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 แบบ 56-1 ปี 2562 
 

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

 

ส่วนที ่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทในกลุม่สหพฒัน ์ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2515 ในนามบริษัท สหพฒันาอินเวสเมนต ์จ ากดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 6 ลา้นบาท ปัจจบุนัมีทนุจด
ทะเบียน 582,923,188 บาท ทนุท่ีเรียกช าระแลว้ 571,890,666 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2562) มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือ
ประกอบธุรกิจการลงทนุในหุน้บริษัทตา่งๆ และการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์โดยบริษัทฯ ไดน้  ากิจการเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยปี์ 2520 ภายใตช่ื้อย่อในการซือ้ขายหลกัทรพัยว์า่ “SPI” ตอ่มาในปี 2527 บริษัทฯ ไดเ้ปลี่ยนช่ือ
เป็น บริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั โดยไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2537
 ธุรกิจของบริษัทประกอบดว้ย 3 กลุม่ธุรกิจ ไดแ้ก่ 1. ธุรกจิการลงทุนในธุรกจิสินค้าอุปโภค 2. ธุรกิจการลงทุน
ในธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม และ 3. ธุรกจิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกจิอืน่ๆ  
 1. ธุรกจิการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 
  บริษัทฯ ลงทนุในหุน้บริษัทตา่งๆ ภายใตก้ลุม่ธุรกิจสินคา้อปุโภค ไมว่า่จะในสว่นของสิ่งทอและแฟชั่น (ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ เช่น Wacoal, Arrow) ของใชใ้นบา้น (ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น เปา โชกบุสุซิ โมโนกาตาริ) 
เครื่องส าอางและความงาม (ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น BSC, Mistine) และสินคา้อปุโภคอ่ืนๆ ซึง่บริษัทฯ มองวา่เป็น
ธุรกิจพืน้ฐานท่ีส  าคญักบัชีวิตประจ าวนัของทกุคน โดยธุรกิจท่ีลงทนุจะรวมตัง้แตส่ว่นของการผลิตซึง่เป็นตน้น า้ของธุรกิจ
ไปจนถงึการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  
 2. ธุรกจิการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ 
  บริษัทฯ ลงทนุในหุน้บริษัทตา่งๆ ภายใตก้ลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยปัจจบุนั มีการลงทนุหลกัอยู่ในธุรกิจ
ผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งส  าเรจ็รูป (ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น มามา่) และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ 
(ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น ฟารม์เฮา้ส)์ ซึง่เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัของผูบ้ริโภคมาชา้นาน ทัง้ยงัไดข้ยายการลงทนุและ/
หรือรว่มทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการกระจายการลงทนุ เช่น ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม 
BUD’s ธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร ่POCARI SWEAT เป็นตน้  
 3. ธุรกจิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกจิอื่นๆ 
  บริษัทฯ ไดด้  าเนินธรุกิจพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรม รองรบัการขยายก าลงัการผลิตของธรุกิจในกลุม่สหพฒัน ์
และเป็นการสนองตอ่นโยบายของรฐับาลในการสนบัสนนุการขยายตวัทางดา้นอตุสาหกรรมใหก้ระจายออกไปยงัสว่นภมูิภาค 
โดยปัจจบุนั เปิดด าเนินการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ทัง้หมด 4 แห่ง คือ 1) อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 2) อ  าเภอ
กบินทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจีนบรุ ี3) อ  าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู และ 4) อ  าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก โดยครอบคลมุการให้
เช่าท่ีดินและอาคาร พรอ้มการใหบ้ริการระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถงึการจ าหน่ายท่ีดิน
ใหก้บัลกูคา้ท่ีสนใจเขา้มาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ นอกจากนี ้ ยงัมีธุรกิจลงทนุในธรุกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจ
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พฒันาอสงัหาริมทรพัยอ์ื่น เชน่ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึง่เป็นโครงการ Community Mall ตกแตง่สไตลญ่ี์ปุ่ น ตัง้อยู่
ท่ีต  าบลสรุศกัดิ ์ อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี และธุรกิจลงทนุในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค 
และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

1.1 วิสัยทศัน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมายหรือกลยุทธใ์นการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท โดยไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ

เป้าหมายของบริษัท และคา่นิยมขององคก์ร เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน มีจดุมุง่หมายในการด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกนั และเป็นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดยก าหนดใหม้ีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดท้บทวนแลว้เห็นวา่ วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธย์งัมีความเหมาะสมกบั
สถานการณปั์จจบุนั และสอดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

  วิสัยทศัน ์(VISION) และพันธกจิ (MISSION) ของบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการก าหนดวิสยัทศัน ์  พนัธกิจ เปา้หมายของบริษัท เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการ
ด าเนินธุรกิจ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 

  วิสัยทศัน ์ (VISION) 
   “เป็นหน่ึงในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งม่ันพัฒนา สร้างคุณค่าใหก้จิการอย่างยั่งยนื” 
 

  พันธกจิ (MISSION)  
    ลงทุนในกจิการทีม่ีโอกาสเจริญก้าวหน้า  
    เพิม่ความพงึพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ 
    พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล    
    ส่งเสริมใหบ้ริษัทมีการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ คุณธรรมและ 
    จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

  เป้าหมาย (TARGET) 
   “ขยายตัวทางธุรกจิอย่างยั่งยนื” 
 

ทัง้นี ้ เพ่ือใหพ้นกังานทกุคนมีความมุ่งม่ันในการปฏิบตัิงานไปในทิศทางเดียวกนั และเป็นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดย
ในปี 2563 บริษัทฯ มีความตัง้ใจท่ีจะมุง่เนน้การสรรสรา้งนวตักรรมทางธุรกิจ ไมว่่าจะเป็นดา้นการลงทนุ ดา้นการพฒันา
สวนอตุสาหกรรม รวมถงึ ดา้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์า่งๆ บริษัทฯ จงึไดท้บทวนและปรบัคา่นิยมองคก์ร 
(Corporate Value) เป็นดงันี ้
 

  ค่านิยมองคก์ร (CORPORATE VALUE) 
   S SUCCESS WITH SYNERGY AND SHARING 
    มุ่งม่ันสร้าง ความส าเร็จ จากการรวมพลัง และการแบ่งปัน อย่างเหมาะสม 
   P PROGRESS WITH PARTNERSHIP AND POSITIVITY 
    หม่ันสร้าง ความเจริญทีม่ั่นคง สรรสร้างพันธมิตร ด้วยทศันคตเิชงิบวก อย่างจริงใจ 
   I INTEGRATION OF INNOVATION AND INTEGRITY 
    ร่วมใจสร้าง ผสมผสาน นวัตกรรมทีย่ั่งยนื ควบคู่ไปกับ คุณธรรมทางธุรกจิ อย่างลงตัว 
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 จากวิสัยทศัน ์ พันธกจิ เป้าหมาย และค่านิยมองคก์รดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธห์ลักในการ
ขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่ความยั่งยนื โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดทศิทางการด าเนินธุรกจิ ภายใต้กลยุทธ์
องคก์ร ส าหรับปี 2562 ดังนี ้
 1. ด้านการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี บริษัทฯ มุง่พฒันาดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง ซึง่ถือเป็น
รากฐานส าคญัในการพฒันาและสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูล้งทนุ เพ่ือ
น าไปสูก่ารประกอบธุรกิจท่ีสามารถแข่งขนัได ้ และมีผลประกอบการท่ีดี โดยยดึหลกัการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ เสริมสรา้งใหก้รรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน มีคณุธรรม ซื่อสตัย ์ สจุริต ขยนั อดทน มีการแบ่งปัน และใชส้ติปัญญาในการด าเนินงาน 
สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง เพ่ือประโยชนส์ขุอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 2. ด้านการลงทุน บริษัทฯ ยงัคงมุง่มั่นในการลงทนุและบรหิารเงินลงทนุเพ่ือสรา้งการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน
ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ โดยมีการลงทนุในกลุม่ธรุกิจหลากหลายและรว่มลงทนุกบัพนัธมิตรทัง้ไทยและตา่งประเทศ 
โดยในปีท่ีผ่านมีการรว่มทนุใหมเ่กิดขึน้ อาทิ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ธุรกิจรา้นคา้ปลีก และธรุกิจรา้นอาหารและ
เครื่องดื่ม ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไดเ้พ่ิมสดัสว่นการลงทนุในธุรกิจท่ีบริษัทฯ ลงทนุอยู่เดิมท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีมั่นคงและให้
ผลตอบแทนท่ีดีในหลายหมวดธุรกิจ ท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรและเงินปันผลรบัเพ่ิมขึน้ 
 3. ด้านสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองการพฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) 
ในเขตพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา และกบินทรบ์รุี ส  าหรบัพืน้ท่ีบริเวณโครงการ J-Park ศรีราชา สามารถ
ขอรบัการสง่เสริม สนบัสนนุการด าเนินงานภายใตก้ารสง่เสริมของรฐับาล เช่น การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สว่นของพืน้ท่ีจงัหวดัตาก นอกจากสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์แมส่อด 
บริษัทฯ ยงัมีท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพฒันาอตุสาหกรรมไดห้ลากหลายรูปแบบ อาทิ อตุสาหกรรมการตดัเย็บ อตุสาหกรรม
ลอจิสติกส ์อตุสาหกรรมพลาสติก ซึง่สามารถสง่ออกไปจ าหนา่ยยงัประเทศพมา่ หรือจะสง่กลบัมาจ าหน่ายในประเทศไทย
ไดส้ะดวก และยงัเป็นเขตสง่เสริมการลงทนุเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZ) ส  าหรบัสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล  าพนู ไดด้  าเนินการยกระดบัโครงการประชารฐั (โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา 
จงัหวดัล าพนู) เพ่ือสรา้งองคค์วามรู ้ความเป็นอยู่และความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน มีเป้าหมายใหส้งัคมโดยรอบมีคณุภาพชีวิต
และสภาพแวดลอ้มท่ีด ีสง่เสริมใหช้มุชนมรีายไดเ้ตบิโตอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ เพ่ือการพฒันาบคุลากรและพืน้ท่ีใหเ้ติบโตอย่าง
ยั่งยืน บริษัทฯ ไดย้ดึหลกัการบริหารดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหส้อดคลอ้งกบัหลกั Global Reporting Initiative : GRI 
standard 2018 พรอ้มน าเสนอความสอดคลอ้งเบือ้งตน้ของการด าเนินงานเทียบกบัเป้าหมาย การพฒันาท่ียั่งยืนของ
องคก์ารสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals) โดยด าเนินกิจการภายใต ้นโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
“คนดี สินคา้ดี สงัคมดี” ซึง่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงเป็น
ผูร้บัผิดชอบการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยยดึมั่นวฒันธรรมองคก์รท่ีมุง่เนน้เรื่องการประกอบธุรกิจควบคู่
ไปกบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้มและการอยู่รว่มกบัชมุชนอย่างยั่งยืน  
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 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
ปี เหตุการณ ์

2557  พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบศนูยก์ารคา้ (Community Mall) โดยใชช้ื่อ J-Park Sriracha Nihon Mura 
  ธุรกิจโรงแรม เคบีเอสซี ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ี ต  าบลวงัดาล อ าเภอกบินทรบ์ุรี จงัหวดัปราจีนบรุ ีซึง่เป็นท่ีพกัท่ีตัง้อยูใ่น   

    สนามกอลฟ์  
2558  คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง แตง่ตัง้คณะท างานดา้นธรรมาภิบาลและต่อตา้นการคอรร์ปัชนั     
    คณะท างานดา้นการบรหิารความเสี่ยง และคณะท างานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อท าหนา้ท่ีสนบัสนนุ  
    การปฏิบติังานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 

2559  ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 อนมุติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้  
    มลูคา่เงินตน้รวมของหุน้กู ้ไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2560 บรษัิทฯ ไดอ้อกและเสนอ  
    ขายหุน้กู ้จ  านวน 2 ชดุ มลูค่ารวม จ านวน 2,000 ลา้นบาท   

  ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC)  
    เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 

2560  รบัโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท เพรซิเดนทโ์ฮลดิง้ จ  ากดั และ การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดใน บรษัิท  
    เพรซิเดนทไ์รซโ์ปรดกัส ์จ  ากดั (มหาชน) และ บรษัิท เพรซิเดนท ์เบเกอรี ่จ  ากดั (มหาชน) จากการรบัโอนกิจการ 
    ดงักลา่ว บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั “BEST THAILAND DEAL” จากนิตยสาร FinanceAsia 

  ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้ท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึง่มีขอ้ก าหนดบงัคบัแปลงสภาพโดยมี 
    มลูคา่รวมทัง้สิน้ 3,505 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงท่ี 0.7% ตอ่ปี และบรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั Most Innovative Deal   
    จาก สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

2561  ปรบัโครงสรา้งการลงทนุ โดยมุ่งเนน้การเพิ่มสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท่ี์มีผลการ 
    ด าเนินงานท่ีมั่นคงและใหผ้ลตอบแทนท่ีดี      เพื่อสรา้งความเจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนใหก้บัการลงทนุของบรษัิท  
    นอกจากนี ้ บรษัิทฯ  ยงัไดข้ยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ๆ  เชน่ บรษัิท อิมแพค โซลา่ร ์จ  ากดั  ประกอบธุรกิจ  
    พลงังานทดแทน และ บรษัิท สห โคเมเฮียว จ ากดั ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง  ทัง้นี ้เพื่อ 
    กระจายการลงทนุและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัการลงทนุของบรษัิทยิ่งขึน้ 

  ทนุจดทะเบียนช าระแลว้เพิ่มขึน้จากเดิม 494,034,300 บาท เป็น 571,515,007.- บาท จากการท่ีมีผูถื้อหุน้กู ้
     แปลงสภาพแจง้ความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพทัง้ 2 ครัง้ มลูคา่รวม 3,486,635,000.- บาท ซึง่ไดแ้ปลงสภาพ 
     เป็นหุน้สามญัของบรษัิท จ านวน 77,480,707 หุน้ และคงเหลือยอดหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูคา่ 18,813,000.- บาท 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  คณะกรรมการบรษัิทมีมติแต่งตัง้ นายสปุระดิษฐ์ สอิด เป็น เลขานกุารบรษัิท แทน นางดรุณี สนุทรธ ารง เน่ืองจาก 
     เกษียณอาย ุ
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ปี เหตุการณ ์
2562  บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียน จ านวน 582,923,188.- บาท ทนุช าระแลว้ จ  านวน 571,890,666.- บาท จากการท่ีมี 

    ผูถื้อหุน้กูไ้ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คงเหลือยอดหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูคา่ 1,908,000.- บาท 
  บรษัิทฯ ไดมี้การขยายการรว่มทนุใหม่ๆ ท่ีบรษัิทฯ มองวา่สามารถเอือ้ประโยชน ์(Synergy) และ/หรอื มีศกัยภาพ 

    ท่ีจะตอ่ยอดทางธุรกิจกบักลุ่มธุรกิจในเครอืสหพฒัน ์ เชน่  บรษัิท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ  ากดั   ประกอบธุรกิจ  
    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์บรษัิท ดองกิ ทองหลอ่ จ  ากดั ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายรา้นคา้ปลีก และ บรษัิท เบรน เว็ค จ  ากดั  
    ประกอบธุรกิจ  รา้นอาหารและเครือ่งด่ืม  เพือ่กระจายการลงทนุและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัการลงทนุของบรษัิท 
     ย่ิงขึน้ 

  ไดผ้า่นการรบัรองการตอ่อายกุารรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ  
    (CAC) เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

  ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งใน 98 บรษัิท ท่ีอยูใ่นรายชื่อหุน้ยั่งยืน หรอื Thailand Sustainability Investment (THSI)  
    ประจ าปี 2562 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 
มาตรฐานคุณภาพ ปี เหตุการณ ์

 
 

ISO 9001:2000 

2546 ไดผ้า่นการตรวจรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2000  
จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

 
 
 

ISO 9001:2008 

2552 ไดร้บัการยกระดบัการรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2000  
เป็น ISO 9001:2008 จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 
 

 
 
 

ISO 9001: 2008 

2557 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2008  
จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (ศรรีาชา กบินทรบ์รุ ีล  าพนู) 
 
 

 
 
 

ISO 9001:2008 

2558 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2008  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.)  
(ศรรีาชา กบินทรบ์รุ ีล  าพนู) 
 
 
 

 
 
 

ISO 9001 : 2015 

2561 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.)  
(ศรรีาชา กบินทรบ์รุ ีล  าพนู) 
 
 

 
 

ISO 14001:2004 

2551-2554 
 

ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004 ของระบบ  
Central WastewaterTreatment จาก TUVNORD (Thailand) Ltd. (ศรรีาชา) 
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มาตรฐานคุณภาพ ปี เหตุการณ ์
 
 

 

ISO 14001:2004 

2552-2555 
 

 

ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004 ของระบบ  
Central Wastewater Treatment จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (ล าพนู) 
 
 

 
 
 

ISO 14001:2004 

2553-2555 
 
 

ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004 ของระบบ  
Central Wastewater Treatment จาก ส านกัรบัรองระบบคณุภาพ (สรร.)  
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว) (กบนิทรบ์รุ)ี 
 

 
 
 

ISO 14001:2004 

2555 ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว)  
ภายใตข้อบขา่ยการดแูลระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง 
 

 
 
 

ISO 14001:2004 

2556 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2004  
แบบ Multisite จาก สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.)  
(ศรรีาชา กบินทรบ์รุ ีล  าพนู) 
 

 
 
 

ISO 14001:2015 

2560 ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.) 

