 ค่าบ าบัดน า้เสีย   
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่บ าบดัน า้เสียกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 1 ราย ซึง่การจ่ายคา่ตอบแทนเป็นไปตาม
สญัญาและปริมาณการใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้จริง ตามราคาตลาดทัว่ไป มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A,B,E 17,565,173.95 

 

 12.17 ค่าเช่าจ่าย  
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่เช่าจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 5 ราย โดยพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนตามสญัญา มี
การเปรียบเทียบกบัผู้ให้เช่ารายอื่น และพิจารณาจากท าเลท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 3.69 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
     งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A,B,E,F 2,653,200.00 
2 บริษัท ทรัพย์สินสหพฒัน์ จ ากดั A,B,E 772,200.00 
3 บริษัท  สินภราดร จ ากดั A,B,E 240,000.00 
4 บริษัท รักษาความปลอดภยัไทยซีคอมพิทกัษ์กิจ จ ากดั A,B,E 27,541.80 
5 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั A,B,E 561.75 
 รวม  3,693,503.55 

 
 12.18 การก่อสร้างและซือ้สินทรัพย์ 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ก่อสร้างและซือ้สินทรัพย์ท่ีจ่ายให้แกบ่ริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 3 ราย ซึง่คา่ตอบแทน
ท่ีจ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วสัด ุ และเทคนิคการตกแตง่ติดตัง้เปรียบเทียบราคากบัผู้ เสนอรายอ่ืน เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 39.67 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั A,B,C,E,F 24,301,256.01 
2 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A,B,E 15,111,720.00 
3 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั A,B,E 260,773.98 
 รวม  39,673,749.99 

 

 12.19 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายงานแสดงสินค้าท่ีจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 15 ราย โดยพิจารณา
จ่ายคา่ตอบแทนตามลกัษณะงาน ท าเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใช้บริการ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3.92 ล้านบาท 
รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
 12.20 ค่าใช้จ่ายอื่น 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ่ายให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 115 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
264.64 ล้านบาท ซึง่เป็นราคาตลาดเทียบเคียงกบัผู้ ให้บริการรายอื่นในลกัษณะเดียวกนัโดยทัว่ไป รายการที่มีมลูคา่
มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.46 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ A,B,E 811,395.00 
2 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั A,B,E 690,195.70 
3 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั A,B,E 874,958.88 
4 บริษัท ไทยอรุซ จ ากดั A,B,E 691,812.00 
5 บริษัทอ่ืนๆ  849,885.34 
 รวม  3,918,246.92 
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 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท พี ที เค มลัติเซอร์วิส จ ากดั A,B,E 104,591,523.04 
2 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A,B,E 79,067,221.19 
3 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั A,B,C,E,F 4,729,618.14 
4 บริษัท กบินทร์พฒันกิจ จ ากดั A,B,E 4,270,879.26 
5 บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) A,B,E 7,750,979.80 
6 บริษัท โชควฒันา จ ากดั B,E,F 2,304,987.14 
7 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) A,B,E,F 2,391,077.33 
8 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั )มหาชน(  A,B,E,F 5,267,466.23 
9 บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั A,B,E 1,999,165.00 
10 บริษัท รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ จ ากดั  A,B,E 737,873.42 
11 บริษัท วสัตรมยั จ ากดั B,E 509,757.07 
12 บริษัท ไทยชิกิโบ จ ากดั  A,B,E 41,603,625.00 
13 บริษัท ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั B,E 509,497.62 
14 บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอร์วิส จ ากดั B,E 1,126,004.92 
15 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากดั A,B,E 1,047,123.30 
16 บริษัทอ่ืนๆ  6,732,533.33 
 รวม  264,639,331.79 

 
เน่ืองจากรายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีเกิดขึน้ สว่นใหญ่เป็นรายการที่ด าเนินไปตามธุรกิจปกต ิ และเพ่ือ
เป็นการสนบัสนนุการด าเนินธรุกิจของบริษัทกลุม่สหพฒัน์ เชน่ การซือ้ขายไฟฟ้าในสวนอตุสาหกรรม เครือสหพฒัน์ การ
ให้บริการรับปรึกษาธุรกิจ การให้บริการเคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการอนุมตัิ
หลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ กบั กรรมการ ผู้บริหาร  
หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  เป็นประจ าทกุปีในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1 หลงัจากการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี เพ่ือให้กรรมการบริษัทชดุใหมไ่ด้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว และให้สรุปรายการดงักลา่วทกุไตรมาส 
เพ่ือรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างไรก็ตาม รายการระหวา่งกนัท่ีไมใ่ช่ธรุกิจปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ีทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  

 นโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท  ส าหรับรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั
นัน้ มแีนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต แตใ่นสว่นของการให้กู้ยืมเงิน   บริษัทฯ มนีโยบายลดการให้กู้ยืมแก่
บริษัทตา่งๆ ลงอย่างตอ่เน่ือง และมีนโยบายท่ีจะลดวงเงินค า้ประกนัท่ีเกินความจ าเป็นและลดการค า้ประกนัให้แก่
บริษัทกลุม่สหพฒัน์ลง โดยจะให้บริษัทกลุม่สหพฒัน์ท่ีรับผิดชอบการติดตามสายธรุกิจนัน้ๆ  เป็นผู้ค า้ประกนัแทน  
 
หมายเหตุ:   ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
A  บริษัทถือหุ้น และ/หรือ การถือหุ้นร่วมกนั     B  บริษัทมีกรรมการร่วมกนั 
C บริษัทค า้ประกนั D บริษัทให้กู้ ยืม 
E บริษัทมีรายการซือ้ขายระหวา่งกนั F ผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นญาตสินิทกรรมการ 
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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 