 
 
 

มรท. 8001-2546 

2552 ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)  
ระดบัสมบรูณ ์ขัน้รเิริม่จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
(ศรรีาชา) 
 

 
 
 

ISO 50001:2011 

2556 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011  
จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (ศรรีาชา) 
 
 

  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

7 
 

 1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท 
  (1)  นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทนุในธรุกิจสนิคา้อปุโภค การลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการ
พฒันาสวนอตุสาหกรรม และลงทนุในธุรกิจอื่นๆ โดยในสว่นของการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันน์ัน้ บริษัทฯ 
เป็นผูด้  าเนินการเองทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นสว่นการพฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรม การใหเ้ช่าท่ีดินและ/หรืออาคาร รวมไปถงึ
การใหบ้ริการดา้นระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ภายในสวนอตุสาหกรรม  
  ในสว่นของการลงทนุในหุน้นัน้ บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒันจ์ะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะ
ลงทนุรว่มกนั โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั หรอืเอือ้ประโยชนต์อ่กนั มีนโยบายใหบ้ริษัทท่ีรว่มลงทนุและท า
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุ เป็นผูต้ิดตามผลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ และมีหน่วยงานดา้นการลงทนุ
ท าการวิเคราะหแ์ละติดตามดว้ยเพ่ือใหท้ราบปัญหาท่ีเกิดขึน้และรายงานใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้กลุม่สหพฒันท์ราบ เพ่ือ
รว่มกนัเสนอแนวทางแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณ ์ ทัง้นี ้ การด าเนินงานของแตล่ะบริษัทท่ีบริษัทฯ เขา้ไปรว่มลงทนุเป็น
อ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ ปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัคงขยายการลงทนุอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในธุรกิจสินคา้อปุโภค 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอื่นๆ ท่ีสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่สหพฒัน ์
   



 

 (2)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถอืหุน้ในบริษัทร่วม 25 บริษัท สดัสว่นของสทิธิออกเสยีงเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้ แยกตามสายธุรกิจไดด้งันี ้

  
 
 
 
 
 
 
 

 

- บจ. ไหมทอง (32.11%) 
- บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรสี ์(25.00%) 
- บมจ. สหพฒันพิบลู (24.98%) 
- บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) (24.80%) 
- บมจ. ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอรเ์นชั่นแนล (24.69%) 
- บมจ. ธนลูกัษณ ์(23.52%) 
- บมจ. ไทยวาโก ้(23.04%) 
- บจ. ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ่ง (20.00%) 

- บจ. สหพฒันเ์รยีลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อสีเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 (40.00%) 
- บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ (36.00%) 
- บจ. พิทกัษก์ิจ (33.52%) 
- บจ. กรนี ไลฟ์ แมนเนจเมนท ์(30.00%) 
- บจ. เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตร ี(28.15%) 
- บจ. ทรพัยส์ินสหพฒัน ์(26.25%) 
- บจ. รกัษาความปลอดภยั ไทยซคีอม (25.50%) 
- บจ. เส-นอรส์ห โลจสิติกส ์(23.50%) 
- บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี (22.73%) 
- บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์(21.00%) 
- บจ. สห โคเมเฮียว (21.00%) 
- บจ. อมิแพค โซล่าร ์(21.00%) 
- บจ. สห โตคิว คอรป์อเรชั่น (20.00%) 

ธุรกจิอืน่ๆ ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ 

- บจ. สหชลผลพืช (26.30%) 
- บมจ. ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์(25.29%) 
- บมจ. เพรซเิดนท ์เบเกอรี่ (21.69%) 
 

ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  

บริษัท โชควัฒนา จ ากดั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ (16.80%) 
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 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้บริษัทตา่งๆ  ทัง้สิน้ 171  บริษัท ซึง่จ าแนก
ออกเป็น 3 หมวดอตุสาหกรรมหลกั ไดด้งันี ้
 
 
 
   
  

โครงสร้างการถอืหุน้ 
 1. ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิตภิาวะถอืหุ้นของ
บริษัท รวมกันเท่ากับร้อยละ 3.29 ซึ่งไม่เกนิร้อยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว และบริษัทฯ มี
สัดส่วนการถอืหุน้ของ Free Float เทา่กับร้อยละ 58.73 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายและเรียก
ช าระแล้ว 
 2. บริษัทฯ มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไขว ้ แตก่ารถือหุน้ไขวด้งักลา่วไมม่ีลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขวท่ี้ขดัหรือแยง้
กบัหลกัเกณฑข์อ้ 14 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 เรื่องการขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่

 3.  บริษัทฯ ไมไ่ดส้รา้งกลไกเพ่ือป้องกนัการครอบง ากิจการ บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ในกลุม่ธุรกิจและ
การถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั ในหวัขอ้ การถอืหุ้นไขว้ 

 4. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัตา่งชาติ จ านวน 70,707,874 หุน้  
เท่ากบัรอ้ยละ 12.37 และสดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัไทยจ านวน 2,550,570 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 0.45 รวม
สดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนั จ านวน 73,258,444 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 12.81 

 5. บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั  หากบริษัทฯ  มีเรื่องการซือ้หุน้คืน  แตใ่นปี 2562 บริษัทฯ ไมม่ีการ
ซือ้หุน้คืน  
 6. บริษัทฯ ไดเ้ผยแพรข่่าวสาร ขอ้มลู ของบริษัท ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์อง
บริษัท (www.spi.co.th) สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้ ยงัจดังาน  นกัวิเคราะห ์  นกัลงทนุพบ
กลุม่สหพฒัน ์ซึง่ในปี 2562 เป็นการจดังานครัง้ท่ี 11 โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ และผูส้นใจทั่วไป ได้
พบกบัผูบ้ริหารและยงัไดพ้บกบัผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์นกัลงทนุอื่นๆเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั 

 7. บริษัทฯ ไมม่ีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัตอ่บริษัทฯ 
หรือผูถื้อหุน้รายอื่น 
  

หมวดอุตสาหกรรม 
จ านวน
บริษัท 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธิ 
หน่วย : พันบาท 

1.  ธุรกิจสนิคา้อปุโภค 72 14,685,253  
2.  ธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม 14 14,592,316  
3.  ธุรกิจอื่นๆ 85 4,340,234  

รวม 171 33,617,803  
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การถอืหุน้ไขว้ 
  บริษัทฯ มีการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั ดงันี ้
  (1)   การถอืหุน้เกินกว่า 50% 
   (ก)   บริษัทอื่นเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 50%   
    บริษัทฯ ตอ้งไมถื่อหุน้ไขวใ้นบรษัิทอื่น   -ไม่มี- 
   (ข)   บริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทอื่น เกินกวา่ 50%  
    ตอ้งไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุน้ไขวใ้นบริษัทฯ  -ไม่มี-  
   (ค)   บริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้เกินกวา่ 50% ในบริษัทอื่น  ตัง้แต ่2 บริษัทขึน้ไป     
    ตอ้งไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นเหลา่นัน้ ถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั  -ไม่มี- 
 

  (2) การถอืหุน้เกินกว่า 25%  แต่ไม่เกนิกว่า 50% 
   (ก)   บริษัทอื่นเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทฯ เกินกวา่ 25%  แตไ่มเ่กินกวา่ 50% 

    บริษัทฯ ตอ้งไมถื่อหุน้ไขวใ้นบรษัิทอื่นเกินกวา่ 10%    -ไม่มี- 
   (ข) บริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทอื่น  เกินกวา่ 25%  แตไ่มเ่กินกวา่ 50% 

    ตอ้งไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุน้ไขวใ้นบริษัทฯ เกินกวา่  10% -ไม่มี- 
  ตามรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี.้- 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุน้ในบริษัทอื่น บริษัทอืน่ถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุน้ สัดส่วนการถอืหุน้ 
1. บจ. สหพฒันเ์รยีลเอสเตท 40.00 0.14 
2. บจ. อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 40.00 - 
3. บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ 36.00 - 
4. บจ. พิทกัษ์กิจ 33.52 - 
5. บจ. ไหมทอง 32.11 - 
6. บจ. กรนี ไลฟ์ แมนเนจเมนท ์ 30.00 - 
7. บจ. เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี 28.15 0.76 
8. บจ. สหชลผลพืช 26.30 - 
9. บจ. ทรพัยส์นิสหพฒัน ์ 26.25 0.14 
10. บจ. รกัษาความปลอดภยั ไทยซคีอม 25.50 - 
11. บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์ 25.29 1.23 
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  (3)  การถอืหุน้ไม่เกนิกว่า 25% 
   (ก)    บริษัทอื่นเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทฯ ไมเ่กินกวา่ 25%  
    บริษัทฯ ตอ้งไมถื่อหุน้ไขวใ้นบรษัิทอื่นเกินกวา่ 25%    -ไม่มี- 
   (ข) บริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทอื่น ไมเ่กินกวา่ 25%   
    ตอ้งไมป่รากฏวา่บริษัทอื่นถือหุน้ไขวใ้นบริษัทฯ เกินกวา่ 25%   -ไม่มี- 
  ตามรายละเอียด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี.้-  

ล าดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถอืหุน้ในบริษัทอื่น บริษัทอืน่ถอืหุ้นในบริษัทฯ 

สัดส่วนการถอืหุน้ สัดส่วนการถอืหุน้ 
1. บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรีส ์ 25.00 0.34 
2. บมจ. สหพฒันพิบลู 24.98 8.64 
3. บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) 24.80 0.52 
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล 24.69 9.97 
5. บมจ. ธนลูกัษณ ์ 23.52 0.93 
6. บมจ. ไทยวาโก ้ 23.04 0.69 
7. บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  

         เอนเตอรไ์พรส ์
16.06 0.32 

8. บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) 15.50 0.07 
9. บมจ. โอ ซี ซี 14.36 0.06 
10. บมจ. ฟารอ์ีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบ ี 13.41 0.24 
11. บมจ. ประชาอาภรณ ์ 13.78 0.41 
12. บมจ. เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ 12.03 0.09 
13. บจ. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 11.77 1.42 
14. บมจ. นิวพลสันิตติง้ 5.33 0.02 
15. บมจ. สหยเูนี่ยน 0.87 1.56 

หมายเหตุ : บรษัิทฯ  มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไขว ้ แตก่ารถือหุน้ไขวด้งักลา่วไมม่ีลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนัท่ี
ขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ ์ขอ้ 14  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551  เรือ่ง  การขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่

 
 

 1.4 ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุน้ใหญ่ 
  - ไมม่ี -  

  



 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจการลงทนุในธรุกิจสนิคา้อปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธรุกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจการพฒันาสวน
อตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : พันบาท) 

กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย 
% การถอืหุ้น 
ของบริษัท 

ปี 2562 ปี 2561* ปี 2560** 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค บรษิัทฯ บรษิัทร่วม และบรษิัทอ่ืนๆ 0.008 – 32.11 1,266,264 23.77 1,346,451 23.69 1,176,688 17.71 

2. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บรษิัทฯ บรษิัทร่วม และบรษิัทอ่ืนๆ 0.003 – 26.30 1,372,106 25.76 1,236,024 21.75 1,650,018 24.84 

3. ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ บรษิัทฯ บรษิัทร่วม และบรษิัทอ่ืนๆ 0.0003 – 40.00 2,687,691 50.47 3,101,032 54.56 3,816,051 57.45 

รวม 5,326,061 100.00 5,683,507 100.00 6,642,757 100.00 
 

หมายเหตุ : * ในปี 2561 บรษัิทฯ มีก าไรพเิศษ จ านวน 423 ลา้นบาท จากการเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มสดัสว่นในหุน้สามญัของ บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุี) จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 38.2 ลา้นหุน้  
   (คดิเป็นมลูคา่ จ านวน 176.5 ลา้นบาท) จากเดมิรอ้ยละ 16.88 เป็นรอ้ยละ 20.88 ท าใหเ้งินลงทนุใน บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) เปล่ียนสถานะจากเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย เป็นเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 
   เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561  
   ซึ่งหากหกัรายการดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จะมรีายไดร้วม จ านวน 5,250 ลา้นบาท และมโีครงสรา้งรายได ้ในปี 2561 ดงันี ้   
    1. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสนิคา้อปุโภค คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 
    2. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 
    3. ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอืน่ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 
  ** ในปี 2560 บรษัิทฯ มีก าไรพเิศษ จ านวน 1,833 ลา้นบาท จากการเปล่ียนประเภทเงนิลงทนุและการตอ่รองราคาซือ้ อนัเน่ืองมาจากการรบัโอนกิจการ บรษัิท เพรซเิดนทโ์ฮลดิง้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560  
   ซึ่งหากหกัรายการดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จะมรีายไดร้วม จ านวน 4,810 ลา้นบาท และมโีครงสรา้งรายได ้ในปี 2560 ดงันี ้
    1. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสนิคา้อปุโภค คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 
    2. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 
    3. ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอืน่ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 58.2 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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 (2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธรุกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 2.1 ธุรกจิการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค  
 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
  บริษัทฯ ลงทนุในหุน้บริษัทตา่งๆ โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือสรา้งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
ทกุกลุม่ โดยบริษัทฯ จะไดร้บัผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษัทฯ ลงทนุในหุน้ของบริษัทภายใตธุ้รกิจสินคา้อปุโภคทัง้หมด จ านวน 72 บริษัท โดยสามารถแบ่งเป็นเงินลงทนุในสาย
ธุรกิจย่อย ได ้4 กลุม่ คือ 1) สิ่งทอและแฟชั่น 2) ของใชใ้นบา้น 3) เครื่องส าอางและความงาม และ 4) สนิคา้อปุโภคอ่ืนๆ  
  โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการลงทนุในกลุม่ธุรกิจสนิคา้อปุโภค จ านวน 1,266.3 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 23.8 ของรายไดร้วมทัง้หมด (งบการเงินรวม) และไดร้บัเงินปันผลจากกลุม่ธุรกิจนี ้จ านวน 689.6 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 52.9 ของรายไดเ้งินปันผลรวมทัง้หมด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
  บริษัทฯ ลงทนุและรว่มลงทนุในบริษัทสายธุรกิจนี ้เชน่ 
   บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูปและเครื่องหนงั ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น 
Arrow, Guy Laroche, DAKS เป็นตน้ 
   บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตชดุชัน้ในสตรีและเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น 
Wacoal, ELLE, Enfant และ BSC เป็นตน้ 
   บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลิตสินคา้อปุโภค ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้  เช่น เปา โคโดโม โชกุ
บสุซโึมโนกาตาริ ซิสเท็มมา คิเรอิคิเรอิ และซื่อสตัย ์เป็นตน้  
   บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภค เช่น ผงซกัฟอกเปา บะหมี่กึ่ง
ส  าเรจ็รูปมามา่ ผลิตภณัฑซ์ิสเท็มมา สบู่เหลวโชกบุสุซโึมโนกาตาริ น า้ยาลา้งจานไลปอนเอฟ ผลิตภณัฑโ์คโดโม คิเรอิคิเรอิ 
i-Healti Q10, ซื่อสตัย ์บะหมี่อบแหง้กึ่งส  าเรจ็รูปมามา่ราเมง และเครื่องดื่ม POCARI SWEAT เป็นตน้ 
   บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินคา้ประเภทตา่งๆ เช่น เสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป 
Arrow, Lacoste, Guy Laroche, ELLE, DAKS, ชดุชัน้ใน Wacoal, เสือ้ผา้เดก็ Enfant, Absorba, รองเทา้ Regal, 
Naturalizer, Sby, ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ BSC เป็นตน้ 
   บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตเครื่องส าอาง เช่น BSC เป็นตน้ 
   บริษัท เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ขายตรงเครื่องส าอาง ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Mistine และ 
Faris by Naris 
 

 2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  บริษัทฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณเ์ศรษฐกิจไทยอย่างตอ่เน่ืองและน ามาเป็นสว่นหนึ่งของ
ปัจจยัในการพิจารณาการลงทนุและติดตามการด าเนินงานของบริษัทท่ีลงทนุ ส  าหรบัธรุกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค
ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจไทยท่ีเติบโตอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ดงันัน้ ในปี 2562 บริษัทฯ จงึเพ่ิมการลงทนุใน
บริษัทท่ีลงทนุอยู่เดิมท่ีมีผลประกอบการท่ีดีและใหผ้ลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ เช่น บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัสว่นแบ่งก าไรและ
เงินปันผลรบัเพ่ิมขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการแถลงข่าวของกระทรวงการคลงัท่ีประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนมกราคม 
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2563 วา่เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองท่ีรอ้ยละ 2.5 ชะลอตวัลงจากปีก่อนท่ีขยายตวัรอ้ยละ 4.1 สาเหตหุลกั
มาปัจจยัอปุสงคจ์ากตา่งประเทศท่ีชะลอตวัลง อนัเป็นผลมาจากสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ และจีน สง่ผลใหม้ลูคา่การ
สง่ออกสินคา้ตามระบบศลุกากรลดลง ส าหรบัการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนมีปัจจยัสนบัสนนุมาจากมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการชิมชอ้ปใชท่ี้มีสว่นช่วยเพ่ิมการใชจ้่ายของประชาชน  
  ธุรกจิสิ่งทอและแฟช่ัน 
  ในปี 2562 ภาพรวมอตัราการผลิตสิ่งทอลดลงรอ้ยละ 17 จากปีก่อน ซึง่เป็นผลมาจากค าสั่งซือ้ของประเทศคูค่า้
รวมถงึความตอ้งการของคนในประเทศท่ีลดลง นอกจากนัน้ ยงัมีการยา้ยฐานการผลิตไปยงักลุม่ประเทศ CLMV เน่ืองจาก
ไดเ้ปรียบดา้นคา่แรงและสิทธิประโยชนท์างภาษี อย่างไรก็ตาม กลุม่เสือ้ผา้ส  าเรจ็รูปสตรีและบรุุษยงัคงไดร้บัแรงผลกัดนัท่ีดี
จากค าสั่งซือ้ตา่งประเทศท่ีเป็นคูค่า้ส  าคญั เช่น สหรฐัอเมรกิา จีน และสหราชอาณาจกัร โดยไดอ้านิสงสจ์ากสงคราม
การคา้ระหวา่งสหรฐัฯ และจีน ท าใหไ้ทยสง่ออกเครื่องแตง่กายไปยงัทัง้ 2 ตลาดไดม้ากขึน้ ประกอบกบัยงัสามารถขยายตวั
ไดด้ีในกลุม่ผูป้ระกอบการท่ีรบัจา้งผลิตสินคา้ใหก้บัแบรนดเ์นมตา่งประเทศ (ท่ีมา : ศนูยวิ์จยัธนาคารออมสิน) 
  บริษัทฯ ลงทนุและรว่มลงทนุในบริษัทสายธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นครบวงจร ซึง่เป็นบริษัทผูวิ้จยัและพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละวตัถดุิบ ผูผ้ลิตวตัถดุิบตน้น า้ ผูน้  าเขา้วตัถดุิบ ทอผา้ ผลิตเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูปและเครื่องหนงั และผูจ้ดัจ าหน่าย
สินคา้ผ่านหา้งสรรพสินคา้ ดิสเคานส์โตร ์ (Discount Store) และช่องทางออนไลน ์ รวมทัง้ลงทนุในหลากหลายประเภท
สินคา้ในธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น อาทิ ธุรกิจชดุชัน้ในสตรีและธรุกิจเครื่องแตง่กายบรุุษ ปัจจบุนักลุม่สหพฒันม์ีชดุชัน้ในสตรี
จ าหน่ายภายใตเ้ครื่องหมายการคา้หลกั คือ Wacoal, BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASATRI โดยชดุชัน้ใน 
WACOAL ถือเป็นแบรนดท่ี์ยงัคงรกัษาสว่นแบ่งการตลาดไดก้วา่รอ้ยละ 40 และอยู่คูค่นไทยมามากกวา่ 49 ปี ส  าหรบัธุรกิจ
เครื่องแต่งกายบรุุษมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คือ การสรา้ง Portfolio ของกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องแต่งกายบรุุษ ครอบคลมุ
กลุม่เป้าหมาย และน านวตักรรมใหมม่าใชก้บัผลิตภณัฑ ์เช่น นวตักรรมเสน้ใย (Fiber) ท่ีผสมผสาน “นาโนซิงค”์ มีประสิทธิภาพ
ในการก าจดัและยบัยัง้การเจรญิเติบโตของแบคมีเรีย ปัจจบุนักลุม่สหพฒันเ์ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องแตง่กายบรุุษภายใต้
เครื่องหมายการคา้ต่างๆ อาทิ ARROW, DAKS, GUY LAROCHE, ELLE HOMME, LACOSTE และ HAZZYS 
  ธุรกจิของใช้ในบ้าน 
  ในปี 2562 การเติบโตของธุรกิจของใชใ้นบา้นเติบโตอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป สอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโต
เศรษฐกิจไทยและก าลงัซือ้ของกลุม่ผูบ้ริโภคฐานรากท่ีมีจ ากดั ท าใหม้ีการแข่งขนัในตลาดสงู ผูบ้ริโภคมีความออ่นไหวตอ่
ราคามากขึน้  
  ทัง้นี ้ บริษัทกลุม่สหพฒันย์งัคงมุง่เนน้การจ าหน่ายสนิคา้ท่ีมคีณุภาพ ราคาซื่อสตัยย์ตุิธรรมตอ่ผูบ้ริโภค และ
ขยายช่องทางการจ าหน่ายใหค้รอบคลมุทกุช่องทาง กลยทุธท์างการตลาดเนน้การเลือกสว่นแบ่งการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งของสินคา้และบรกิาร ครอบคลมุผลิตภณัฑใ์นครวัเรือน ผลิตภณัฑส์ว่นบคุคล และผลิตภณัฑเ์ดก็ เชน่ น า้ยาลา้งจาน 
ไลปอนเอฟ ผงซกัฟอกเปา ผลติภณัฑซ์ิสเท็มมาและผลิตภณัฑโ์คโดโม เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัใหค้วามส าคญักบัสินคา้เพ่ือ
สขุภาพและสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ใหค้รอบคลมุทกุเพศทกุวยั เช่น สินคา้หมวดออรลัแคร ์ ภายใตเ้ครื่องหมาย
การคา้ โคโดโม ซิสเท็มมา ผา้อนามยัเอลิส และทิชชู่เปียกเอลิแอล เป็นตน้ บริษัทกลุม่สหพฒันย์งัมีกลยทุธท่ี์ส  าคญั ไดแ้ก่ 
การรกัษาความสมัพนัธก์บัคูค่า้ พนัธมิตร (strategic partners) มีการตัง้เป้าหมายการขายกบัคูค่า้อย่างใกลชิ้ด และเนน้การ
จ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้ 
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  ธุรกจิเคร่ืองส าอางและความงาม 
  ในปี 2562 ตลาดเครื่องส าอางในประเทศไทยยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง มีผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางเกิดใหม่
เพ่ิมมากขึน้ ทัง้ยงัมีรูปแบบน าเสนอสินคา้ท่ีหลากหลายกวา่เดิม อาทิ ผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม ่พรอ้มค านงึถงึผลกระทบตอ่
สิ่งแวดลอ้ม มี Packaging ท่ีแตกตา่งพกพาสะดวก อีกทัง้ยงัมีราคาต่อหน่วยท่ีถกูลง โดยเฉพาะช่องทางการขายท่ีเขา้ถงึได้
ง่าย ทัง้จากช่องทางเดิมใน Modern Trade, Convenience Store, Beauty Shop, Retail Shop และการรุกตลาดออนไลน์
ผ่านช่องทาง Social Media ตา่งๆ ท่ีมีตน้ทนุต ่าและเขา้ถงึผูบ้ริโภคไดง้่าย ซึง่ปัจจัยเหลา่นีส้ง่ผลใหต้ลาดเครื่องส าอางมีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ เพ่ือรกัษาสว่นแบ่งการตลาดและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค อย่างไรก็ตาม จากความ
เช่ือมั่นสนิคา้เครื่องส าอาง Made in Thailand Product ทัง้ในดา้นมาตรฐานภาคการผลิตในระดบัสงูและคณุภาพของวตัถดุบิ 
ท าใหใ้นปี 2562 มลูคา่การสง่ออกเครื่องส าอางไทยยงัคงขยายตวัตอ่เน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตกวา่รอ้ยละ 6  
  ทัง้นี ้ บริษัทฯ รว่มลงทนุในบรษัิทสายธุรกิจเครื่องส าอางและความงามครบวงจร ซึง่เป็นบรษัิทผูผ้ลิตคิดคน้
สตูรเครื่องส าอาง ผลิตบรรจภุณัฑ ์และจดัจ าหน่ายเครื่องส าอางผ่านหลายช่องทางการจดัจ าหน่ายตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
เปลี่ยนไปและใชก้ลยทุธท์างการตลาดอย่างเหมาะสม โดยจ าหน่ายผ่าน Counter Sale ดสิเคานส์โตร ์ (Discount Store) 
ช่องทางออนไลนแ์ละธุรกิจขายตรง โดยจ าหน่ายเครื่องส าอางชัน้น าภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ อาทิ BSC Cosmetology, 
Arty Professional by BSC, Sheene, Pure Care และ Mistine โดยในปี 2562 เครื่องส าอาง Mistine ยงัคงมีสว่นแบ่ง
การตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งของตลาดเครื่องส าอางส าหรบัการแตง่หนา้ (color cosmetics) ในประเทศไทย (ท่ีมา: บริษัทวิจยั
ตลาดยโูรมอนิเตอร ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล) โดยจากเดิมท่ีเนน้การขายตรง ก็ไดม้ีการเปิดรา้นคา้ท่ีเป็นรา้นจ าหน่ายของตวัเอง 
รุกเขา้ไปขายสินคา้ช่องทางออนไลนผ์่านแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ  มากขึน้ รวมถงึการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายคา้ปลีกมากขึน้ นอกจาก
รา้นคา้ขนาดเลก็ (Kiosk) ท่ีเปิดตามหา้งสรรพสินคา้เซน็ทรลั-เดอะมอลล ์รวมกวา่ 10 สาขา ก็ไดม้ีเปิดรา้นคา้ขนาดเลก็ตาม
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพ่ือจบักลุม่คนเมืองท่ีมีไลฟ์สไตลเ์รง่รบี อาทิ สถานีสยาม อโศก หมอชิต สีลม เป็นตน้ และยงัมีการ
ออกรา้นขนาดเลก็ (Pop-up stores) โดยเนน้เปิดตามสถานีรอง อาทิ พหลโยธิน สลีม เป็นตน้ 
 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
  บริษัทฯ มีความมุง่มั่นในการขยายการลงทนุในธรุกิจสนิคา้อปุโภคอย่างตอ่เน่ือง ทัง้สง่เสริมธุรกิจท่ีลงทนุอยู่
ในปัจจบุนัใหเ้ติบโตอย่างมั่นคง และสรรหาโอกาสในการลงทนุใหมร่ว่มกบัพนัธมิตร เพ่ือสรา้งความเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ปัจจบุนั บริษัทฯ สรรหาการลงทนุใหมผ่่านการแนะน าของพนัธมิตรทางธุรกิจสถาบนั
การเงิน คูค่า้ และการเจรจาทางธุรกิจ 
 2.1.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ - ไมม่ี - 
 

 2.2 ธุรกจิการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่  
 2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ ลงทนุในหุน้ของบริษัทภายใตธุ้รกิจอาหารและเครื่องดื่มทัง้หมด จ านวน 
15 บริษัท ซึง่ประกอบไปดว้ยหลากหลายผลิตภณัฑ ์ เช่น ธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งส  าเรจ็รูป ธรุกิจผลิตและจ าหน่าย
ขนมปังและเบเกอรี่ ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม BUD’s ธุรกิจผลิตน า้ผลไมแ้ละเครื่องดื่ม ธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องดื่ม
เกลือแร ่POCARI SWEAT เป็นตน้ 
  โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 1,372.1 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 25.8 ของรายไดร้วมทัง้หมด (งบการเงินรวม) และไดร้บัเงินปันผลจากกลุม่ธุรกิจนี ้จ านวน 528.2 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 40.5 ของรายไดเ้งินปันผลรวมทัง้หมด (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึง่มากกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดเ้งินปันผลในกลุม่นี ้
มาจากการลงทนุผ่าน 2 บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
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   บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งส  าเรจ็รูป ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “มามา่” ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัของผูบ้ริโภคมานานกวา่ 40 ปี โดยครองสว่นแบ่งการตลาดมากท่ีสดุ
ในประเทศไทย รวมทัง้การรบัจา้งผลิตบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปใหก้บับริษัทชัน้น าของทวีปยโุรป อเมริกา และออสเตรเลีย 
   บริษัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ของบริษัท เช่น “ฟารม์เฮา้ส”์ ซึง่สว่นมากเป็นการจ าหน่ายภายในประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุม่ธุรกิจเบเกอรี่
คา้สง่ ธุรกิจเบเกอรี่คา้ปลีก ธุรกิจเบเกอรี่ส  าหรบัธรุกิจฟาสตฟ์ู้ดและรา้นอาหาร/ภตัตาคาร และธุรกิจสง่ออก 
 

 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  การลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัท ยงัคงเนน้ในธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งส  าเรจ็รูป 
ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์ จ ากดั (มหาชน) และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ 
ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท  เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ซึง่ทัง้ 2 บริษัทยงัคงสามารถรกัษาความเป็นผูน้  าใน
ตลาดภายในประเทศไดอ้ย่างเขม้แข็ง 
  ธุรกจิผลิตบะหมี่และอาหารกึง่ส าเร็จรูป 
  ภาพรวมของตลาดบะหมี่และเสน้หมี่กึ่งส  าเรจ็รูปในประเทศไทยปี 2562 มีมลูคา่ตลาดรวมอยู่ท่ีประมาณ 
18,582 ลา้นบาท โดยมีการเติบโตรอ้ยละ 4.9 จากปีก่อน (ท่ีมา : Nielsen (Thailand)) ถงึแมท่ี้ผ่านมาตลาดจะมีการแข่งขนั
ท่ีรุนแรง  โดยเฉพาะตลาดพรีเมียมของบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปจากประเทศเกาหลีและญ่ีปุ่ นท่ีเติบโตคอ่นขา้งมากในช่วง 2-3 ปีท่ี
ผ่านมา กอปรกบัการท่ีผูบ้ริโภคมีทางเลือกเพ่ิมขึน้จากสินคา้ทดแทน รวมถงึพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนไป ซึง่มีแนวโนม้ท่ี
จะรกัษาสขุภาพมากขึน้ แตใ่นปี 2562 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีวิถีชีวิตเรง่รีบมากขึน้ท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาเนน้อาหารท่ีรบัประทาน
ไดง้่ายและรวดเรว็ รวมถงึมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลอย่าง “ชิม ชอ้ป ใช”้ และ “บตัรสวสัดิการแห่งรฐั” ท าให้
ตลาดเติบโตขึน้ โดยเฉพาะผลิตภณัฑบ์ะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “มาม่า” ยงัสามารถรกัษาความเป็น
ผูน้  าอนัดบัหนึ่งในตลาดประเทศไทยได ้ดว้ยสว่นแบ่งการตลาดท่ีรอ้ยละ 49.4 (ท่ีมา : Nielsen (Thailand)) 
  การเขา้มาของคูแ่ข่งจากตา่งประเทศอย่างเกาหลีและญ่ีปุ่ น ท าใหเ้กิดการแข่งขนัของตลาดภายในประเทศ
เพ่ิมขึน้ ซึง่ถือเป็นการกระตุน้ตลาดสินคา้พรีเมียมของบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปในประเทศไทยใหเ้ติบโตขึน้ อีกทัง้คูแ่ข่งภายใน 
ประเทศก็ไดม้ีการกระตุน้สินคา้โดยการเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ “ชาม” เป็นครัง้แรก และยงัไดเ้พ่ิมรสชาติใหม ่พรอ้มทัง้ปรบั
ทิศทางมุง่เนน้บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปกลุม่พรีเมียม และเจาะกลยทุธอ์อนไลนเ์พ่ิมมากขึน้ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์ จ ากดั 
(มหาชน)  จงึไดป้รบักลยทุธใ์หมด่ว้ยการท าตลาดผ่านการออกสนิคา้ใหมแ่ละรสชาติใหมสู่ต่ลาด โดยจะเนน้ไปท่ีตลาดพรีเมียม 
ซึง่มีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี มีศกัยภาพ และเป็นกลุม่สินคา้ท่ีสามารถปรบัราคาสงูขึน้ไดจ้ากวตัถดุิบท่ีดีขึน้ และดว้ยกระแส
การตอบรบัอย่างดีจากการเปิดตวับะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป “ออเรียนทลัคิตเชน” รสชาติฮฮตโคเรียน กุง้ผดัซอสตม้ย า และรสผดั
ไข่เคม็ ของปีท่ีผ่านมา และในปี 2562 ไดพ้ฒันาเพ่ิมรูปแบบถว้ยพรอ้มน านวตักรรมฝา 2 ชัน้ ส  าหรบับะหมี่แบบแหง้ช่วยให้
เทน า้ไดส้ะดวกขึน้ เพ่ือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค นอกจากนี ้  ยงัมุง่เนน้พฒันาผลิตภณัฑร์สชาติใหม่ๆ  ขึน้มา เพ่ือสรา้งความ
แปลกใหมใ่นตลาด  ไมว่า่จะเป็นผลิตภณัฑก์๋วยเต๋ียวเสน้เลก็กึ่งส  าเรจ็รูปรสชาติใหม ่ รสเลง้แซบ่ รสน า้ยาป ู และแบบแหง้ 
รสผดัหอยลาย อีกทัง้ยงัไดใ้ชก้ลยทุธท์างการตลาดและการประชาสมัพันธท์กุรูปแบบ ทัง้สื่อโฆษณา กิจกรรมทั่วประเทศ 
และมุง่เนน้การสื่อสารทัง้สื่อโฆษณาทางโทรทศัน ์  วิทย ุ  บิลบอรด์และสื่อออนไลนเ์ตม็รูปแบบ รวมไปถงึการท าโฆษณา
สินคา้มามา่ผ่านรายการโทรทศันต์า่งๆ (Above the ine) และไดม้ีการจดัรายการโปรโมชั่นในช่องทางรา้นคา้ปลีกสมยัใหม ่
(Modern Trade) เป็นตน้ เพ่ือเป็นการกระตุน้ยอดขายและเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคอีกทางหนึ่ง พรอ้มทัง้มีแผนพฒันา
สินคา้ในกลุม่สขุภาพ Rice Product อีกทัง้ยงัพฒันาสนิคา้ High Quality โดยเสริมคณุคา่ทางอาหาร เช่น การผสมผกัตา่งๆ 
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เพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิมใหก้บัสินคา้ และตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาด นอกจากนี ้ มีแผนการน าเทคโนโลยีหุ่นยนตม์าใช้
ในกระบวนการผลิต เพ่ือช่วยลดตน้ทนุดา้นแรงงานท่ีมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ 
  ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ี 
  รายไดห้ลกัของ บริษัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) มาจากกลุม่ธุรกิจเบเกอรี่คา้สง่ (Wholesale) โดย
กลุม่ลกูคา้หลกั คือ รา้นคา้ปลีกสมยัใหม ่ (Modern Trade) ไดแ้ก่ รา้นสะดวกซือ้ รา้นคา้ในสถานีบริการน า้มนั 
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ต ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้รา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ไดแ้ก่ รา้นคา้เลก็ๆ 
ทั่วไป  รา้นคา้ในโรงเรยีน โรงงาน เป็นตน้ ปัจจบุนั พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี่ยนไป มีความตอ้งการผลติภณัฑเ์พ่ือสขุภาพมากขึน้ 
ซึง่ บริษัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ยงัคงใหค้วามส าคญัในการออกผลิตภณัฑใ์หมอ่ย่างตอ่เน่ือง ทัง้รสชาติใหม่ๆ  
และขนมปังเพ่ือสขุภาพ เพ่ือรองรบัตอ่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดย บริษัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ใหก้าร
รบัรองวา่ ผลิตภณัฑท์กุรายการภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “ฟารม์เฮา้ส”์ ปราศจากไขมนัทรานส ์ 
  ในปี 2562 ผลิตภณัฑฟ์ารม์เฮา้สย์งัสามารถครองความเป็นผูน้  าอนัดบัหนึ่งในตลาดขนมปังและเบเกอรี่ของ
ประเทศไทย ในขณะท่ีการแข่งขนัมีความรุนแรงเพ่ิมขึน้ ทัง้การแข่งขนัจากรายเดิมท่ีอยู่ในตลาดและการเขา้มาของรายใหม ่
และมีการแข่งขนัดา้นราคาเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยผลิตภณัฑฟ์ารม์เฮา้สเ์นน้เรื่อง ความสดใหม ่การรกัษาคณุภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภณัฑ ์ ควบคูก่บัพฒันาความสามารถดา้นการกระจายสินคา้ครอบคลมุทกุภมูิภาคของประเทศ และมีตน้ทนุการผลติ
ต ่า ซึง่ท าให ้บริษัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) มีความไดเ้ปรียบคูแ่ข่งรายอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี ้ยงัเป็น
ผูน้  าในการออกผลิตภณัฑใ์หมอ่ย่างตอ่เน่ือง โดยมุง่มั่นท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีใหท้นัสมยั เช่น การทดลองน าหุ่นยนตเ์ขา้มา
ใชใ้นขัน้ตอนการผลิต รวมทัง้ การน าซอฟตแ์วรเ์ขา้มาช่วยปรบัปรุงการท างานของระบบงานการผลิต และ Back Office 
เพ่ือใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการท างานท่ีซ  า้ซอ้น อีกทัง้ ยงัเป็นการพฒันาระบบการท างานให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส าหรบัดา้นการตลาด บริษัท เพรซิเดนท ์ เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัการท า
โฆษณาผ่านสื่อออนไลนม์ากขึน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนไป 
 2.2.3  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  
  บริษัทฯ มีความมุง่มั่นในการขยายโอกาสทางการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเนน้การเพ่ิม
สดัสว่นการลงทนุในบริษัทท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีมั่นคงและใหผ้ลตอบแทนท่ีดีเป็นหลกั พรอ้มทัง้สรรหาโอกาสในการ
ลงทนุใหมร่ว่มกบัพนัธมิตรอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ โดยผ่านการ
แนะน าของพนัธมิตรทางธุรกิจ สถาบนัการเงิน คูค่า้ และการเจรจาทางธุรกิจ  
 2.2.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ - ไมม่ี - 
 