 
งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นได้เสีย 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 211,545,824 0.55 98,756,539 0.28 104,135,961 0.41 
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 639,994,683 1.65 0 0.00 0 0.00 
  เงินลงทนุชัน่คราว 40,000,000 0.10 61,042,441 0.17 0 0.00 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 193,958,843 0.50 245,690,036 0.70 196,175,209 0.78 
  สว่นของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินท่ี       
      ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 39,183,554 0.10 47,530,312 0.14 0 0.00 
  สนิค้าคงเหลือ 1,307,631 0.00 2,558,431 0.01 2,429,345 0.01 
  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 5,205,469 0.02 7,783,029 0.03 2,932,854 0.02 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,131,196,004 2.92 463,360,788 1.33 305,673,369 1.22 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 2,842,605,085 7.33 2,518,297,886 7.21 3,331,245,815 13.26 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 27,525,036,517 70.96 25,188,993,972 72.15 15,138,479,330 60.25 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,077,702,884 5.36 1,612,731,843 4.62 1,445,998,667 5.75 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินท่ี-สทุธิจาก       
      สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 9,008,193 0.02 47,935,697 0.14 0 0.00 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 3,700,872,112 9.54 3,650,461,948 10.46 3,411,112,403 13.58 
ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,284,373,763       3.31 1,320,438,805 3.78 1,232,178,392 4.90 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 7,388,163 0.02 8,936,190 0.03 10,523,744 0.04 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 49,721,165 0.13 3,404,779 0.01 161,959,499 0.64 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 160,541,842 0.41 95,743,194 0.27 89,240,747 0.36 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37,657,249,724 97.08 34,446,944,314 98.67 24,820,738,597 98.78 
รวมสินทรัพย์ 38,788,445,728 100.00 34,910,305,102 100.00 25,126,411,966 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นได้เสีย (ตอ่) 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีส้ินหมุนเวียน       
 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 0 0.00 4,080,000,000 11.69 560,000,000 2.23 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 329,819,470 0.85 320,616,554 0.92 242,175,186 0.96 
 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 980,000,000 2.53 0 0.00 300,000,000 1.19 
 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0 0.00 1,907,430 0.01 0 0.00 
 ส่วนของส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน       
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 8,808,615 0.02 3,863,142 0.01 5,985,953 0.02 
 หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 8,068,528 0.02 7,848,772 0.02 10,547,403 0.05 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,326,696,613 3.42 4,414,235,898 12.65 1,118,708,542 4.45 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ       
   จากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 6,020,000,000 15.52 0 0.00 900,000,000 3.58 
หุ้นกู้ 2,000,000.000 5.16 2,000,000.000 5.73 0 0.00 
หุ้นกู้แปลงสภาพ-องค์ประกอบท่ีเป็นหนีส้นิ 16,633,314 0.04 3,032,309.,722 8.69 0 0.00 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน-สทุธิ       
   จากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 90,025,498 0.23 91,109,474 0.26 50,502,398 0.20 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 0 0.00 66,953,581 0.18 452,758,511 1.80 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 329,403,937 0.84 242,630,904 0.69 116,153.927 0.47 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 8,456,062,749 21.79 5,433,003,681 15.55 1,519,414,836 6.05 
รวมหนีส้ิน 9,782,759,362 25.21 9,847,239,579 28.20 2,638,123,378 10.50 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
   ทนุจดทะเบียน       
     หุ้นสามญั 582,923,188 หุ้น  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 582,923,188  582,923,188    
      หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท     800,000,000.00  
   ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูค่าแล้ว       
     หุ้นสามญั 571,515,007 หุ้น  มลูค่าหุ้นละ 1 บาท       
     (2560 : หุ้นสามญั 494,034,300 หุ้น)  571,515,007 1.47 494,034,300 1.42 494,034,300 1.97 
     มลูคา่หุ้นละ 1 บาท       
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 4,516,313,038 11.64 1,041,357,580 2.98 1,041,357,580 4.14 
ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนของบริษัทร่วม 6,151,889 0.02 6,151,889 0.02 6,151,889 0.02 
ก าไรสะสม        
  จดัสรรแล้ว       
    ส ารองตามกฎหมาย 80,000,000 0.21 80,000,000 0.23 80,000,000 0.32 
   ส ารองทัว่ไป 280,000,000 0.72 280,000,000 0.80 280,000,000 1.11 
  ยงัไมไ่ด้จดัสรร 22,269,328,633 57.42 20,040,238,574 57.41 16,794,271,391 66.85 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,267,684,789 3.27 3,092,838,010 8.86 3,792,473,428 15.09 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 28,990,993,356 74.75 25,034,620,353 71.72 22,488,288,588 89.50 
ส่วนของผู้มสีว่นได้เสียท่ีไมอ่ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 14,693,010 0.04 28,445,170 0.08 0 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,005,686,366 74.79 25,063,065,523 71.80 22,488,288,588 89.50 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,788,445,728 100.00 34,910,305,102 100.00 25,126,411,966 100.00 
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งบก าไรขาดทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ 

รายได้       
   รายได้คา่สาธารณปูโภครับ 2,127,498,918 37.44 2,060,916,019 31.03 2,026,172,766 45.64 
   รายได้คา่ปรึกษา คา่เชา่และคา่บริการ 449,256,303 7.90 403,334,650 6.07 334,643,619 7.52 
   รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 0 0.00 209,123,750 3.15 271,795,750 6.12 
   รายได้เงินปันผลรับ 292,662,430 5.15 272,054,349 4.10 369,273,163 8.32 
     ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 0 0.00 817,646,969 12.31 0 0.00 
     ก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ 433,963,074 7.64 1,015,170,600 15.28 0 0.00 
    ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 3,070,470 0.05 0 0.00 0 0.00 
  รายได้อ่ืน 50,154,293 0.88 54,257,970 0.81 21,581,980 0.49 
 รวมรายได้ 3,356,605,488 59.06 4,832,504,307 72.75 3,023,467,278 68.09 