 2.3 ธุรกจิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกจิอื่นๆ 
 2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
  บริษัทฯ ไดจ้  าแนกสว่นธุรกิจไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ 1)  ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 2) ธุรกิจลงทนุในธุรกิจอื่นๆ  ทัง้นี ้
รายไดส้ว่นใหญ่ของธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธรุกิจอื่นๆ มาจาก ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม เป็นส าคญั 
  1)  ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม บริษัทฯ ในฐานะผูพ้ฒันาท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรม รองรบัการขยายก าลงัการผลิต
ของธุรกิจในกลุม่สหพฒัน ์โดยปัจจบุนั เปิดด าเนินการสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ทัง้หมด 4 แห่ง คือ 1) อ  าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรุี 2) อ  าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 3) อ  าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู และ 4) อ  าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 
โดยครอบคลมุการใหเ้ช่าท่ีดินและอาคาร พรอ้มการใหบ้ริการระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมถงึการจ าหน่ายท่ีดินใหก้บัลกูคา้ท่ีสนใจเขา้มาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์



 

บรษิัทฯ ด  าเนินธุรกิจพฒันาสวนอตุสาหกรรม จ านวน  4 แหง่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ ทีตั่ง้ ขนาดโครงการ (ไร่) ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ศรรีาชา เขตเทศบาลต าบลแหลมฉบงั บรเิวณหมูท่ี่ 11 ต  าบลหนองขาม  
และหมูท่ี่ 1 ต  าบลบงึ อ  าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี

1,800 - โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลติ 215 เมกะวตัต ์
- ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง รองรบัน า้เสียไดป้ระมาณ 12,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั         
- สนามบนิ ส าหรบัใชเ้ป็นพืน้ท่ีขึน้ลงของเครือ่งบนิสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส  ารองน า้ดิบ ขนาดความจ ุ150,000 ลกูบาศกเ์มตร 
- ระบบผลติน า้ประปาท่ีมีก าลงัการผลติ 18,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
- พืน้ท่ีสีเขียว ไดแ้ก่ สวนพระพรหม สนามเดก็เล่น สนามกีฬา 
- พืน้ท่ีจ  าหน่ายผลติภณัฑก์ลุ่มสหพฒัน ์

กบนิทรบ์รุ ี เขตพืน้ท่ีต  าบลนนทร ีและต าบลวงัดาล อ าเภอกบนิทรบ์รุ ี 
จงัหวดัปราจีนบรุ ี 

3,900  - ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง รองรบัน า้เสียไดป้ระมาณ 16,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
- สนามบนิ ส าหรบัใชเ้ป็นพืน้ท่ีขึน้ลงของเครือ่งบนิสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส  ารองน า้ดิบ ขนาดความจ ุ1,000,000 ลกูบาศกเ์มตร 
- ระบบผลติน า้ประปาท่ีมีก าลงัการผลติ 6,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
- สถานีไฟฟา้ยอ่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคขนาด 50 x 2 เมกะวตัต ์
- เตาเผามลูฝอยขนาด 100 กิโลกรมัตอ่ชั่วโมง 
- พืน้ท่ีจ  าหน่ายผลติภณัฑก์ลุ่มสหพฒัน ์

ล าพนู เขตพืน้ท่ีต  าบลป่าสกัและต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู  
จงัหวดัล าพนู  

2,300  - ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง รองรบัน า้เสียไดป้ระมาณ 6,500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
- สนามบนิ ส าหรบัใชเ้ป็นพืน้ท่ีขึน้ลงของเครือ่งบนิสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส  ารองน า้ดิบ ขนาดความจ ุ1,100,000 ลกูบาศกเ์มตร 
- สถานีไฟฟา้ยอ่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ขนาด 50 x 2 เมกะวตัต ์
- เตาเผามลูฝอยขนาด 50  กิโลกรมัตอ่ชั่วโมง   
- ระบบน า้อปุโภคและบรโิภคจากบอ่บาดาล มีอตัราการสบู 2,390 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
- ระบบน า้อปุโภคและบรโิภคจากระบบผลิตน า้ประปา 4,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
- พืน้ท่ีสีเขียว ไดแ้ก่ สวนพระพรหม โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา โบราณสถานกูน่างเก๋ 
- พืน้ท่ีจ  าหน่ายผลติภณัฑก์ลุ่มสหพฒัน ์

แมส่อด เขตพืน้ท่ี ต  าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 255 - ระบบบ าบดัน า้เสีย ซึ่งสามารถบ าบดัน า้เสียได ้400 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
- อ่างเก็บน า้ส  ารองน า้ดิบได ้ขนาดความจ ุ55,000 ลกูบาศกเ์มตร 
- สถานีไฟฟา้ยอ่ยของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค แมส่อด 2 (อยูภ่ายนอกโครงการ) ขนาด 25 เมกะวตัต ์ 
  และแมส่อด 1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์รวม 75 เมกะวตัต ์
- ระบบน า้อปุโภคและบรโิภคจากระบบผลิตน า้ประปา 600 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
- พืน้ท่ีจ  าหน่ายผลติภณัฑก์ลุ่มสหพฒัน ์

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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  2) ธุรกิจลงทนุในธรุกิจอื่นๆ    
   2.1)  พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทฯ มีการพฒันาธุรกิจการใหเ้ช่าและบริการอสงัหาริมทรพัย ์ซึง่มีการ
ออกแบบอาคารตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยไดร้บัคา่ตอบแทนในรูปคา่เช่ารบัและคา่บรกิารสาธารณปูโภครบั อาทิ  
     สนามกอลฟ์มาตรฐาน 18 หลมุ และโรงแรม ภายใตช่ื้อ สนามกอลฟ์กบินทรบ์รุี สปอรต์คลบั  
(KBSC) อ  าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
     สนามบิน เพ่ือใชเ้ป็นโรงเรียนสอนการบินพลเรือน และใชเ้ป็นท่ีขึน้ลงของเครื่องบินสว่น
บคุคล พรอ้มบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น  อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
     สนามกอลฟ์ ขนาด 9 หลมุ ภายใตช่ื้อ สนามกอลฟ์หริภญุชยักอลฟ์คลบั อ าเภอเมืองล าพนู  
จงัหวดัล าพนู 
     พืน้ท่ีสนัทนาการ ภายใตช่ื้อ Saha Sport Arena โดยใหบ้ริการสนามฟตุบอลหญา้เทียม
มาตรฐาน ขนาด 71 x 50 เมตร และสนามแบตมินตนัมาตรฐาน จ านวน 6 คอรท์ อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 
     J-Park Sriracha Nihon Mura ธุรกิจ Community Mall บนเนือ้ท่ี 22-1-14 ไร ่ต  าบลสรุศกัดิ ์
อ  าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี  
    บริษัทฯ มีแผนการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบ J-Park Sriracha Nihon Mura เพ่ือเป็นศนูยก์ลาง
ความเจริญแห่งใหมข่องอ าเภอศรีราชา ซึง่อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ EEC ประกอบดว้ย อาคารส านกังาน ท่ีพกัอาศยั  
โรงพยาบาล ลานกีฬา และโรงเรียน เพ่ือรองรบัการขยายตวัของชมุชนชาวญ่ีปุ่ น  
    ส าหรบัในกรุงเทพฯ บริษัทฯ ไดเ้ช่าพืน้ท่ีขนาด 654 ตารางเมตร ของชัน้ 29 อาคารสามย่านมิตรทาวน ์
เพ่ือเป็นศนูยก์ารเรียนรู ้ภายใตแ้นวคิด “Synergy & Sharing” เพ่ือตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลท่ี์สอดคลอ้งกบัรูปแบบการท างานท่ี
เป็นอิสระมากขึน้ และรองรบัการใชบ้ริการแก่บริษัทในกลุม่ในอนาคต  
   2.2)  ลงทนุกลุม่ธรุกิจอื่นๆ  บริษัทฯ กระจายการลงทนุไปยงัธุรกิจอื่นๆ เพ่ิมเติมจากกลุม่ธุรกิจสินคา้
อปุโภคและกลุม่สินคา้อาหารและเครื่องดื่ม โดยเนน้ธุรกิจท่ีสามารถสนบัสนนุกลุม่ธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุม่สหพฒัน ์
อีกทัง้ ยงัเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องความผนัผวนของตลาดในแตล่ะกลุม่ธุรกิจและอาจเพ่ิมโอกาสการไดร้บัผลตอบแทนท่ีดี
จากธุรกิจอื่นๆ ท่ีมีแนวโนม้เติบโตในอนาคต ซึ่งประกอบไปดว้ยหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
ธุรกิจรา้นคา้ปลีกและตวัแทนจ าหน่าย ธุรกิจการจดัการคลงัสนิคา้และขนสง่ ธรุกิจใหบ้ริการอื่นๆ เป็นตน้ เชน่ 
     บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้  
     บริษัท ซนัรอ้ยแปด จ ากดั ประกอบธรุกิจหลกัในการจ าหน่ายสินคา้ผ่านเครื่องอตัโนมตัิ 
ใหบ้ริการการกระจายสินคา้จากคลงัสินคา้ จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบริโภค และธุรกิจขนสง่ 
     บริษัท รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั ประกอบธรุกิจใหบ้ริการรกัษาความปลอดภยั
แบบครบวงจร ภายใตช่ื้อทางการคา้ซีคอม (SECOM) ซึง่มีตน้ก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น 
     บริษัท สห ลอวส์นั จ ากดั ประกอบธุรกิจรา้นสะดวกซือ้ (Convenience Store) ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ Lawson 108 
     บริษัท ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจรา้นคา้ปลกีและจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์ ารุง
สขุภาพและเสริมความงาม รวมทัง้สินคา้อปุโภคและบริโภคในประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียน (เป็นรา้นคา้ปลกี
สไตลญ่ี์ปุ่ น ใหบ้ริการในแบบ One Stop Service มีสนิคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย) 
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     บริษัท อิมแพค โซล่าร ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่หน่วยงานเอกชน  
     บริษัท ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจการตลาดทางตรงแบบเรียลไทม ์
(Real-Time) ผ่านสื่อรูปแบบตา่งๆ  
     บริษัท สห โคเมเฮียว จ ากดั ประกอบธุรกิจซือ้และจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง 
ประเภทเสือ้ผา้ กระเป๋า เครื่องประดบั และนาฬิกาขอ้มือ ภายใตช่ื้อ “KOMEHYO”  
    ในปี 2562 บริษัทฯ ไดล้งทนุธุรกิจใหม ่ ซึง่บริษัทฯ คาดวา่เป็นธุรกิจท่ีสามารถสนบัสนนุและเอือ้
ประโยชนก์บัธรุกิจในกลุม่สหพฒันใ์หแ้ข็งแกรง่ย่ิงขึน้ ดงันี ้
     บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ เป็นโครงการ
พฒันาอาคารส านกังานเกรดเอ ท่ีมีผูเ้ช่าประเภทส านกังานและรา้นคา้ปลีก 
     บริษัท เบรน เวค็ จ ากดั ประกอบธุรกิจรา้นอาหารและเครื่องดื่ม และจ าหน่ายขนมปังและเบ
เกอรี่ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “เบรนเวค็ คาเฟ่ (Brainwake Cafe’)” โดยเป็นคาเฟ่สไตลญ่ี์ปุ่ น 
     บริษัท ดองกิ ทองหลอ่ จ ากดั ประกอบธุรกิจขายปลีกสนิคา้อปุโภคบริโภค ประเภทดิสเคาน์
สโตร ์เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ภายใตแ้บรนด ์DON DON DONKI 
     บริษัท เอสแอลวี รีเทล จ ากดั ประกอบธุรกิจรา้นคา้ปลีกและธรุกิจรา้นคา้สะดวกซือ้บนระบบ
ขนสง่มวลชนในประเทศไทย 
     บริษัท อนิโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นการลงนามความรว่มมือกบัภาคีเครือข่ายองคก์ร 
ภาครฐั-เอกชน สถาบนัการเงิน และสถาบนัการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งและพฒันาสตารท์อพัไทยสูเ่วทีโลก 
    ส าหรบับริการอื่น บริษัทฯ ใหค้  าปรกึษา แนะน า วางแผนดา้นธุรกิจ การจดัการและการด าเนิน
โครงการใหม่ๆ  รวมถึงใหบ้ริการดา้นเครื่องหมายการคา้แก่บริษัทกลุม่สหพฒัน ์โดยเครื่องหมายการคา้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    - เครื่องหมายการคา้ตา่งประเทศ บริษัทฯ เป็นผูไ้ดร้บัสทิธิเครื่องหมายการคา้ของผลิตภณัฑท่ี์มี
ช่ือเสียงในตา่งประเทศ และไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้ริษัทกลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้นัน้ ๆ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยบริษัทฯ จะไดร้บัคา่ตอบแทนใน
รูปคา่ลิขสิทธ์ิรบั ในปี 2562 มผีูใ้ชบ้ริการจ านวน 12 ราย 
    -  เครื่องหมายการคา้ในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจา้ของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ตอ่กร
มทรพัยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ และไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้ริษัทกลุม่สหพฒันใ์ช้
เครื่องหมายการคา้ดงักลา่ว เพ่ือท าการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้นัน้ๆ เช่น กลุสตร ีRain Flower และ 
Homecare เป็นตน้ โดยไดร้บัคา่ตอบแทนในรูปเครื่องหมายการคา้รบั ในปี 2562 มผีูใ้ชบ้รกิารจ านวน 3 ราย 
   ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ จ านวน 
2,687.7 ลา้นบาท กวา่รอ้ยละ 80.0 ของรายไดใ้นกลุม่นี ้มาจากธุรกิจสวนอตุสาหกรรม และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โดย
จะไดร้บัคา่ตอบแทนในรูปแบบคา่เช่ารบัและค่าบริการสาธารณปูโภครบั 
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 2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 
  ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ มีรายไดห้ลกัมาจากการใหเ้ช่าและบริการ
สาธารณปูโภครบั การขายท่ีดนิ ซึง่ถือเป็นรายไดท่ี้มาจากกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันท์ัง้สิน้ โดยจากสถิติการขอรบัการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในปี 2562 พบวา่มีนกัลงทนุย่ืนขอรบัสง่เสริมการ
ลงทนุจ านวน 1,624 โครงการ มลูคา่เงินลงทนุรวม 756,100 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้750,000 ลา้นบาท 
ส าหรบัค าขอรบัสง่เสริมการลงทนุในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรือ อีอีซี นัน้ มีจ านวนทัง้สิน้ 506 โครงการ 
มลูคา่เงินลงทนุรวม 444,880 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 59 ของมลูคา่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุทัง้หมด โดยจงัหวดั
ระยอง มีมลูคา่ลงทนุมากท่ีสดุ ตามดว้ยจงัหวดัชลบรุีและจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามล าดบั  
  อย่างไรก็ตาม ปัจจยัทางเศรษฐกิจไมว่า่จะเป็นความไม่แน่นอนของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจีน การ
ชะลอตวัของกลุม่ประเทศเศรษฐกิจหลกัทัง้สหรฐัฯ ยโุรป ญ่ีปุ่ นและจีน  และประเดน็การแยกตวัออกจากสหภาพยโุรปของส
หราชอาณาจกัร (Brexit) ในปีท่ีผ่านมา ท าใหเ้ศรษฐกิจโลกมีการชะลอตวั ซึง่สง่ผลตอ่การลงทนุในภาพรวม ในปี 2562 
บริษัทฯ  ไดม้ีการลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงโดยความรว่มมือระหวา่งบริษัทฯ กบั Sojitz Corporation บริษัทสญัชาติญ่ีปุ่ น 
ซึง่เป็นบริษัทแนวหนา้ท่ีมีความช านาญการในดา้นการจดัหากลุม่ลกูคา้และรวมถึงการบริหารจดัการธุรกิจสวนอตุสาหกรรม
ในหลากหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์และเวียดนาม โดย Sojitz Corporation จะเป็นช่องทางหนึ่งในการน า
กลุม่ลกูคา้ใหมท่ี่มีศกัยภาพ เขา้มาลงทนุ ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรรีาชา กบินทรบ์รุี ล  าพนู และแมส่อด 
โดยในปี 2563 บริษัทฯ จะมุง่เนน้ขยายฐานลกูคา้ไปยงัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ล  าพนู เน่ืองจากพืน้ท่ีของนิคม
อตุสาหกรรมขา้งเคียงท่ีมีจ ากดั และตลาดแรงงานท่ียงัสามารถตอบสนองผูป้ระกอบกิจการไดด้ี  
  บริษัทฯ ยงัไดมุ้ง่เนน้การตลาด โดยการขาย/เช่าท่ีดินใหก้บัผูป้ระกอบการท่ีประกอบธรุกิจท่ีมีความรบัผิดชอบตอ่
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เน่ืองจากสวนอตุสาหกรรมอยู่ติดกบัชมุชน บริษัทฯ ไดส้นบัสนนุใหโ้รงงานภายในสวนอตุสาหกรรม
ปรบัเปลี่ยนการผลิตโดยการใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู เพ่ือลดตน้ทนุการผลิตและลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ยงัให้
ความส าคญักบัการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ (Customer Relationship Management) โดยการส ารวจความพงึพอใจ
ตอ่การใหบ้ริการระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการใน
พืน้ท่ีเสนอแนะแนวทางการพฒันาสวนอตุสาหกรรมใหท้ดัเทียมมาตรฐานสากล ซึง่จะเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งความเช่ือมั่น
ใหก้บัผูป้ระกอบการ และ/หรือนกัลงทนุ สง่ผลใหก้ารด าเนินธรุกิจสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันเ์ป็นไปอย่างยั่งยืน 
  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ เริ่มจดัใหม้ีศนูยก์ารผลติของบริษัทในกลุม่สหพฒัน ์ ดว้ยการตัง้สวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒันเ์พ่ือรองรบัการขยายตวัของบริษัทกลุม่สหพฒัน ์ ปัจจบุนัพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมมขีอ้ไดเ้ปรียบ
ของการแข่งขนั คือ ตัง้อยู่ในจดุยทุธศาสตรด์า้นการขนสง่ท่ีสะดวก รวดเรว็ มีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้น และชมุชนของ
แตล่ะทอ้งถ่ิน มีการใหบ้ริการในลกัษณะเบด็เสรจ็ครบวงจร (One Stop Service) สอดคลอ้งตามนโยบายภาครฐัและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การใหบ้ริการระบบสาธารณปูโภคและ สิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีตรงความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 
ไมว่า่จะเป็นท่ีตัง้ของสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค รวมทัง้มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติ และชีวมวล ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ระบบส ารองน า้ดิบท่ีเพียงพอ ระบบผลิตประปาท่ีไดต้าม
มาตรฐานการประปาสว่นภมูิภาคและระบบบ าบดัน า้เสีย 
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จุดเด่นของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์
  1. ท าเลท่ีตัง้สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ เป็นท าเลท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาและการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการขนสง่สนิคา้ ทัง้ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ดงันี ้
สวนอุตสาหกรรม 
เครอืสหพัฒน ์

การขนส่ง 
ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล 

ศรรีาชา ตัง้อยูถ่นนสขุาภิบาล 8 เช่ือมกบัทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พทัยา-
ระยอง) 

98 กิโลเมตร จากสนามบนิสวุรรณภมู ิและ 
59 กิโลเมตร จากสนามบนิอูต่ะเภา  

6 กิโลเมตร จากท่าเรอืน า้ลึกแหลมฉบงั  
ซึ่งเป็นทา่เรอืขนส่งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  
ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัภมูภิาคตา่งๆ 

กบนิทรบ์รุ ี ตัง้อยูท่างหลวงหมายเลข 33 (ถนนสวุรรณศร)  
ซึ่งเป็นเสน้ทางเช่ือมต่อไปยงัเมืองปอยเปต 
จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

155 กิโลเมตร จากสนามบนิสวุรรณภมู ิและ
195 กิโลเมตร จากสนามบนิอูต่ะเภา  

150 กิโลเมตร จากทา่เรอืน า้ลึกแหลมฉบงั  

ล าพนู ตัง้อยูท่างหลวงหมายเลข 116  
(ถนนเล่ียงเมือง ล าพนู-ป่าซาง) 

35 กิโลเมตร จากสนามบนิเชียงใหม ่ 
 

 

แมส่อด ตัง้อยูท่างหลวงหมายเลข 105 ต าบลแมก่าษา 
(ถนนสายอ าเภอแมส่อด – อ  าเภอแมร่ะมาด 
จงัหวดัตาก) และอยูห่า่งจากเขตชายแดน
ประมาณ 10 กิโลเมตร  

12 กิโลเมตร จากสนามบนิแมส่อด   

  2. มีระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอ  านวยความสะดวกตา่งๆ ส  าหรบัรองรบัการลงทนุ ทัง้ดา้นไฟฟ้า ไอน า้ 
ประปา และระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางท่ีมีคณุภาพ 
  3. มีท่ีดิน อาคาร โรงงานส าเรจ็รูป (SMEs Factory) ทัง้แบบขายและใหเ้ช่า ส  าหรบัรองรบัการขยายการ
ลงทนุของผูป้ระกอบการ  
  4. ธุรกิจบรหิารงานโดยเอกชน สามารถน าเสนอรูปแบบของการบริการท่ีรวดเรว็ ตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดด้ี อีกทัง้ ผูบ้ริหารยงัเลง็เห็นความส าคญัในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ หรืออตุสาหกรรมสีเขียวอย่าง
ตอ่เน่ือง มุง่เนน้การพฒันาในทกุภาคสว่น สรา้งความสมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน  
  5. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ทัง้ 4 แห่ง ไดร้บัการออกแบบใหอ้ยู่ในระดบัพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมและ
เป็นพืน้ท่ีท่ีไมม่ีความเสี่ยงดา้นอทุกภยั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดจ้ดัท าแผนป้องกนัอทุกภยัครอบคลมุทกุแห่ง 
 

 2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  
  บริษัทฯ มีนโยบายการจดัเตรยีมและพฒันาท่ีดิน และสาธารณปูโภคพืน้ฐานในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์
ทัง้ 4 แห่ง เพ่ือรองรบัความตอ้งการลงทนุของนกัลงทนุและใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการพฒันาประเทศ
ในอนาคต บริษัทฯ มีความระมดัระวงัในการจดัหาท่ีดิน โดยใชป้ระสบการณแ์ละการเจรจาซือ้ท่ีดินตามราคาเป้าหมาย โดยจะ
จดัซือ้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาและอยูใ่กลบ้ริเวณสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีหลกัเกณฑใ์นการ
ออกแบบและวางผงัโครงการ โดยด าเนินการตามเง่ือนไขจากผลกระทบสิ่งแวดลอ้มท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดป้รบัปรุงและพฒันาธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในกลุม่
ภาคอตุสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมท่ีดินและพฒันาพืน้ท่ีท่ีรอการพฒันาของบริษัท ทัง้ภายในและ
ภายนอกสวนอตุสาหกรรมใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
  ส าหรบัเครื่องหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากตา่งประเทศท่ีไดร้บัความนิยมและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ มีทัง้เครื่องหมายการคา้ท่ีบริษัทฯ เป็นผูต้ิดตอ่จดัหา และบริษัทกลุม่สหพฒันจ์ดัหามาให ้  โดย
บริษัทฯ เป็นผูจ้ดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ตอ่กรมทรพัยส์ินทางปัญญา ตลอดจนการสรา้งเครื่องหมายการคา้ของตนเอง
ขึน้มาใหมใ่หเ้ป็นท่ียอมรบัของตลาดทั่วไป เพ่ือลดตน้ทนุในเรื่องลิขสิทธ์ิของการผลิตสินคา้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัไดจ้ดัเตรียม
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บริการใหค้  าปรกึษา แนะน า และวางแผนดา้นธุรกิจ โดยจดัเตรียมบคุลากร ทัง้ในดา้นการบญัชี ดา้นการตา่งประเทศ ดา้น
กฎหมาย และดา้นอื่นๆ เพ่ือใหบ้ริการลกูคา้ท่ีประสบปัญหาและไมส่ามารถท่ีจะแกปั้ญหาดงักลา่วได ้ 
  ในสว่นของการลงทนุนัน้ บริษัทฯ มีความมุง่มั่นในการขยายการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอื่นๆ อย่างตอ่เน่ือง โดย
เนน้ลงทนุในบริษัทท่ีมีผลการด าเนินงานดี และใหผ้ลตอบแทนสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้สรรหาโอกาสในการลงทนุใหมร่ว่มกบั
พนัธมิตรอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสรา้งความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ รวมถงึหากมีการรว่มลงทนุและ
ผูร้ว่มทนุตอ้งการเขา้มาอยู่ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ บริษัทฯ ก็พรอ้มใหค้  าแนะน าในดา้นการจดัตัง้ การจดัหา
สถานท่ี และ/หรือการขออนญุาตตา่งๆ จากทางราชการ ซึง่ถือเป็นอีกทางท่ีช่วยสง่เสริม สนบัสนนุธรุกิจการพฒันาสวน
อตุสาหกรรมของบริษัทใหเ้ติบโตไปพรอ้มกบัธุรกิจการลงทนุ 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  เน่ืองจากภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันป์ระกอบดว้ยโรงงานจ านวนมาก ซึง่อาจน าไปสูปั่ญหา
สิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการควบคมุผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม จงึด าเนินการพฒันา ก าหนด
มาตรการ แนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
(EIA) ส าหรบัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันก์บินทรบ์รุี และล าพนู รวมถงึ บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการ
จดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ของระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง Central Wastewater Treatment จากส านกัรบัรอง
ระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ส  าหรบัสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันศ์รรีาชา และกบินทรบ์รุี ไดร้บัการรบัรองเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยมี
กรอบแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการบริหารจดัการ ดา้นกายภาพ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึง่ไดร้บั
การตอบรบัและสนบัสนุนจากผูม้ีสว่นไดเ้สียเป็นอย่างดี และเขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพ่ือใหอ้ตุสาหกรรมและชมุชนอยู่รว่มกนัอย่างเป็นสขุและยั่งยืน 
 

 2.3.4  งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ     - ไมม่ี - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 ปัจจบุนั การด าเนินธุรกิจมีความเสี่ยงในทกุกระบวนการและขัน้ตอน ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก บริษัทฯ 
ตระหนกัถงึความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง ทางบริษัทฯ จงึไดเ้ตรียมความพรอ้มโดยการก าหนดแผนการรบัมือและ
ควบคมุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจใหบ้รรลตุามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้
ภายใตส้ถานการณต์า่งๆ 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ไดอ้นมุตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงและคูม่ือบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือในการสื่อสารใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคน เขา้ใจถงึ ความหมาย หลกัการ และ
กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมทัง้สามารถน าไปใชป้ฏิบตัิไดอ้ย่างเป็นระบบอย่างตอ่เน่ือง และเช่ือมโยงกบัการ
ด าเนินงานตามวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ร ครอบคลมุทกุหน่วยงาน และก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบของหน่วยงานตา่งๆ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานของ Committee of the Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission (COSO) Enterprise Management Risk (COSO – ERM) เพ่ือใหเ้กิดการบรูณาการตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถงึกฎหมาย และกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ในปี 2562 บริษัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่อาจมีผลกระทบท่ีมีนยัส  าคญัตอ่
การด าเนินงานของบริษัท โดยแบ่งแผนการบรหิารความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความเสี่ยงดา้น
กลยทุธ ์ ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน ความเสี่ยงดา้นการเงิน และความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามระเบียบ นอกจากนัน้ 
คณะท างานฯ ไดศ้กึษาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดในอนาคตดว้ย ดงันี ้
 3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
  3.1.1 ด้านสาธารณูปโภค 
   บริษัทฯ ด าเนินธรุกิจพฒันาสวนอตุสาหกรรม จงึจ าเป็นตอ้งจดัเตรียมความพรอ้มในดา้นตา่งๆ ทัง้ใน
ดา้นอาคารส านกังาน โรงงาน และระบบสาธารณปูโภค ไดแ้ก่ ระบบถนน ระบบระบายน า้ฝน ระบบผลิตน า้ประปาและทอ่
สง่จ่าย ระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสีย ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ระบบจ าหน่ายไอน า้ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้
ครอบคลมุการบริการตอ่ลกูคา้ท่ีจะมาด าเนินกิจการในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ หากทรพัยส์นิดงักลา่วเกิดความ
เสียหาย บริษัทฯ จะไดร้บัผลกระทบในดา้นรายได ้ ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีมาตรการในการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึน้จากทรพัยส์นิโดยรวม โดยการท าประกนัวินาศภยั เพ่ือลดและกระจายความเสี่ยงตอ่ทรพัยส์ินดงักลา่ว   
   บริษัทฯ ไดป้ระเมินและวิเคราะหผ์ลกระทบตอ่การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือป้องกนั
หรือลดผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่วใหเ้หลือนอ้ยท่ีสดุ โดยการประเมินและติดตามความตอ้งการการใชร้ะบบสาธารณปูโภค
พืน้ฐาน ใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการใชง้านในปัจจบุนั ซึง่พบวา่ ระบบสาธารณปูโภคมีปรมิาณเพียงพอตอ่ความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการ เพ่ือสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูป้ระกอบการในแตล่ะพืน้ท่ี และใหค้วามส าคญักบัความพงึพอใจของ
ผูป้ระกอบการเป็นส าคญั จงึไดน้  าระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ส าหรบัควบคมุการ
ด าเนินงานดา้นสาธารณปูโภคตา่งๆ ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์รวมถงึเพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ โดยก าหนดเป็นแผนงานเพ่ือรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมในอนาคต อาทิ การบริหารจดัการน า้ดบิใหม้ีความ
เพียงพอและมีคณุภาพตามท่ีก าหนด การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการผลิตน า้ประปา การก าหนดแผนการบ ารุงรกัษาเชิง
ป้องกนั ปรบัปรุงระบบระบายน า้ฝน ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบการจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นตน้ อีกทัง้มีการศกึษาความเหมาะสม
ถงึการปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางใหม้ีประสิทธิภาพเพ่ิมสงูขึน้ สามารถรองรบัน า้เสียท่ีมีคา่ความสกปรกสงูขึน้ 
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และน า้ท่ีผ่านการบ าบดัสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หมไ่ด ้ ซึง่จะท าใหผู้ป้ระกอบการมั่นใจไดว้า่บริษัทฯ มีความพรอ้ม
ในดา้นสาธารณปูโภคเพ่ือรองรบันกัลงทนุท่ีจะเขา้มาลงทนุภายในพืน้ท่ี   
  3.1.2 ด้านภัยแล้งนอกฤดูกาล 
   ในปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาภยัแลง้ เป็นเหตใุหอ้า่งเก็บน า้หลกัในภาคตะวนัออก สามารถ
กกัเก็บน า้ไดเ้พียงสว่นหนึ่งของความจขุองอา่งเก็บน า้ ในขณะท่ีความตอ้งการการใชน้  า้สงูขึน้ เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของ
ประชากร และการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ ทัง้ในภาคการเกษตร อตุสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า และจากนโยบาย
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ของรฐับาล สง่ผลใหเ้กิดภาวะขาดแคลนน า้ และมีแนวโนม้
จะเพ่ิมความรุนแรงในหลายพืน้ท่ี โดยปัจจบุนัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา มีการจดัซือ้ทรพัยากรน า้ดิบจาก 
บริษัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ท่ีมกีารปรบัปรุงระบบบ าบดัน า้ดว้ยเทคโนโลยีโอโซน 
เพ่ือรองรบัน า้ดิบท่ีมีคณุภาพลดลง และไดเ้ขา้รว่มการรบัขอ้มลูดา้นอตุนิุยมวิทยาและอทุกวิทยา ส าหรบัใชป้ระกอบการ
บริหารจดัการน า้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ ส  าหรบัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล  าพนู มีมาตรการรองรบัปัญหาการ
ขาดแคลนน า้ อาทิ การขดุบ่อน า้บาดาล และการน าเทคโนโลยี Ultra High Rate Compressible Media Filter (CMF) มา
ใชใ้นการปรบัปรุงคณุภาพน า้ดิบจากชมุชนเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ 
  3.1.3 ด้านอุทกภัย  
   บริษัทฯ ไดป้ระเมินลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันแ์ตล่ะแห่ง มีการจดัท า
ระบบระบายน า้ฝนเพียงพอครอบคลมุทั่วพืน้ท่ีตามขอ้มลูทางดา้นอทุกวิทยาของแตล่ะสวนอตุสาหกรรม หากสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันแ์ห่งใดมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอทุกภยั บริษัทฯ ไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขสถานการณฉ์กุเฉิน และมีการ
ซอ้มแผนฉกุเฉินเป็นประจ าทกุปี โดยในปีท่ีผ่านมา สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันท์กุแห่ง ไมป่ระสบปัญหาดงักลา่ว 
 3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตงิาน 
  3.2.1  ด้านสิ่งแวดล้อม 
   จากการที่สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒันศ์รรีาชา กบินทรบ์รุ ี และล าพนู ไดร้บัการรบัรองระบบการ
จดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ของระบบบ าบดัน า้เสยีสว่นกลาง บริษัทฯ ตระหนกัถงึผลกระทบดา้นอาชีวอนามยั 
ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม โดยไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส  าหรบัสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์กบินทรบ์รุ ีและล าพนู ไดม้ีการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
(EIA) เสนอตอ่ส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมถงึมี
การติดตาม เฝา้ระวงัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือใหส้ถานประกอบการต่างๆ ภายในพืน้ท่ีปราศจากปัญหาดา้นอาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั บริษัทฯ สง่เสริมใหพ้นกังานมีจิตส านกึและมีความรบัผิดชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยไดป้ระชมุ
และท ากิจกรรมรว่มกบัเครือข่ายดา้นสิ่งแวดลอ้มของชมุชนโดยรอบ อีกทัง้ยงัเขา้รว่มรบัฟังความคิดเห็นและเรื่องรอ้งเรียน
ท่ีเกิดขึน้ของโรงงานซึง่ตัง้อยู่ภายในพืน้ท่ี และบริการใหค้  าปรกึษาต่อผูป้ระกอบการท่ีมีความประสงคท่ี์จะแกไ้ขหรือปรบัปรุง
ระบบสิ่งแวดลอ้มใหม้ีประสิทธิภาพ เพ่ือใหส้วนอตุสาหกรรมและชมุชนอยู่รว่มกนัอย่างยั่งยืน  
 3.3 ความเสี่ยงด้านการเงนิ  
  3.3.1 แหล่งเงนิกู้ / สภาพคล่อง 
   บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจการลงทนุในธุรกิจตา่งๆ และธรุกิจสวนอตุสาหกรรม โดยมีการขยายการลงทนุ
ในโครงการตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง ท าใหม้ีความเสี่ยงในการจดัหาแหลง่เงินทนุใหเ้พียงพอและใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุใน
โครงการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว บริษัทฯ ไดก้ าหนดแผนในการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายและสอดคลอ้ง