ค่าใช้จ่าย       
   ต้นทนุคา่สาธารณปูโภค 1,930,492,581 33.97 1,875,061,582 28.23 1,844,538,976 41.54 
     ต้นทนุบริการ 466,186,415 8.20 411,183,205 6.19 382,401,172 8.61 
   ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 0 0.00 33,163,284 0.50 63,360,956 1.43 
    คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 410,005,706 7.21 527,245,755 7.94 372,753,653 8.40 
    ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่เงินลงทนุ              61,994,813 1.09 164,326,780 2.47 17,622,851 0.40 
    ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 0 0.00 31,649,697 0.48 4,921,273 0.11 
    ขาดทนุจากเงินลงทนุ 0 0.00 0 0.00 1,819,141 0.04 
 รวมค่าใช้จ่าย 2,868,679,515 50.47 3,042,630,303 45.81 2,687,418,022 60.53 
ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม       
     คา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 487,925,973 8.59 1,789,874,004 26.94 336,049,256 7.56 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,326,901,274 40.94 1,810,253,486 27.25 1,416,660,733 31.91 
ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,814,827,247 49.53 3,600,127,490 54.19 1,752,709,989 39.47 
    คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (191,693,109) (3.37) (145,116,909) (2.18) (43,771,257) (0.99) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,623,134,138 46.16 3,455,010,581 52.01 1,708,938,732 38.48 
ภาษีเงินได้ (22,495,070) (0.41) 49,555,681 0.74 (11,282,864 (0.26) 
ก าไรส าหรับปี 2,600,639,068 45.75 3,504,566,262 52.75 1,697,655,868 38.22 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (5,357,840) (0.09) (5,575,351) (0.08) 0 0.00 
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งบกระแสเงินสดตามวิธีสว่นได้เสีย 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
 ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 2,623,134,138 3,455,010,581 1,708,938,732 
 บวก  รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ    
                    เป็นเงินสดรับ(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    
       คา่เสื่อมราคาและรายการตดับญัชี 203,632,512 194,206,897 179,722,830 
           ก าไรจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,792,484) (2,792,190) (4,202,677) 
       ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายเงินลงทนุ (3,070,470) 31,649,697 4,921,273 
           ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 5,317 0 0 
           คา่ใช้จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,673,835 7,679,375 4,555,831 
       สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (2,326,901,274) (1,810,253,486) (1,416,660,733) 
           ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่เงินลงทนุ 61,994,813 164,326,780 38,622,850 
           ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 0 (817,646,969) 0 
           ก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ (433,963,074) (1,015,170,600) 0 
           คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบั) (963,033) 1,631,308 (1,027,270) 
           คา่ใช้จา่ยจากหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 0 9,000,000 0 
           เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืนและเงินลงทนุระยะยาวอื่น (292,662,430) (177,649,446) (369,273,163) 
       รายการกลบับญัชีผลขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 0 0 (21,000,000) 
        (ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุ 0 0 1,819,141 
           ดอกเบีย้จา่ย 191,693,109 145,116,908 43,771,257 
 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง                 
           ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 28,780,959 185,108,856 170,188,071 
      สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
           ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 51,453,855 (44,625,431) (3,794,353) 
           ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน  48,514,633 (96,706,381) 0 
           สินค้าคงเหลือ 1,250,800 (129,087) (208,227) 
           อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 0 0 (125,991) 
       อสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาจะซือ้จะขาย 0 0 61,858,174 
           สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 0 0 (946,894) 
           สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,577,560 (4,965,275) 0 
       สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (39,621,858) 37,588,484 44,065,983 
      หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
            เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 25,321,060 13,924,537 (80,015,828) 
        หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 216,571 (3,146,081) 0 
            หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 86,773,033 118,076,677 (5,050,336) 
            ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,812,338) (9,136,485) (25,227,251) 
        เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 201,454,275 195,989,814 160,743,348 
                 เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (29,770,341) (29,176,509) (21,204,505) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 171,683,934 166,813,305 139,538,843 
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
     เงินลงทนุชัว่คราวลดลง(เพิ่มขึน้) 21,042,441 (10,000,000) 0 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (640,000,000) 0 0 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย (1,323,484,406) (86,412,944) 0 
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 27,304,027 304,000 0 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (1,615,829,986) (7,858,110,871) (172,901,372) 
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 313,207,146 102,358,985 33,600,000 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 0 (6,320,702) 0 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น (104,645,513) (297,364,210) (318,264,840) 
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอื่น 19,345,354 8,587,735 8,751,000 
     เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 846,632,082 782,555,292 509,315,600 
     เงินปันผลรับจากบริษัทอ่ืนและเงินลงทนุระยะยาวอื่น 292,662,430 177,649,446 369,273,163 
     เงินสดจา่ยซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (139,953,887) (169,676,748) (106,579,912) 
     เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,839,111 11,966,766 4,236,170 
     เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (71,357) (26) 0 
     เงินสดจา่ยซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (117,872,368) (343,797,417) (450,843,315) 
     เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0 1,977,891 0 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,419,824,926) (7,686,282,803) (123,413,506) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
     เงินสดจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) (4,080,000,000) 3,520,000,000 560,000,000 
     เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  0 2,000,000,000 0 
     เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 0 3,505,448,000 0 
     เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  7,000,000,000 0 0 
     เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  0 (1,200,000,000) (600,000,000.00) 
 เงินปันผลจา่ย (386,021,866) (222,315,435) (163,031,319) 
    เงินปันผลจา่ยแก่ผู้ มีสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัท
ยอ่ย 

(19,110,000) 0 0 

 เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (153,937,857) (89,042,489) (46,484,188) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 2,360,930,277 7,514,090,076 (249,515,507) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 112,789,285 (5,379,422) (233,390,170) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี 98,756,539 104,135,961 337,526,131 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 211,545,824 98,756,539 104,135,961 
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13.2.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญ 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.85 0.10 0.27 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.85 0.10 0.27 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.06 0.06 1.16 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 11.72 12.10 13.48 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 31 30 27 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 7.37 8.24 7.93 
 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 49 44 45 
 Cash Cycle (วนั) (18) (14) (18) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
 อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 56.74 62.13 47.87 
 อตัราก าไรสทุธิ (%) 45.76 52.76 38.23 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 9.62 14.74 7.92 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 7.12 11.51 7.09 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 26.35 35.94 19.18 
 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.15 0.22 0.18 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.34 0.39 0.12 
 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 18.29 40.43 37.71 
 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 0.05 0.02 1.00 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 14.37 9.18 13.10 
ข้อมูลต่อหุ้น     
 มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 50.75 50.73 45.52 
 ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 4.87 7.08 3.44 
 เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.70 0.65 0.45 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 14.1  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน   
  14.1.1   ผลการด าเนินงานในปี 2561 
   ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 14 โดยมีสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากในปี 2560 มีการ
บนัทกึรายการพิเศษจากการรับโอนกิจการบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั ในขณะท่ีในปี 2561 บริษัทฯ รับรู้สว่นแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ 
   รายได้จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายได้ ปี 2561 ปี 2560 % เพิ่ม (ลด) 

ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินค้าอุปโภค 1,346  1,177  14  
ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,236  1,650  (25)  
ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ 3,101  3,816  (19)  

รวม 5,683  6,643  (14)  
  หมายเหต ุ : ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการพิเศษอนัเนื่องมาจากการรับโอนกิจการ บริษัท เพรซเิดนท์โฮลดิง้ จ ากดั ดงันี ้
   1) ก าไรจากการเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ จ านวน 1,015 ล้านบาท  
   2) ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ จ านวน 818 ล้านบาท  