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

26 
 

กบัระยะเวลาการลงทนุ จดัใหม้ีวงเงินกูร้ะยะสัน้เพ่ือใชส้  าหรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียน และท าสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน
หรือออกเสนอขายหุน้กูส้  าหรบัการลงทนุโครงการตา่งๆ ท่ีมีความชดัเจน รวมทัง้ด  ารงเงินสดส ารองใหเ้พียงพอตอ่การด าเนิน
ธุรกิจ นอกจากนัน้ยงับรหิารความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ตามแนวนโยบายท่ีไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท  
  3.3.2 การลงทุนในหุน้บริษัทต่างๆ 
   บริษัทฯ รว่มลงทนุในหุน้บริษัทตา่งๆ ในหลายประเภทธรุกิจ มีรายไดห้ลกัมาจากเงินปันผลรบัและ
สว่นแบ่งก าไร บริษัทฯ มีแผนงานในการขยายการลงทนุในธรุกิจเดิมและการขยายการลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ  อย่างตอ่เน่ือง 
อาจมีความเสี่ยงท่ีผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเขา้ลงทนุดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณไ์ว ้ และมีผลกระทบตอ่
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล สืบเน่ืองจากปัจจยัตา่งๆ ท่ีมากระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การเขา้มาของคูแ่ข่งรายใหม ่ เป็นตน้ นอกจากนี ้การลงทนุท่ีไมใ่ช่การลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทฯ ไมม่ีอ  านาจ
ควบคมุกิจการท่ีลงทนุดงักลา่ว การด าเนินการภายในบริษัทท่ีรว่มลงทุน เป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกระจายการลงทนุในหลายธรุกิจ ท าใหม้ีเงินปันผลรบัอย่าง
ตอ่เน่ือง แมใ้นบางธุรกิจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัลบอื่นๆ  
   นอกจากนี ้บริษัทฯ มีหน่วยงานดา้นการลงทนุส าหรบัพิจารณาการลงทนุ ท าการวิเคราะห ์ติดตามผล
การด าเนินงาน อาจมีการมอบหมายใหบ้ริษัทในกลุม่สหพฒันท่ี์มีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักลา่วเขา้มาติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ อีกทัง้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทยงัมีการประชมุติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีลงทนุ
เป็นประจ าทกุเดือน 
  3.3.3  การค า้ประกัน  
   บริษัทฯ มีการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษัทท่ีบริษัทฯ ไดร้ว่มลงทนุ ทัง้บริษัทท่ีตัง้ขึน้ใหมแ่ละ
บริษัทท่ีรว่มลงทนุเดิม ซึง่จะพิจารณาจากความจ าเป็น และเป็นการค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ การค า้ประกนัมีความ
เสี่ยง หากบริษัทท่ีบริษัทฯ ค า้ประกนัไมส่ามารถช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีไ้ด ้ อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ท่ีตอ้งไปรว่มรบัผิดชอบ 
และหากบริษัทดงักล่าวมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทนุ บริษัทฯ ตอ้งบนัทกึผลขาดทนุจากภาระค า้ประกนั สง่ผลต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยบริษัทฯ มอบหมายใหห้น่วยงานดา้นการลงทนุ ท าการวิเคราะห ์ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
ทราบถงึฐานะและความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้ซึง่จะเป็นการลดความเสี่ยงในการค า้ประกนั 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือใหก้บับริษัทกลุม่สหพฒัน ์ จ านวน 11 
บริษัท วงเงินรวมประมาณ 803.74  ลา้นบาท ยอดใชไ้ปรวมประมาณ  669.18 ลา้นบาท  ในปีท่ีผ่านมามีบริษัทขอยกเลิก
วงเงินสินเช่ือ 1 บริษัท คือ บรษัิท พิทกัษกิ์จ จ ากดั และไมม่ีการบนัทกึผลขาดทนุจากการค า้ประกนั 
  3.3.4 ด้านการลงทุนของผู้ถอืหลักทรัพย ์ 
   เน่ืองจากหุน้ของบริษัท มีการซือ้ขายหมนุเวียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยคอ่นขา้งนอ้ย จงึ
มีสภาพคลอ่งของตวัหลกัทรพัยต์  ่า ดงันัน้ ผูถื้อหุน้จงึอาจมีความเสี่ยงท่ีจะไมส่ามารถซือ้ขายหุน้ไดท้นัทีในราคาท่ีตอ้งการ 
 3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏบิัตติามระเบยีบ 
  3.4.1 ด้านอาชวีอนามัย ความปลอดภัย 
   ผลกระทบดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั โดยไดร้ว่มกบักลุม่ชมรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน
การท างาน เพ่ือสง่เสริมและสรา้งเครือข่ายชมรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระหว่างเครือสหพฒัน ์กบัหน่วยงานรฐั 
และเอกชน รวมถงึการสรา้งบคุลากรเพ่ือใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัจากการท างานใหป้ราศจากเหตอุนัจะท าใหเ้กิดอนัตราย
ตอ่ชีวิต รา่งกาย จิตใจ หรือสขุภาพอนามยัอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3.4.2 สารเคมีร่ัวไหล 
   ผลกระทบดา้นสารเคมีรั่วไหล จากการด าเนินธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ท่ีประกอบดว้ยโรงงานหลากหลาย
ประเภท โดยโรงงานตา่งๆ ไดม้ีการน าสารเคมีเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตและก่อใหเ้กิดของเสียอนัตราย สง่ผลใหเ้กิด
ความเสี่ยงสงูจากเหตฉุกุเฉินตา่งๆ เช่น การระเบิด การรั่วไหล การปนเป้ือน การฟุ้งกระจาย และเหตอุนัตรายอ่ืนๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณไ์ดแ้ละเหตกุารณเ์หลา่นีอ้าจก่อใหเ้กิดความสญูเสียอย่างมีนยัส  าคญัตอ่บคุลากร ทรพัยส์ิน หรือการ
ด าเนินธุรกิจ 
   บริษัทฯ จงึไดป้ระกาศใชม้าตรการควบคมุการขนสง่สารเคมีทุกชนิด รวมถงึของเสียอนัตรายท่ีเขา้และ
ออกภายในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงและป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากสารเคมี มีผลบงัคบัใช ้
ตัง้แต ่1 ธนัวาคม 2555 เป็นตน้ไป และมีการทบทวนมาตรการควบคมุการขนสง่สารเคมีอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึมีการอบรม
และฝึกซอ้มเหตสุารเคมีรั่วไหลเป็นประจ าทกุปี  
 3.5 ความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
  3.5.1 ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   อณุหภมูิของโลกมีแนวโนม้เพ่ิมสงูขึน้ เพราะการเพ่ิมขึน้ของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี สง่ผลใหเ้กิดสภาวะเรือนกระจก ส าหรบัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ มีผูป้ระกอบ
กิจการโรงงานในพืน้ท่ีอยู่เป็นจ านวนมาก การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจงึเป็นประเดน็ท่ีกงัวลตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดงันัน้ เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ และเพ่ือรกัษาความมั่นคงของพลงังานในการด าเนินธุรกิจ พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานทางเลือก
ท่ีมีประสทิธิภาพและประหยดัตน้ทนุในระยะยาว รวมถงึเป็นการรองรบัจากการบงัคบัใชก้ฎระเบียบที่ตอ้งการใหล้ดการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
   ปัจจบุนั  บริษัทฯ สนบัสนนุใหใ้ชพ้ลงังานทางเลือกจากพลงังานแสงอาทิตย ์  (Solar Cell) ขนาด 25 
เมกะวตัต ์โครงการนีส้ามารถลดความเสี่ยงในดา้นมลภาวะทางอากาศ โดยสามารถลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดอ๊อกไซคไ์ด้
ถงึ 33,640 ตนัตอ่ปี 
  3.5.2 ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลย ี
   ปัจจบุนั มีการพมันาเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการด าเนินธุรกิจ ทัง้ในเรื่อง
การใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) การใชหุ้่นยนตใ์นภาคอตุสาหกรรม และการพฒันาการใช ้Internet 
ส าหรบัการเช่ือมโยงโลกแบบไรพ้รมแดน จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็นี ้ มีผลตอ่ความตอ้งการการใชท่ี้ดินและ
สาธารณปูโภคตา่งๆ ของลกูคา้เปลี่ยนไป เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ มีแผนด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันใ์หเ้ป็นเมืองอจัฉริยะ (Smart City) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัและสรา้งมลูคา่เพ่ิมใหก้บัธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
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4.   ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1   ทรัพยส์ินถาวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สินทรพัยท่ี์บริษัทฯ ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย 

 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ  ไดเ้ช่าพืน้ท่ีในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ เลขท่ี 530 
ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
บริเวณ ชัน้ 4 พืน้ท่ีเช่า 1,104.85 ตารางเมตร รวมเป็นเงินคา่เช่าปีละ 2,653,200.- บาท 
 

สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ ์และเคร่ืองหมายทางการค้า 
 เครื่องหมายการคา้ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิ และท่ีเป็นเจา้ของ สามารถจ าแนกได ้ดงันี ้

 - เครื่องหมายการคา้ตา่งประเทศ  
  บริษัทฯ  เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ  ตามสัญญาให้ใช้
เครื่องหมายการคา้ โดยสญัญาสว่นหนึ่งก าหนดใหม้ีการตอ่อายโุดยอตัโนมตัิ และสญัญาอีกสว่นหนึ่ง ก าหนดใหบ้ริษัทฯ แจง้
ขอต่ออายุไปยังคู่สัญญาเป็นลายลกัษณ์อักษรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดท้  าสัญญายินยอมใหบ้ริษัท
กลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักล่าว ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑย่ี์หอ้ตา่งๆ  โดยบริษัทฯ จะไดร้บัคา่ตอบแทน
ในรูปคา่ลิขสิทธ์ิรบั ปัจจบุนัเครื่องหมายการคา้ตา่งประเทศท่ีบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิ มีรายละเอียดดงันี ้
เคร่ืองหมายการค้า เงือ่นไขที่ส าคัญ 

1. GUY LAROCHE 1.  ใหส้ทิธิผลติในประเทศไทยและจ าหนา่ยสนิคา้ในประเทศไทยและตา่งประเทศตามที่ก าหนด 
2.  ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิคแก่บรษัิทฯ 
3.  หา้มบรษัิทฯ โอนสทิธิไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหบ้คุคลที่ 3  เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมเป็น  
     ลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 

2. ELLE 1.  ใหส้ทิธิผลติและจ าหนา่ยสนิคา้ในประเทศไทย และตา่งประเทศตามที่ก าหนด 
2.  บรษัิทฯสามารถโอนสทิธิในการผลติใหบ้รษัิทในประเทศไทยตามที่ก าหนด โดยตอ้งไดร้บั 
     ความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้ของเครือ่งหมายการคา้ 

  

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่า 
(พันบาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทนุ ผูถื้อหุน้ 33,617,803  ไม่มี 
อสงัหารมิทรพัยร์อการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์กบนิทรบ์รุี เป็นเจา้ของ 68,378  ไม่มี 
อสงัหารมิทรพัยร์อการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล าพนู เป็นเจา้ของ 271,855  ไม่มี 

อสงัหารมิทรพัยร์อการขายท่ีดนิอ่ืน เป็นเจา้ของ 275,149  ไม่มี 
ระบบสาธารณปูโภคสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ เป็นเจา้ของ 69,408  ไม่มี 
สิ่งปลกูสรา้งสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ เป็นเจา้ของ 698,414  ไม่มี 

ท่ีดนิอ่ืนๆ เป็นเจา้ของ 3,036,960  ไม่มี 
อาคารส านกังานสาขา เป็นเจา้ของ 48,003  ไม่มี 
อาคารโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าหรือขาย เป็นเจา้ของ 875,578  ไม่มี 

สินทรพัยอ่ื์นๆ  เป็นเจา้ของ 147,933  ไม่มี 
สินทรพัยร์ะหวา่งสรา้ง เป็นเจา้ของ 107,026  ไม่มี 
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เคร่ืองหมายการค้า เงือ่นไขที่ส าคัญ 
3. ABSORBA  
    
 
 

1. ใหส้ทิธิผลติสนิคา้ในประเทศไทย และจ าหนา่ยสนิคา้ในประเทศไทย และตา่งประเทศตามทีก่  าหนด 
2.  ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเทคนิคแก่บรษัิทฯ 
3.  หา้มโอนสทิธิไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหบ้คุคลที่ 3 เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมเป็น 
     ลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้ของเครือ่งหมายการคา้   

 

 -  เครื่องหมายการคา้ในประเทศ  
  บริษัทฯ เป็นเจา้ของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ ต่อ กรมทรพัยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ตาม
ประเภทของผลิตภัณฑแ์ละไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้ริษัทกลุ่มสหพัฒนใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้ดังกล่าวในการผลิต และ
จ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ตา่งๆ เช่น กลุสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นตน้ โดยบริษัทฯ จะไดร้บั
ค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่องหมายการคา้รบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ จ านวน
กวา่ 70 เครื่องหมายรวมกวา่ 100 ค าขอ 
  นอกจากนี ้ส  านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดอ้นมุตัิใบอนญุาตจ าหน่ายไฟฟา้ 
และใบอนญุาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให ้ กบัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้าไดเ้องภายในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรรีาชา ด าเนินการภายใตพ้ระราชบญัญตัิการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ.2550 โดยบริษัทฯ 
ไดท้  าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน า้กบั บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าและไอน า้ใน
กลุม่สหพฒัน ์โดยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 214 เมกกะวตัต ์และผลิตไอน า้ 96 ตนัตอ่ชั่วโมง  
 

 4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ จะรว่มลงทนุในหุน้บรษัิทตา่งๆ โดยกระจายการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจ เพ่ือเป็นการกระจายความ
เสี่ยง โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ มีโอกาสเจริญกา้วหนา้ และเก่ียวเน่ืองกนัหรือเอือ้ประโยชนต์่อกนั ทัง้นี ้ การ
ด าเนินการของบริษัทท่ีลงทนุเป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ  
 

 4.3 การประเมินราคาทรัพยส์ิน 
  บริษัทฯ ไดป้ระเมินราคาท่ีดิน สิ่งปลกูสรา้ง และอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) เพ่ือเป็นการแสดงมลูคา่ยตุิธรรม  
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 5.1 คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบตอ่สินทรพัยข์องบริษัท หรือบริษัทย่อย ท่ีมีจ านวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของ 
  ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   
  - ไมม่ี - 
 

 5.2 คดีท่ีกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างมีนยัส  าคญั แตไ่มส่ามารถประเมินผลกระทบ 
  เป็นตวัเลขได ้  
  - ไมม่ี - 
 

 5.3 คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
  - ไมม่ี - 
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6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 6.1  ข้อมูลทั่วไป 
 6.1.1 ชือ่ สถานทีตั่ง้ส านักงาน 
   ชือ่ : บริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
   ทีตั่ง้ส านักงานใหญ่ : 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   
     กรุงเทพฯ 10120 
   ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจ 
     สินคา้อปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 
     ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 
   เลขทะเบยีนบริษัท/ 
   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107537001340 
   โทรศัพท ์ : 0-2293-0030 
   โทรสาร : 0-2293-0040 
   โฮมเพจ : http://www.spi.co.th 
   อเีมล : เลขานกุารบริษัท supradit@spi.co.th 
     ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน pleanpit@spi.co.th 
     ผูร้บัผิดชอบดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ir@spi.co.th 
     ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรพัย ์ amphol@spi.co.th 
     เจา้หนา้ท่ีส  านกังาน (งานมวลชนสมัพนัธ)์ chalitta@spi.co.th 
   ทุนจดทะเบยีน : จ านวน 582,923,188  บาท  ประกอบดว้ย หุน้สามญั  
     จ านวน 582,923,188  หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
   ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว : จ านวน 571,890,666 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั 
     จ านวน 571,890,666 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 

ทีตั่ง้สาขา 
สาขา ที่อยู ่ โทรศัพท ์ โทรสาร 

สาขาที่ 1 9 หมูท่ี่ 1 ต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 20230 (038) 480-444 (038) 480-505 

สาขาที่ 2 1 หมูท่ี่ 5 ต าบลนนทร ีอ าเภอกบินทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจีนบรุ ี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 าเภอกบินทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจีนบรุี 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 าบลสรุศกัดิ ์ อ  าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุ ี 20230 (038) 333-444 (038) 480-505 
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 6.1.2 ชือ่ สถานทีตั่ง้ส านักงาน ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้น ชนิดของหุ้น ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทที ่
 บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10  ขึน้ไป ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแล้วมีรายละเอียด ดังนี ้
 
 

 

ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจย่อย ประเภทหุ้น

 จ านวนหุ้น

ที่

ออกจ าหน่าย

 จ านวนหุ้นที่

 SPI ลงทุน

 สัดส่วน

เงินลงทุน 

(%)

 มูลค่าเงินลงทุน 

(บาท)

ธุรกิจสินค้าอุปโภค

1 บจ. ไหมทอง กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป สามัญ       1,400,000          449,500            32.11           58,152,029.69 

2 บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรสี ์ กรุงเทพฯ ผลติเครือ่งส  าอาง สามัญ     24,000,000       6,000,000            25.00         195,000,000.00 

3 บมจ. สหพฒันพิบลู กรุงเทพฯ จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค สามัญ  330,000,000     82,417,665            24.98      1,203,051,270.59 

4 บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติสนิคา้อปุโภค สามัญ,บรุมิสทิธ์ิ       5,000,000       1,240,000            24.80         124,000,000.00 

5 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล กรุงเทพฯ จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค สามัญ  290,633,730     71,747,090            24.69         967,868,846.59 

6 บมจ. ธนูลกัษณ์ กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป และเครือ่งหนัง สามัญ  120,000,000     28,220,820            23.52           28,688,920.22 

7 บมจ. ไทยวาโก้ กรุงเทพฯ ผลติชุดชัน้ในสตรี สามัญ  120,000,000     27,649,400            23.04         164,169,173.90 

8 บจ. ทอ้ปเทรน็ด ์แมนูแฟคเจอริง่ ชลบรุี ผลติบรรจุภณัฑเ์ครือ่งส  าอาง สามัญ       1,200,000          240,000            20.00           47,625,000.00 

9 บจ. เอสเอสดซีี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ ปราจีนบรุี ฟอกยอ้มผา้ สามัญ     32,400,000       6,385,170            19.71           76,609,202.82 

10 บจ. โทเทิลเวยอิ์มเมจ กรุงเทพฯ ผลติเครือ่งหนัง สามัญ          200,000             38,998            19.50              6,246,583.44 

11 บจ. ไทยมอนสเตอร์ กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป สามัญ             50,000               9,750            19.50              5,906,141.75 

12 บจ. จี เทค แมททีเรยีล กรุงเทพฯ ผลติสว่นประกอบชุดชัน้ใน สามัญ       3,000,000          570,000            19.00           57,000,000.00 

13 บจ. เอ เทค เท็กซไ์ทล์ กรุงเทพฯ ผลติสว่นประกอบชุดชัน้ใน สามัญ     10,000,000       1,900,000            19.00         190,000,000.00 

14 บจ. เอช แอนด ์บี  อินเตอรเ์ท็กซ์ กรุงเทพฯ ผลติผลติภณัฑต์ุก๊ตาผา้ สามัญ          400,000             76,000            19.00              7,600,000.00 

15 บจ. เอส.ที. (ไทยแลนด)์ ชลบรุี ผลติและจ าหน่ายถงุมือยาง สามัญ       1,420,000          266,250            18.75           26,625,000.00 

16 บจ. บางกอกแอธเลตกิ กรุงเทพฯ จ าหน่ายรองเทา้และอปุกรณกี์ฬา สามัญ       2,000,000          363,155            18.16           69,561,939.58 

17 บจ. ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรงแบบเรยีลไทล์ สามัญ     10,850,000       1,890,000            17.42           41,580,000.00 

18 บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ ชลบรุี ผลติและสง่ออกถงุเทา้ สามัญ       1,617,800          280,000            17.31           26,764,312.50 

19 บจ. เอราวณัสิง่ทอ สมทุรปราการ ผลติเสน้ดา้ยและทอผา้ สามัญ       6,214,634       1,005,804            16.18         127,187,281.36 

20 บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส์ กรุงเทพฯ ผลติเครือ่งส  าอาง สามัญ  149,930,828     24,079,271            16.06         152,185,978.45 

21 บจ. ภทัยาอตุสาหกิจ กรุงเทพฯ ผลติชุดชัน้ในสตรี สามัญ       3,000,000          480,000            16.00              4,922,582.50 

22 บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ จ าหน่ายผลติภณัฑถ์งุน่อง สามัญ     14,951,000       2,317,738            15.50           43,120,478.00 

23 บจ. ชิเซโด ้โปรเฟสชั่นแนล(ไทยแลนด)์ กรุงเทพฯ
จ าหน่ายเครือ่งส  าอาง และผลติภณัฑ์

เสรมิความงาม
สามัญ       7,000,000       1,050,000            15.00           10,500,000.00 

24 บจ. โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย กรุงเทพฯ ผลติและสง่ออกถงุเทา้ สามัญ          300,000             45,000            15.00              4,500,000.00 

25 บจ. ไทยโคบาชิ ชลบรุี ผลติกลอ่งกระดาษ สามัญ       1,000,000          150,000            15.00           15,000,000.00 

26 บจ. ไทยสปอรต์การเ์มนต์ กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป สามัญ          100,000             15,000            15.00              1,500,000.00 

27 บจ. เวิลด ์สหแฟชั่น กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายเสือ้ผา้บรุุษ สามัญ             50,000               7,500            15.00              7,500,000.00 

28 บจ. อีสเทิรน์รบัเบอร์ ชลบรุี ผลติพืน้รองเทา้ สามัญ          300,000             45,000            15.00              4,500,000.00 

29  PT. TRINITY LUXTRO APPAREL อินโดนีเซีย จ าหน่ายเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป สามัญ          120,000             18,000            15.00              5,861,700.00 

30 บมจ. โอ ซี ซี กรุงเทพฯ จ าหน่ายเครือ่งส  าอาง สามัญ     60,000,000       8,615,400            14.36           29,086,257.78 

31 บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนลเลทเธอรแ์ฟชั่น กรุงเทพฯ ผลติเครือ่งหนัง สามัญ          500,000             70,000            14.00              7,000,000.00 

32 บมจ. ประชาอาภรณ์ กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป สามัญ     96,000,000     13,228,666            13.78           56,886,983.49 

33 บจ. ราชาอชิูโน กรุงเทพฯ ผลติผลติภณัฑผ์า้ขนหนู สามัญ       1,215,000          150,828            12.41           10,080,960.00 

34 บมจ. เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ กรุงเทพฯ ผลติสิง่ทออตุสาหกรรม สามัญ  108,000,000     12,993,750            12.03           12,993,750.00 

35 บจ. ฟจิูกซ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล กรุงเทพฯ ผลติเสน้ดา้ย สามัญ          100,000             12,000            12.00           10,177,500.00 

36 บจ. มอรแ์กน เดอ ทัว (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป สามัญ          400,000             48,000            12.00              4,800,000.00 

37 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด)์ ชลบรุี ผลติลกูบอล สามัญ       1,000,000          120,000            12.00           12,000,000.00 

38 บจ. วีน อินเตอรเ์นชั่นแนล กรุงเทพฯ จ าหน่ายชุดชัน้ในและจักรเย็บผา้ สามัญ          300,000             36,000            12.00              3,600,000.00 

39 บจ. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ
ชายตรงเครือ่งส  าอางและเครือ่งอปุโภค-

บรโิภค
สามัญ     10,000,000       1,177,362            11.77           11,773,620.00 

40 บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย) ปราจีนบรุี ผลติจักรเย็บผา้ สามัญ       9,740,000       1,097,964            11.27           28,177,607.00 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจย่อย ประเภทหุ้น

 จ านวนหุ้น

ที่

ออกจ าหน่าย

 จ านวนหุ้นที่

 SPI ลงทุน

 สัดส่วน

เงินลงทุน 

(%)

 มูลค่าเงินลงทุน 

(บาท)

ธุรกิจสินค้าอุปโภค (ตอ่)

41 บจ. ไทยกลุแซ่ ปราจีนบรุี ผลติชุดชัน้ในชาย สามัญ       1,800,000          198,000            11.00           19,800,000.00 

42 บจ. สหเซวา ชลบรุี
ผลติชิน้สว่นพลาสตกิประกอบ

เครือ่งใชไ้ฟฟา้
สามัญ     10,300,000       1,083,276            10.52           10,832,759.00 

43 บจ. ไทยชิกิโบ ชลบรุี ผลติเสน้ดา้ย สามัญ       2,375,000          237,600            10.00           23,760,000.00 

44 บจ. ไทยทาคายา กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป สามัญ          300,000             30,000            10.00              3,000,000.00 

45 บจ. ไทยโทมาโด ชลบรุี ผลติผลติภณัฑท์ี่ท  าจากโลหะ สามัญ          200,000             20,000            10.00              2,000,000.00 

46 บจ. ไทยสเตเฟลก็ซ์ กรุงเทพฯ ผลติผา้ซับในฉาบกาว สามัญ          600,000             60,000            10.00              6,000,000.00 

รวมธุรกิจสินค้าอุปโภค    3,925,195,878.66 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

47 บจ. สหชลผลพืช ชลบรุี ผลติและสง่ออกผลติภณัฑท์างการเกษตร สามัญ       3,250,000          854,830            26.30         148,407,884.00 

48 บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ กรุงเทพฯ ผลติบะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป สามัญ  329,704,014     83,378,702            25.29      3,304,131,867.64 

49 บมจ. เพรซิเดนทเ์บเกอรี่ กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายขนมปัง สามัญ  450,000,000     97,600,000            21.69      5,786,967,961.66 

50 บจ. อเมรกินัฟูด้ ปทุมธานี ผลติและจ าหน่ายไอศกรมี สามัญ     14,000,000       2,100,000            15.00           21,000,000.00 

51 บจ. เคนมิน ฟูด้ส ์(ไทยแลนด)์ ชลบรุี ผลติเสน้ก๋วยเตีย๋ว สามัญ          330,000             47,000            14.24           32,537,000.00 

52 บจ. ควิพี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติผลติภณัฑอ์าหาร สามัญ,บรุมิสทิธิ       2,630,000          263,000            10.00           26,300,000.00 

53 บจ. ย.ูซี.ซี อเูอะชิม่า คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายกาแฟ สามัญ          150,000             15,000            10.00              1,500,000.00 

54  THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. ฮังการี ผลติบะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป สามัญ            10.00           32,182,363.55 

รวมกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่      9,353,027,076.85 

ธุรกิจอ่ืนๆ

55 บจ. สหพฒันเ์รยีลเอสเตท กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ     36,000,000     14,400,000            40.00         165,000,000.00 

56 บจ. อีสเทิรน์ ไทย คอนซัลติง้ 1992 ชลบรุี บรหิารจัดการสิง่แวดลอ้ม สามัญ          200,000             80,000            40.00           10,000,000.00 

57 บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ     70,000,000     25,199,999            36.00         251,999,990.00 

58 บจ. พิทักษ์กิจ ชลบรุี รบัเหมาก่อสรา้ง สามัญ          200,000             67,040            33.52              6,704,000.00 

59 บจ. กรนี ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ กรุงเทพฯ บรกิารใหเ้ช่าหอ้งพกั สามัญ          100,000             30,000            30.00           11,049,900.00 

60 บจ. เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี กรุงเทพฯ ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ          400,000          112,582            28.15           11,258,200.00 

61 บจ. ทรพัยส์นิสหพฒัน์ กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ          200,000             52,500            26.25              5,250,000.00 

62 บจ. รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม กรุงเทพฯ บรกิารดา้นรกัษาความปลอดภยั สามัญ       3,788,572          966,282            25.50         196,965,028.00 

63 บจ. เส-นอรส์ห โลจิสตกิส์ ชลบรุี ระบบขนสง่สนิคา้ สามัญ       2,000,000          470,000            23.50           17,285,646.74 

64 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี ชลบรุี ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้ สามัญ  955,000,000  217,047,232            22.73      1,001,568,860.54 

65 บจ. อิมแพค โซลา่ร ์ กรุงเทพฯ โรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา สามัญ     56,300,000     11,823,000            21.00         104,580,000.00 

66 บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ     20,000,000       4,200,000            21.00         105,000,000.00 

67 บจ. สห โคเมเฮียว กรุงเทพฯ จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมมือสอง สามัญ       1,350,000          283,500            21.00           28,350,000.00 

68 บจ. สห โตควิ คอรป์อเรชั่น ชลบรุี บรกิารใหเ้ช่าบา้นพกั สามัญ          792,000          158,400            20.00           89,400,100.00 

69 บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอรว์ิส กรุงเทพฯ นายหนา้ประกนัวินาศภยั สามัญ             50,000               9,995            19.99                 999,500.00 

70 บจ. สหอบุลนคร กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ       1,250,000          243,750            19.50              6,998,437.50 

71 บจ. แพนแลนด์ กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ       3,000,000          580,000            19.33           58,000,000.00 

72 บจ. ไทเกอร ์ดสิทรบิิวชั่น แอนด ์โลจิสตคิส์ กรุงเทพฯ ระบบขนสง่สนิคา้ สามัญ       2,000,000          380,000            19.00           12,546,200.00 

73 บจ. ศรรีาชาขนสง่ ชลบรุี ระบบขนสง่สนิคา้ สามัญ          100,000             18,000            18.00              2,518,011.50 

74
 INTERNATIONAL COMMERCIAL 

COORDINATION (HONG KONG) LTD.
ฮ่องกง รา้นคา้ปลกี สามัญ             50,000               9,000            18.00              4,483,997.26 

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

76 บจ. แชมป์เอช กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ          400,000             68,000            17.00              6,800,000.00 

77 บจ. ไทย บนุกะ แฟชั่น กรุงเทพฯ โรงเรยีนสอนตดัเย็บเสือ้ผา้ สามัญ          250,000             42,500            17.00              5,750,100.00 

78 บจ. บีเอ็นซี เรยีลเอสเตท กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ       2,400,000          400,000            16.67           40,000,000.00 
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ช่ือบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจย่อย ประเภทหุ้น

 จ านวนหุ้น

ที่

ออกจ าหน่าย

 จ านวนหุ้นที่

 SPI ลงทุน

 สัดส่วน

เงินลงทุน 

(%)

 มูลค่าเงินลงทุน 

(บาท)

ธุรกิจอ่ืนๆ (ตอ่)