   ในปี 2561 บริษัทฯ มรีายการพิเศษจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ จ านวน 434 ล้านบาท จาก
การลงทนุเพ่ิมใน บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) จนเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
   1. รายได้จากธุรกิจการลงทนุในธรุกิจสินค้าอปุโภค 
    บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินค้าอปุโภคเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 เน่ืองจากบริษัท
ในกลุม่ธุรกิจดงักลา่วมีการขยายการผลิตและพฒันาสินค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้อปุโภค ท าให้มีผลการ
ด าเนินงานท่ีเติบโตอย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้บริษัทฯ รับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
   2. รายได้จากธุรกิจการลงทนุในธรุกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
    บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงร้อยละ 25 เน่ืองจาก
ในระหวา่งปี 2560 บริษัทมีรายการพิเศษจากการรับโอนกิจการบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั ในขณะท่ีบริษัทในกลุม่
ธุรกิจมีการพฒันาสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค ท าให้มีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง สง่ผลให้
บริษัทฯ รับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
   3. รายได้จากธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 
    บริษัทฯ มีรายได้จากธรุกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 
19 เน่ืองมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
    - รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 100 เน่ืองจากไมมี่การโอนกรรมสิทธ์ิ
จากการขายท่ีดินในปี 2561 
    - รายได้จากคา่สาธารณปูโภค คา่เช่าและคา่บริการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้
ของการใช้ก าลงัการผลิตของบริษัทในสวนอตุสาหกรรม และการปรับคา่เช่าและคา่สาธารณปูโภค 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

187 
 

   ก าไรสุทธิ 
   ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิลดลงในอตัราร้อยละ 26 เน่ืองมาจากในปี 2560 มีรายการพิเศษ
มาจากการรับโอนกิจการบริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั  

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  2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจาก
บริษัทฯ ได้ทบทวนและพบวา่มีข้อผิดพลาดในการบนัทกึบญัชี ดงันี ้
   1. บริษัทฯ ไมไ่ด้โอนกลบัรายการหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
    เผ่ือขายท่ีถกูโอนย้ายไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
   2. บริษัทฯ บนัทกึหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้เงินลงทนุ 
    สงูเกินไป 
   3. บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการบนัทกึดอกเบีย้จ่ายอนัเกิดจากการปรับมลูคา่ปัจจบุนัของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 38,788 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 
3,878 ล้านบาท จากจ านวน 34,910 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
   1. การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า จ านวน 640 ล้านบาท จาก การลงทนุใน
    กองทนุรวม 
   2. การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย จ านวน 325 ล้านบาท เน่ืองจากการลงทนุเพ่ิม 
    ในธรุกิจตา่งๆ  
   3. การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม จ านวน 2,336 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการรับรู้ 
    สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการลงทนุเพ่ิมใน  
    บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) จนเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุเป็นเงินลงทนุใน 
    บริษัทร่วม และการลงทนุเพ่ิมในธุรกิจตา่งๆ 
   4. การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุระยะยาวอื่น จ านวน 465 ล้านบาท สว่นใหญ่เกิดจากการเปลี่ยน 
    ประเภทเงินลงทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทนุระยะยาวอื่น เน่ืองจากการจ าหน่าย 
    เงินลงทนุในบริษัทร่วมระหวา่งปี 
   5. การเพ่ิมขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ จ านวน 51 ล้านบาท จากการซือ้ท่ีดินเพ่ิมขึน้ 
    ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล าพนูและแมส่อด 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มหีนีส้นิรวม จ านวน 9,783 ล้านบาท ลดลงจ านวน 64 ล้านบาท 
จากจ านวน 9,847 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
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   1. การลดลงของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 4,080 ล้านบาท จากการจ่าย 
    ช าระคืนระหวา่งปี 
   2. การลดลงของหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 3,015 ล้านบาท เน่ืองจากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้  
    เป็นหุ้นสามญัในระหวา่งปี 
   3. การเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 7,000 ล้านบาท 
   บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จ านวน 3,957 ล้านบาท จากจ านวน 25,034 ล้านบาทในปี 
2560 เป็นจ านวน 28,991 ล้านบาทในปี 2561 ซึง่เป็นผลมาจาก 
   1. ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้ว และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพ่ิมขึน้จ านวน 77 ล้านบาท  
    และจ านวน 3,475 ล้านบาท ตามล าดบั เน่ืองจากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญัใน 
    ระหวา่งปี 2561 
   2. เพ่ิมขึน้จากก าไรสทุธิปี 2561 จ านวน 2,595 ล้านบาท 
   3. ลดลงจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 386 ล้านบาท 
   4. องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 1,804 ล้านบาท โดยสว่นมากเกิดจากผลขาดทนุ
    จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้จ านวน 113 
ล้านบาท เม่ือเท่ียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย 
   1. เงินสดสทุธิรับจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 172 ล้านบาท 
   2. เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 2,420 ล้านบาท จากการจ่ายเงินซือ้เงินลงทนุใน 
    หลกัทรัพย์เพ่ือค้า เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย เงินลงทนุในบริษัทร่วม และเงินลงทนุ 
    ระยะยาวอื่นเพ่ิมขึน้ระหวา่งปี 
   3. เงินสดสทุธิรับจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 2,361 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการรับเงิน 
    กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 7,000 ล้านบาท และจา่ยช าระคืนเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้
    จากสถาบนัการเงินจ านวน 4,080 ล้านบาท  
 

  14.1.3   การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 
   บริษัทฯ มีอตัราการท าก าไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 52.7 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 45.7 ในปี 2561 
อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 14.7 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 9.6 ในปี 2561 และอตัราผลตอบแทนของ
สินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 11.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 7.1 ในปี 2561 โดยการลดลงของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลมา
จากรายการพิเศษจากการรับโอนกิจการ บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั ในปี 2560 
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 14.2 ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
  ปี 2562 ยงัคงมีความเสี่ยงและความไมแ่น่นอนจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลี่ยน ความตงึเครียดทางการเมือง นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศตา่งๆ นโยบาย
เศรษฐกิจแนวชาตินิยมของสหรัฐฯ และความตงึเครียดทางการค้าระหวา่งประเทศจีนและประเทศสหรัฐฯ ท่ีจะจ ากดั
ศกัยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย โดยบริษัทฯ ได้ท าการประเมินความเสี่ยงและความไมแ่น่นอนท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
และเตรียมแผนด าเนินการตา่งๆ เพ่ือรองรับ อาทิเชน่ การประยกุต์ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานและสรรหาโอกาสในการลงทนุใหมร่่วมกบัพนัธมิตรอย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการเตรียมความพร้อมเพ่ือรอง 
รับโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึง่บริษัทฯ จะด าเนินการ
แผนงานเหลา่นีใ้ห้เป็นไปอย่างระมดัระวงั 
  ทัง้นีปั้จจยัและความเสี่ยงหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานในอนาคต อาทิ ความเสี่ยงจากการ
ลงทนุ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการให้เช่าและบริการ ความเสี่ยงในธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ได้มีการ
เปิดเผยไว้แล้วภายใต้การบริหารความเสี่ยงท่ีส าคญัตามท่ีได้ระบไุว้ในหวัข้อปัจจยัความเสี่ยง 
 
15.    ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
                   -ไมมี่ - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
แบบ 56-1  ประจ าปี 2561 

 
 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้วและด้วยความระมดัระวงับริษัทฯ ขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 
 (1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว  
 (2)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
 (3)  บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 ตอ่ ผู้สอบบญัชี  และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคมุภายใน
รวมทัง้การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 
 ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว  
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้   นางสาวเกษรา    ส่ัมกาญจนรักษ์     เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย   
หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ  นางสาวเกษรา  ส่ัมกาญจนรักษ์  ก ากบัไว้บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้
รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   

1. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการผู้จดัการใหญ่  

2. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท  
 

                 และการเงิน 
28  มีนาคม  2562 
  

ช่ือ                         ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวเกษรา  สัม่กาญจนรักษ์   ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชี  
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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 81 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 1.216 2, 7, 8, 10  บริษัทจดทะเบียน  
    - ประธานกรรมการ    - สาขาบริหารธุรกิจ   2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการบริหาร      มหาวิทยาลยับรูพา    คา่ตอบแทน  
    - ประธานกรรมการสรรหา      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2515 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
      และก าหนดคา่ตอบแทน      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นด้ิา)   ธ.ค.2559 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม      มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   พ.ค.2559 - ธ.ค.2559 กรรมการท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
      ผกูพนับริษัท    - สาขาวิศวกรรมศาสตร์   2534 – พ.ค.2559 รองประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
    - 20 มีนาคม 2516      มหาวิทยาลยัขอนแก่น   ก.ค. 2559 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
    - สาขากฎหมาย   2553 – ก.ค. 2559 กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัวาเซดะ   2518 – 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
   - สาขาวิทยาศาสตร์   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
     (สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งหม่)   2533 – 2553 กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Accreditation Program   2523 – 2553  กรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุ่น 3/2003   2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกิตตมิศกัดิ ์ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification Program   2504 – 2553 ประธานกรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุ่น 68/2005   2545 – เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 18 แหง่ 
    บริษัทไทย (IOD)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บีเอสซี โซอิน จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ 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 
     2515 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
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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 

2. นายวิชยั กลุสมภพ 41 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   0.070 1  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการผู้จดัการใหญ่    ภาควิชาบริหารธรุกิจ,จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   เม.ย.2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริหาร  - Master of Advanced Business   เม.ย.2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เพรซเิดนท์ เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
   -  กรรมการสรรหาและ    Practice University of South Australia   2558 – เม.ย. 2561  กรรมการ บริษัท ซงิเกอร์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
      ก าหนดคา่ตอบแทน  - ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาองักฤษ)     2549 – 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการธรรมาภิบาลและ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 42 แหง่ 
      บริหารความเสีย่ง  - ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
   - กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม    (Exchange Program)   2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
     ผกูพนับริษัท  - Norwegian School of Economics and   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 
  - 23 เมษายน 2555     Business Administration, Norway   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
  - หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันา   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สนิภราดร จ ากดั 
    ธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นท่ี 1   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหเอเชียแปซฟิิค จ ากดั 
    สถาบนัวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั 
  - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั ระดบัสงู (วปส.)   2560 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บีเอสซี โซอิน จ ากดั 
    รุ่นท่ี 1  สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู   2560 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ   2560 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
    สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ดบัเบิล้ย ูบี อาร์ อี จ ากดั 
  - Executive Leadership Program รุ่นท่ี 2   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
    Wharton Business School,  University of      2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
    Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั 
  - หลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารอสงัหาริมทรัพย์   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ ากดั 
    (RE-CU26) สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์   2555 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
  - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ์      
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
  - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ์      
    สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ      
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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 

  - 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 ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไม่มี -  
3. นายส าเริง มนญูผล 82 - มธัยมศกึษา โรงเรียนราชบพิธ 0.262 -  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ  - Director Accreditation Program   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริหาร    (DAP) รุ่น 3/2003   2551 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 7 แหง่ 
      ผกูพนับริษัท    บริษัทไทย (IOD)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - 23 มีนาคม 2515     2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เฟิสท์ยไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั 
     2527 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สหมนญูผล จ ากดั 
     2526 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
     2521 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส 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 

4. นายมน ูลีลานวุฒัน์ 73 - 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 18 แหง่ 
      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

5. นางสาวศริิกลุ ธนสารศลิป์ 71 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 0.623 -  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2519 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เทก็ซไ์ทล์เพรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริหาร  - ปริญญาโท ( บริหารธรุกิจ )   2547 – เม.ย.2560 รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการสรรหาและ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี        กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 20 แหง่ 
      ก าหนดคา่ตอบแทน    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  - ประกาศนียบตัร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร   2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สนิภราดร จ ากดั 
      ผกูพนับริษัท     ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 10   2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ ากดั 
    - 16 มถินุายน 2559     วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร   2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั 
  - ประกาศนียบตัร    2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหเอเชียแปซฟิิค จ ากดั 
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  รุ่นท่ี 16   2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   2529 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สรีราภรณ์ จ ากดั 
  - Board and CEO Assessment รุ่น 2/2003      
  - Director Accreditation Program       
    (DAP) รุ่น 3/2003      
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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 

  - Director Certification Program       
    (DCP) รุ่น 68/2005      
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย  (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

6. นายพพิฒั พะเนียงเวทย์ 79 - 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  - Stanford  Executive Program,   2537 – 2552 กรรมการ สหพนัธ์ว่ายน า้นานาชาต ิ(FINA) 
   - 27 มิถนุายน 2546    Stanford University California, USA   2550 – ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการโอลมิปิคแหง่ประเทศไทย 
  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ    บริษัทจดทะเบียน  
    (Master of Business Administration)   2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2553 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

     สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   2515 – 2553  กรรมการผู้อ านวยการ บริษัท ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์   2523 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เพรซเิดนท์เบเกอร่ี 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      
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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 

  - Director Certification Program      
    (DCP) รุ่น 39/2004      
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
7. นายบญุเกียรต ิโชควฒันา 71 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   0.982 1, 8 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 ์    บริษัทจดทะเบียน  

     - 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   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนั    2551 – 2559  ประธานกรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    ราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน   2539 – 2550  กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    รุ่นท่ี 388   2555 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
  - Director  Accreditation Program   2554 – 2555  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ 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 (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 57 แหง่ 
      เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ดบัเบิล้ย ูบี อาร์ อี จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
     2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทอฝัน เอสเตท 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 

     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 
     2522 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ชยัลดาดล จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

8. นายบญุชยั โชควฒันา 71 - ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 0.033 1, 7 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  และ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์      ประธานกรรมการบริหาร  
    - สาขานิเทศศาสตร์   2515 – 2553  กรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยันเรศวร   2513 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) 
    - สาขาบริหารธุรกิจ   2555 – 2557  กรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2554 – 2555  ประธานกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 
    - สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์   2550 – 2557  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ีจ ากดั  
      มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา     (มหาชน) 
  - Director Accreditation Program    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 18 แหง่ 
    (DAP) รุ่น 3/2003    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
  - Director Certification Program   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
    (DCP) รุ่น 68/2005   2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอกปกรณ์ จ ากดั 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2538 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหพฒัน์เรียลเอสเตท จ ากดั 
    บริษัทไทย (IOD)   2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
     2522 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ชยัลดาดล จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
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อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

9. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ 73 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง)  - -  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ  บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)     สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
      ผกูพนับริษัท    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      2551–  2559  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
    - 15 ธนัวาคม 2559  - 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)    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

10. นายพิภพ โชควฒันา 42 - ปริญญาตรี สาขา  0.019 1 2551 – ปัจจบุนั รองเลขาธิการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
    - กรรมการ    Management Information System    บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม    University of Central Florida    เม.ย.2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอที ซตีิ ้จ ากดั (มหาชน) 
      ผกูพนับริษัท  - Director Accreditation Program    2547 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ  บริษัท นิวซตีิ ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
    - 23 เมษายน 2561    (DAP) รุ่น 7/2005    กรรมการผู้จดัการ  
  - Director Certification Program     กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 2 แหง่ 
    (DCP) รุ่น 264/2018    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ   2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอกปกรณ์ จ ากดั 
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

11. **นายนิพนธ์  พวัพงศกร 70 - 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 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
  - หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ รุ่นท่ี 10   2554 – ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการการปรับปรุง 
     ศนูย์สง่เสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ     ระบบการเงินและงบประมาณ 
     ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   2553 – ปัจจบุนั คณะกรรมการ คณะกรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานกฤษฎีกา 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
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ความสัมพันธ์
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ผู้บริหาร 

ปีประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - 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) 
     2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
      กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 
      เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

12. **นายสรุชยั  ดนยัตัง้ตระกลู  64 - ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต   ธ.ค. 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (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    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 6  แหง่ 
    วิทยาลยัการเมืองการปกครอง    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
    สถาบนัพระปกเกล้า      
  - หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ      
    เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นท่ี 3/2548      
    วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร      
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - Director Accredication Program      
    (DAP) รุ่น 11/2004      
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

13. **นายนพพร พงษ์เวช 71 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน  
         - กรรมการอิสระ     University of Oregon, USA   2558 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
         - ประธานกรรมการ  - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์    ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
            ตรวจสอบ    Oregon State University, USA   2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท สหโคเจน (ชลบรีุ) จ ากดั (มหาชน) 
         - ประธานกรรมการ  - Director Accreditation Program    ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
           ธรรมาภิบาลและ    (DAP) รุ่น 38/2005    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
           บริหารความเสี่ยง  - Director Certification Program   2560 – 2561 กรรมการอิสระ และ บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
         - 26 เมษายน 2553    (DCP) รุ่น 71/2006    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  - Audit Committee Program    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 2 แหง่ 
    (ACP) รุ่น 12/2006    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
14. **นางพรรณี วรวฒุจิงสถิต 66 - ปริญญาโท / ปริญญาตรี - - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
         - กรรมการอิสระ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   2560 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
         - กรรมการตรวจสอบ    วิชาเอก การบญัชี    ด้านการภาษีอากร  
         - 25 เมษายน 2559    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบญัชีชดุเดียว สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  - ผู้สอบญัชีรับอนญุาต (CPA)     คณะอนกุรรมการประสานงานการบริหาร สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
    เลขทะเบียน 2960    ส านกังานสาขาวิชาชีพบญัชี  
    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์   2557 – 2560 กรรมการวิชาชีพบญัชี ด้านการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
  - Certified Internal Auditor (CIA)    ภาษีอากร  
    The Institute of Internal Auditors (IIA)   2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
  - Certified Professional Internal Auditor (CPIA)   2559 – 2560 ท่ีปรึกษากรรมการ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

  - Qualified Internal Auditor (QIA)   2554 – 2560 กรรมการตรวจสอบ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
    สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (IIAT)   2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  - Driving Company Success with IT     2553 – 2560 กรรมการภาษีอากร สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
    Governance (ITG) รุ่น 4/2017    บริษัทจดทะเบียน  
  - Ethical Leadership Program   ก.พ.2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
    (ELP) รุ่น 2/2015              2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
  - Anti-Corruption : The Practical Guide    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    (ACPG) รุ่น 10/2014   2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูลิตีิส้์ แอนด์ พาวเวอร์  
  - Anti-Corruption for Executive Program     ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล จ ากดั (มหาชน) 
    (ACEP) รุ่น 10/2014   2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 
  - Role of the Nomination and Governance   2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเกอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
    Committee (RNG) รุ่น 1/2011       ประธานกรรมการสรรหา และ  
  - Role of the Chairman Program     ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
    (RCP) รุ่น 25/2011   2543 – 2559  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมราชพฒันาท่ีดนิ จ ากดั (มหาชน) 
  - DCP Refresher Course     กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา  
    (RE DCP) รุ่น 2/2009             และพิจารณาคา่ตอบแทน  
  - Monitoring Fraud Risk Management     กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 1 แหง่ 
    (MFM) รุ่น 1/2009    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
  - 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      

203 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

 
ช่ือ – สกุล / ต ำแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

*สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน / บริษัท 

  - Improving the Quality of Financial       
    Reporting (QFR) รุ่น 1/2006      
  - 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)      
กำรด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ   - ไมม่ี -  

15. **นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ 75 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.) 0.007 -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
         - กรรมการอิสระ    โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั    กิจกำรอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 
         - กรรมการตรวจสอบ  - Director Accreditation Program    เป็นกิจกำรท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -  
         - 20 กนัยายน 2559    (DAP) รุ่น 3/2003      
       จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
    บริษัทไทย (IOD)      
กำรด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ   - ไมม่ี -  

16. นายมนสั องค์สรณะ 65 - 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    กิจกำรอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 21 แหง่ 
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    เป็นกิจกำรท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
    บริษัทไทย (IOD)   2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท สรีราภรณ์ จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในกิจกำรหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่ำนมำที่มีผลกระทบกับกำรอุทิศเวลำอย่ำงมีนัยส ำคัญ   - ไมม่ี -  
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บริษัท สหพัฒ
นำอินเตอร์โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) 



 

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

17. นายสปุระดษิฐ์  สอิด 45 - ปริญญาตรี สาขานิตศิาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - เลขานกุารบริษัท     มหาวิทยาลยัรามค าแหง    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 6 แหง่ 
      - กรรมการธรรมาภิบาล  - หลกัสตูรอบรมวิชาวา่ความ (รุ่นท่ี 14)    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
        และบริหารความเสี่ยง    สภาทนายความในพระบรมราชปูภมัภ์   2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 
     - 14 พฤษภาคม 2561  - Company Secretary Program      

    (CSP) รุ่น 90/2018      

  - How to Develop a Risk Management Plan      

    (HRP) รุ่น 20/2018      

    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      

    บริษัทไทย (IOD)      

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

18. นายชโูต จิระคณุากร 59 - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่    มหาวิทยาลยัศลิปากร    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 6 แหง่ 
        อาวโุส      เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
      - 1 สงิหาคม 2561     2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั 
      - กรรมการธรรมาภิบาล     2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ทรัพย์สนิสหพฒัน์ จ ากดั 
        และบริหารความเสี่ยง        
      - 15 มกราคม 2558        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

19. นายสนทยา ทบัขนัต์  54 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 14 แหง่ 
        สายงานพฒันา  - How to Develop a Risk Management Plan    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
        สวนอตุสาหกรรม    (HRP) รุ่น 20/2018   2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั 
      - 1 สงิหาคม 2561    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ      
     บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
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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 

20. นายทนิกร บนุนาค  53 - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่    มหาวิทยาลยัศลิปากร    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 5 แหง่ 
        สายงานพฒันา      เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
        โครงการพเิศษ     2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สห โตควิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
      - 1 สงิหาคม 2561     2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหเอเซยีแปซฟิิค จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท แพนแลนด์ จ ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เทรชเชอร์ ฮิลล์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

21. นางสาวเกษรา สัม่กาญจนรักษ์ 52 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 5 แหง่ 
         สายงานสนบัสนนุองค์กร      เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
      - ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชี        
         และการเงิน        
      - 1 สงิหาคม 2561        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

22. นายวรยศ ทองตนั 37 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 0.008 -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง)    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 4 แหง่ 
         สายงานลงทนุและ    สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
         ยทุธศาสตร์องค์กร    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์      
      - 1 สงิหาคม 2561  - Master of Engineering      
    สาขา Information Science      
    Nara Institute of Science and Technology,      
    Japan      
  - Master of Business Administration      
    University of Texas at Dallas, USA      
  - Master of Science in Finance       
    (Distinction Honor)       
    University of Texas at Dallas, USA      
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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 

  - How to Development a Risk Management      

    Plan (HRP) รุ่น 20/2018      

    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ       

     บริษัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
23. นายพงศ์เทพ โรหติะศนุ 33 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผู้จดัการฝ่ายบญัชี    สาขาการสอบบญัชี    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -  
      - 1 พฤศจิกายน 2561    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    เป็นกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
  - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)       
    เลขทะเบียน 10552      
    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัถ์      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

 

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
  **   กรรมการอิสระไมเ่คยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    
   หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , // / X / / X

2. นายวชิยั กลุสมภพ // // X X X , // // // / // / / /

3. นายส าเริง มนญูผล // X X

4. นายมนู ลลีานวุฒัน์ // / X X

5. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ // /

6. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ / / X

7. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ / / X

8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / X / X / X

9. นายบญุชยั โชควฒันา / / X / X

10. นายพิภพ โชควฒันา /

11. นายนพพร พงษ์เวช / / /

12. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต / /

14. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ /

15. ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร / /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัทที่มีรายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต่ 5 แสนบาทขึน้ไปในปี 2561 มีดังนี ้

1. บจ. สหพฒัน์เรียลเอสเตท 6. บจ. เฟิสท์ยไูนเต็ดอินดสัตรี 11. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์ 16. บจ. เส-นอร์สห โลจิสติกส์ 21. บจ. สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่

2. บจ. อีสเทร์ินไทยคอนซลัติง้ 1992 7. บจ. สหชลผลพืช 12. บมจ. สหพฒันพิบลู 17. บมจ. ไทยวาโก้ 22. บจ. เอ็มบทีเีอส โบรกกิง้ เซอร์วสิ

3. บจ. พิทกัษ์กิจ 8. บจ. ทรัพย์สนิสหพฒัน์ 13. บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) 18. บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอร่ี 23. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์)

4. บจ. ไหมทอง 9. บจ. รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม 14. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 19. บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ) 24. บจ. โทเทลิเวย์อิมเมจ

5. บจ. กรีน ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ 10. บจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดูส์ 15. บมจ. ธนลูกัษณ์ 20. บจ. ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง 25. บจ. ไทยมอนสเตอร์

รายช่ือ บริษัท
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ (ต่อ) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , // / X

2. นายวชิยั กลุสมภพ // / /

3. นายส าเริง มนญูผล // X

4. นายมนู ลลีานวุฒัน์ // X X / X X

5. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ // // / /

6. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ /

7. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ /

8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / X X X X

9. นายบญุชยั โชควฒันา / X

10. นายพิภพ โชควฒันา / //

11. นายนพพร พงษ์เวช /

12. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ /

15. ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัทที่มีรายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต่ 5 แสนบาทขึน้ไปในปี 2561 มีดังนี ้

26. บจ. ฮเูวอร์อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) 31. บจ. บางกอกแอธเลติก 36. บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) 41. บจ. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ 46. บจ. อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์แฟชัน่

27. บจ. จี เทค แมททเีรียล 32. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ 37. บจ. ชิเซโด้ โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด์) 42. บจ. ไทยอาราอิ 47. บมจ. ประชาอาภรณ์

28. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบวิชัน่ แอนด์ โลจิสติคส์ 33. บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ 38. บจ. ซรููฮะ (ประเทศไทย) 43. บมจ. โอ ซี ซี 48. บจ. ราชาอชิูโน

29. บจ. เอ เทค เทก็ซ์ไทล์ 34. บจ. ภทัยาอตุสาหกิจ 39. บจ. โตโย เทก็ซ์ไทล์ ไทย 44. บจ. เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) 49. บมจ. เทก็ซ์ไทล์เพรสทจี

30. บจ. เอส.ท.ี (ไทยแลนด์) 35. บจ. มอลเทน็เอเซียโพลเิมอร์ โปรดกัส์ 40. บจ. ไทยโคบาชิ 45. บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี 50. บจ. มอลเทน (ไทยแลนด์)

รายช่ือ บริษัท
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ (ต่อ) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , // / X

2. นายวชิยั กลุสมภพ // / / / / / /

3. นายส าเริง มนญูผล //

4. นายมนู ลลีานวุฒัน์ // X X X X / / X //

5. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ // / /

6. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ /

7. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ /

8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / X / /

9. นายบญุชยั โชควฒันา / X X

10. นายพิภพ โชควฒันา /

11. นายนพพร พงษ์เวช /

12. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14.นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ /

15.ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัทที่มีรายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต่ 5 แสนบาทขึน้ไปในปี 2561 มีดังนี ้

51. บจ. วนี อินเตอร์เนชัน่แนล 56. THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. 61. บจ. เค.ท.ีวาย. อินดสัตรี 66. บจ. คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) 71. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

52. บจ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 57. บจ. คิวพี (ประเทศไทย) 62. บจ. สห ลอว์สนั 67. บจ. แมส่อด ซาคาเอะเลซ 72. บจ. นิปปอน เต ซาโต

53. บจ. จาโนเม ่(ประเทศไทย) 58. บจ. ซนัร้อยแปด 63. บจ. โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 68. บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) 73. บจ. บเีอ็นซี แมส่อด

54. บจ. ไทยกลุแซ่ 59. บจ. ไทยโทมาโด 64. บจ. ไทยทาเคดะเลซ 69. บจ. เทรชเชอร์ ฮิลล์ 74. บจ. วาเซดะ เอ็ดดเูคชัน่ (ไทยแลนด์)

55. บจ. สหเซวา 60. บจ. ไทยสเตเฟลก็ซ์ 65. บมจ. บตูิคนิวซิตี ้ 70. บจ. ไทซนัฟดูส์ 75. บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติง้ แอนด์ ดิสทริบวิชัน่

รายช่ือ บริษัท
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีรายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ (ต่อ) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , // /

2. นายวชิยั กลุสมภพ // / X X / /

3. นายส าเริง มนญูผล //

4. นายมนู ลลีานวุฒัน์ // X

5. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ // / X X

6. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท์ / X

7. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ /

8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / X / / / X /

9. นายบญุชยั โชควฒันา / /

10. นายพิภพ โชควฒันา / /

11. นายนพพร พงษ์เวช / X

12. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14. นายสมพงษ์ สงัข์รังสรรค์ /

15. ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัทที่มีรายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต่ 5 แสนบาทขึน้ไปในปี 2561 มีดังนี ้

76. บจ. ไทยแน็กซิส 81. บจ. โชคชยัพิบลู 86. บจ. บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ 91. บจ. ยนีูเวอร์สบวิตี ้ 96. บจ. วจิยัและพฒันาสหโอซกู้า เอเชีย

77. บจ. ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส์ 82. บจ. ซี.ท.ีเอ. 87. บจ. บญุวฒันโชค 92. บจ. ยเูน่ียน ยนีูเวอร์ส 97. บจ. ศรีราชา เอวเิอชัน่

78. LION CORPORATION 83. บจ. ดบัเบิล้ยบูแีอลพี 88. บจ. พี ท ีเค มลัติเซอร์วสิ 93. บจ. รักษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ 98. บจ. สหโคเจน กรีน

79. บจ. กบนิทร์พฒันกิจ 84. บจ. ไทยคามายา่ 89. บจ. เพรซิเดนท์ โคราคเุอ็น 94. บจ. วาโก้กบนิทร์บรีุ 99. บจ. เอ็กแซ็ค คิว

80. บจ. ชาล์ดอง (ประเทศไทย) 85. บจ. ไทยซิลเิกต เคมิคลั 90. บจ. โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอมโพเน้นท์ 95. บจ. วาโก้ศรีราชา 100. บจ. เอช แอนด์ บ ีอินเตอร์เทก็ซ์

101. บจ. แอดแวนเทจ ฟตุแวร์

รายช่ือ บริษัท
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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  เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
 ชื่อ  นางสาวเพลินพิศ  บญุศิริ   
 การศึกษา   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   
 ด ารงต าแหน่ง ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  
  ซึง่เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 1.6 ปี  
 การอบรม - โครงการอบรมเพ่ือรับวฒิุบตัรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 18/2561 
   (Internal Auditing Cert. Program :) (IACP) 
  - หลกัสตูร updated COSO enterprise risk management :  intergrating 
   with strategy and performance 
  - ก้าวทนัมาตรฐานการบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 2562 
  - การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit)  
  - วิธีการออกแบบกระดาษท าการ 
  - การจดัท ากระดาษท าการเพ่ือมาตรการตอ่ตา่นคอร์รัปชนัในองค์กร  
   รุ่นท่ี 3/2561 
  - Accelerated Finance and Accounting for Non-Finance Executive 
  - CG & CAC  หวัข้อ “สง่เสริมการมีสว่นร่วมด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
   มาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัสูก่ารพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน” 
  - รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ และรายการที่เก่ียวโยงกนั 
  - ตรวจสขุภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นท่ี 2/2561 
  - กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

 ประสบการณ์การท างาน  
 - 15 มิ.ย.2560 - ปัจจบุนั  ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
    เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ซึง่เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ีการแต่งตัง้หน่วยงานและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทโดยตรง แตบ่ริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้หวัหน้างานเป็นผู้ รับผิดชอบตามสายงานในแตล่ะเร่ือง เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 
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 เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 - ไมม่ี -  
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เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

เอกสารแนบ 5.1 
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เอกสารแนบ 5.2 
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เอกสารแนบ 5.3 

 