79 บจ. มอลเท็นเอเซียโพลเิมอร ์โปรดกัส์ ชลบรุี ผลติชิน้สว่นที่ท  าจากยาง สามัญ       1,200,000          187,200            15.60           18,720,000.00 

80 บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ รา้นคา้ปลกี สามัญ          250,000             37,500            15.00           60,000,000.00 

81 บจ. ไทยอาราอิ ชลบรุี ผลติชิน้สว่นจักรยานยนต์ สามัญ       1,260,000          185,850            14.75           19,202,504.36 

82 บมจ. ฟารอี์สท ์เฟมไลน ์ดดีบีี กรุงเทพฯ บรกิารงานโฆษณา สามัญ       7,870,000       1,055,700            13.41           29,154,287.52 

83 บจ. สหรตันนคร ชลบรุี นิคมอตุสาหกรรม สามัญ       1,800,000          225,000            12.50           22,500,000.00 

84 บจ. เค.คอมเมอรเ์ชียล แอนด ์คอนสตรคัชั่น กรุงเทพฯ รบัเหมาก่อสรา้ง สามัญ          500,000             50,000            10.00              5,150,406.14 

85 บจ. ซันรอ้ยแปด กรุงเทพฯ จ าหน่ายเครือ่งจ  าหน่ายสนิคา้อตัโนมัติ สามัญ     45,000,000       4,500,000            10.00           45,000,000.00 

86 บจ. โตโยโบะ สห เซฟตี ้วีฟ สมทุรปราการ ผลติและจ าหน่ายถงุลมนิรภยั สามัญ     10,000,000       1,000,000            10.00         100,000,000.00 

87 บจ. ไทย ควิบิค เทคโนโลยี่ กรุงเทพฯ บรกิารพิมพล์ายและเคลอืบผิววสัดุ สามัญ          400,000             40,000            10.00              4,000,000.00 

88 บจ. บญุรวี กรุงเทพฯ บรกิารดา้นเขียนโปรแกรม สามัญ          200,000             20,000            10.00              2,000,000.00 

89 บจ. เอสแอลวี รเีทล กรุงเทพฯ รา้นคา้ปลกี สามัญ          200,000             20,000            10.00              2,000,000.00 

รวมธุรกิจอ่ืน ๆ    2,452,016,889.56 

ยอดรวมทั้งสิน้  15,730,239,845.07 
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 6.1.3 บุคคลอ้างองิอืน่ๆ 
   นายทะเบยีนหลักทรัพย ์ - บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
     93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
     โทรศพัท ์0-2009-9000  
     โทรสาร 0-2009-9991 
   ผู้สอบบัญช ี - นางสรินดา หิรญัประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4799  
     และ/หรือ นางสายฝน อินทรแ์กว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4434  
     และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลข 
     ทะเบียน 4377  
     บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั  
     ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์193/136-137 
     ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย    
     เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
     โทรศพัท ์ 0-2264-9090 
     โทรสาร  0-2264-0789-90 
 
 6.2 ข้อมูลส าคัญอืน่ 
  - ไมม่ี -    
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ส่วนที ่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 
  (1)  ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
     ทนุจดทะเบียน :  582,923,188 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั  
       จ านวน 582,923,188 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  บาท 
     ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ : 571,890,666 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั 
       จ านวน 571,890,666 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ  1  บาท  
  (2)  หลกัทรพัยอ์ื่นท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุน้สามญั เช่น หุน้บรุิมสทิธิ      
     - ไมม่ี - 
  (3)    หลกัทรพัยอ์ื่นท่ีไมใ่ช่หุน้สามญั เช่น หุน้กู ้ตั๋วเงิน หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หรือตราสารหนี ้ 
     - หุน้กูข้องบริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชดุท่ี 1  
      ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (หุน้กูช้ดุท่ี 1) จ านวน 1,000,000 หน่วย เป็นเงิน 1,000 ลา้นบาท 
     - หุน้กูข้องบริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ชดุท่ี 2  
      ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (หุน้กูช้ดุท่ี 2) จ านวน 1,000,000 หน่วย เป็นเงิน 1,000 ลา้นบาท 
     -  หุน้กูแ้ปลงสภาพของ บริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 ครบก าหนด 
      ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึง่มีขอ้ก าหนดบงัคบัแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
      2562 คงเหลือจ านวน 1,908 หน่วย เป็นเงิน 1,908,000.- บาท 
  (4)    ขอ้ตกลงระหวา่งกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ่การออก และเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือ 
     การบริหารงานของบริษัท โดยท่ีขอ้ตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ รว่มลงนามดว้ย 
     - ไมม่ี - 
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 7.2 ผู้ถอืหุน้  
  (1)  รายชือ่ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
    รายชือ่ผู้ถอืหุน้ของบริษัท ปิดสมุดทะเบยีน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมายเหตุ :  ผูล้งทนุสามารถดรูายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ท่ีถือสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อ 
          ประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัได ้จากเวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.spi.co.th) ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 
 

 การกระจายการถือหุน้ตามจ านวนรายท่ีถือ โดยแบ่งช่วงจ านวนหุน้ท่ีถือ ตามจ านวนรายของผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียด
ดงันี ้

ช่วงจ านวนหุน้ทีถ่ือ 
ปี 2562 

จ านวนรายทีถ่อื % 
1 - 50 146 14.96 
51 - 100 66 6.76 
101 - 500 109 11.17 
501 - 1,000  65 6.66 
1,001 - 3,000 92 9.42 
3,001 - 5,000 60 6.15 
5,000 - ขึน้ไป 438 44.88 

รวม 976 100.00 
 

 การกระจายการถือหุน้ตามประเภทของบคุคลท่ีถือ โดยแบ่งประเภทของบคุคลท่ีถือตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ 
ตามรายละเอียด ดงันี ้

ประเภทบุคคล 
ปี 2562 

จ านวนหุน้ % 
บรษัิทจ ากดั และบรษัิทมหาชน 378,495,891 66.18 
ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงิน 2,564,970 0.45 
บคุคลภายนอกทั่วไปท่ีไม่ใช่พนกังานบรษัิท 106,149,120 18.56 
พนกังานบรษัิท 12,307,022 2.15 
นกัลงทนุต่างประเทศ 72,373,663 12.66 

รวม 571,890,666 100.00 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุน้ ร้อยละ 
1. บรษัิท โชควฒันา จ ากดั 96,094,066 16.80 
2. บรษัิท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 57,001,656 9.97 
3. บรษัิท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 49,433,806 8.64 
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 24,234,953 4.24 
5. บรษัิท ยนีูเซ็นทรลั จ ากดั 21,218,182 3.71 
6. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 3.54 
7. นายวีรพฒัน ์ พนูศกัดิอ์ดุมสิน 20,060,122 3.51 
8. บรษัิท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 19,187,882 3.36 
9. บรษัิท ยนีูเว็ลธ ์จ  ากดั 14,380,310 2.51 
10. บรษัิท ยนีูเวอรส์บวิตี ้จ  ากดั 10,459,727 1.83 

 รวม 332,291,254 58.11 
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  (2)   ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ่การออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์หรือการบริหารงานของบริษัท โดยขอ้ตกลงดงักลา่วมีบริษัทฯ รว่มลงนามดว้ย 
     - ไมม่ี - 

 

 7.3  การออกหลักทรัพยอ์ืน่ 
  (1)  หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 
    ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 46 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ใหบ้ริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 4 ลา้นหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท มลูค่าทัง้สิน้ไมเ่กิน 4,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทรายท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ และมีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 305,965,700.- 
บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 800,000,000.- บาท เป็นทนุจดทะเบียน 494,034,300.- บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไมไ่ด้
ออกจ าหน่ายของบริษัทและอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียน อีกจ านวน  88,888,888.- บาท เป็นทนุจดทะเบียน 582,923,188.- บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 88,888,888 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1.- บาท เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
และก าหนดการไถ่ถอนปีละ 4 ครัง้  ในวนัท่ี 29 มีนาคม  29 มิถนุายน  29 กนัยายน  และ 29 ธนัวาคมของทกุปี เริ่มตน้
แปลงสภาพไดใ้นเดือน มิถนุายน 2561 
    บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั
ในวนัแปลงสภาพแลว้ 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ครัง้ท่ี วนัจดทะเบียนแปลงสภาพ 
จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(หน่วย) 
จ านวนหุน้สามญั 

(หุน้) 
1 29 มิถนุายน 2561 3,327,161 73,936,854 
2 1 ตลุาคม 2561 159,474 3,543,853 
3 2 มกราคม 2562 14,317 318,151 
4 28 มีนาคม 2562 2,047 45,487 
5 28 มิถนุายน 2562 2,449 12,021 

รวม 3,505,448 77,856,366 
ท าใหท้นุช าระแลว้ของบริษัทเพ่ิมขึน้ จาก 571,515,007 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) มลูคา่หุน้ละ 1.- บาท เป็น 
571,890,666.- บาท มลูคา่หุน้ละ 1.- บาท โดยบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนทนุช าระแลว้ตอ่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ คงเหลือหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 1,908 หน่วย เป็นเงินจ านวน 1,908,000.- บาท  
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  (2) หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี ้
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มียอดหนีค้งคา้งของหุน้กูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนั 
และไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ จ  านวน 2,000,000 หน่วย  มลูคา่หน่วยละ 1,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน 2,000 ลา้นบาท จ านวน 
2 ชดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ชื่อเฉพาะหุน้กู ้ “ หุน้กูข้อง  บรษัิท  สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี  1/2560   

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

“ หุน้กูข้อง  บรษัิท  สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี  1/2560   
ชดุท่ี 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ” (หุน้กูช้ดุท่ี 2) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
วตัถปุระสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการของบรษัิท และ/หรอื ใชส้  าหรบัการลงทนุ 

และ/หรอื ช าระคืนเงินกูข้องบรษัิท 
ประเภทของการจดัจ าหน่าย ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุรายใหญ่ 
ชดุหุน้กู ้ หุน้กูช้ดุท่ี 1 หุน้กูช้ดุท่ี 2 
อายหุุน้กู ้ 3 ปี 7 ปี 
มลูค่าท่ีตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท 1,000 บาท 
จ านวนหุน้กูท่ี้เสนอขาย 1,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,000,000,000 บาท 1,000,000,000 บาท 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 
(ณ 18 มกราคม 2560) 

1.81% 2.47% 

อตัราดอกเบีย้ 2.39% 3.44% 
การช าระดอกเบีย้ ทกุ 6 เดอืน 
การช าระคืนเงินตน้ ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน (Bullet  Payment) 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2560 
อนัดบัความน่าเชื่อถอืของบรษัิท “ AA “ แนวโนม้มีเสถียรภาพ โดยบรษัิท  ทรสิเรทติง้  จ ากดั 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) 
การรบัประกนัการจ าหน่าย จดัจ าหน่ายแบบรบัประกนัการจดัจ าหน่ายแบบแน่นอนทัง้จ านวน 
นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) 

 

   ณ วนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ไดไ้ถ่ถอน “หุน้กูข้อง บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 1/2560 ชุดท่ี 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (หุน้กูชุ้ดท่ี 1) จ านวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 
บาท เป็นจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท เรียบรอ้ยแลว้ 
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 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  -   บริษัทฯ 
    บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัราไมต่  ่ากวา่ 0.10 บาทตอ่หุน้ หรือรอ้ยละ 10 ของ
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทฯ 
ไดจ้่ายเงินปันผลตามนโยบายมาโดยตลอด ซึง่มากกวา่ 0.10 บาทตอ่หุน้ 
 

 

หมายเหตุ :  *   ค านวณโดยใชจ้  านวนหุน้สามญั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี 
  **  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 11 (ชดุที่ 26) เม่ือวนัที่ 9 มีนาคม 2563 มีมติใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึง่ก าหนด 
    ใหมี้ขึน้ในวนัที่ 22 เมษายน 2563 เพื่ออนมุตัิการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท โดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  
    ครัง้ที่ 7 ชดุที่ 26) เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท คงเหลือ
    จา่ย ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท 
  ***  ในปี 2561 บรษัิทฯ ไดป้รบัปรุงยอ้นหลงังบการเงินปี 2560 เก่ียวกบัหนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท าให ้
    มี ก าไรสทุธิปี 2560 เพ่ิมขึน้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 334 ลา้นบาท (0.68 บาทตอ่หุน้) และจ านวน 
    171 ลา้นบาท (0.35 บาทตอ่หุน้) ตามล าดบั 
 

  -  บริษัทย่อย 

    บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายก าหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

  

ปี 2562 2561 2560*** 2559 2558 
อตัราก าไรสทุธิตอ่หุน้* (บาท) 3.97 4.87 7.08 3.44 2.67 
อตัราเงินปันผลตอ่หุน้** (บาท) **0.70 0.70 0.65 0.45 0.23 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 17.63% 14.36% 9.18% 13.10% 8.63% 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) (เฉพาะกิจการ)* 31.82% 28.50% 18.60% 28.36% 18.24% 
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8.    โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสรา้งการจดัการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการทัง้
ในเรื่องขนาด องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ใหเ้หมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัท่ีก าหนด มีโครงสรา้งการบริหารท่ีชดัเจน ถว่งดลุ และสามารถตรวจสอบได ้ มีการมอบอ านาจระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการที่ชดัเจน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานท่ีมีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจดัการ) เป็นผูบ้ริหาร
จดัการกิจการของบริษัท ปัจจบุนั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร ผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ผูจ้ดัการฝ่าย มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุตา่งๆ และของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทแลว้ มีเลขานกุารบริษัท ท าหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด และตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 8.1  คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองคก์รในทกุๆ ดา้น ยดึมั่นในการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถปุระสงค์
ขอ้บงัคบับริษัท  มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์ สจุริตเย่ียง
วิญญชูน ผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสรา้งการบริหารงานท่ีชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถ
ตรวจสอบได ้ดงันี ้
   1. คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์ เขา้ใจ บทบาท หนา้ท่ี มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 
   2. โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท และการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอโดย 
    2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ
ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีตรงกบัความตอ้งการของบริษัท ไมจ่  ากดัเพศ มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด
มีจ านวนท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ โดยมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ในปี 2562 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 15 คน โดยคณะกรรมการบรษัิทมีกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหาร จ านวน 5 คน และ
กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 10 คน ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบริษัทออกจากต าแหน่ง 
เป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุ
กบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเลือกตัง้ใหมไ่ด ้ 
    2.2 กรรมการอิสระ  บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือกลุม่ของผูถื้อหุน้ใหญ่
และผูบ้รหิาร มีคณุสมบตัิครบตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด จ านวน 5 คน ซึง่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นเรื่อง สดัสว่นกรรมการอิสระ ท่ีก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียน ตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง จ านวน 1 คน  
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    2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบริษัท จ านวน 3  คน ท่ีมีความเป็น
อิสระ มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ี
ก ากบัดแูลใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอตามกฎบตัร ซึง่เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดว้ย ผูท่ี้มีความรูด้า้นเศรษฐศาสตร ์
และดา้นบญัชี การเงิน เป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณท่ี์จะสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน และทัง้ 3 คน สามารถ
ท าหนา้ท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้
    2.4   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการบริษัท 
จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีหนา้ท่ีตามกฎบตัร และชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และ
เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัทแตล่ะราย 
    2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตัง้ โดยไดแ้ตง่ตัง้
กรรมการบริษัท จ านวน 3 คน ผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน และเลขานกุารบริษัท จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน เป็น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีหนา้ท่ีตามกฎบตัร และช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทดา้นธรรมาภิบาล การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั การบริหารความเสี่ยง และการพฒันาอย่างยั่งยืน  
    2.6 การมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอ านาจ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุต่างๆ และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในกฎบตัร และในอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้ใน การก ากับดูแลกจิการ หวัข้อ คณะกรรมการชุดย่อย 
 

จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 ในปี 2562 คณะกรรมการแตล่ะชดุมีการประชมุ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 12 
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 2  
คร้ัง/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภบิาลและ
บริหาร

ความเสี่ยง 
รวม 3 คร้ัง 

ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
คร้ังที ่48 
จ านวน 
1 คร้ัง 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการบรษัิท  12/12 - 2/2 - 1/1 
2.   นายวิชยั              กลุสมภพ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 12/12 - 2/2 1/1 1/1 
3.   นายส าเรงิ มนญูผล กรรมการบรษัิท 12/12 - - - 1/1 
4.   นายมน ู ลีลานวุฒัน ์ กรรมการบรษัิท 11/11 - - - 1/1 
(ลาออกจากการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่2 ธ.ค.2562)       

5.   นางสาวศิรกิลุ ธนสารศลิป์ กรรมการบรษัิท 12/12 - 2/2 2/2 1/1 
6.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ กรรมการบรษัิท 10/12 - - - 1/1 
7.   นายบญุเกียรติ โชควฒันา กรรมการบรษัิท 11/12 - - - 1/1 
8.   นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบรษัิท 11/12 - - - 1/1 
9.   นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการบรษัิท 12/12 - - - 1/1 
10. นายพิภพ โชควฒันา กรรมการบรษัิท 12/12 - - 2/2 1/1 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 12 
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 2  
คร้ัง/ปี 

กรรมการ
ธรรมา 

ภบิาลและ
บริหาร

ความเสี่ยง 
รวม 3 คร้ัง 

ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 
คร้ังที ่48 
จ านวน 
1 คร้ัง 

11. นายพิรยิะ เข็มพล กรรมการบรษัิท - - - - - 
(เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่19 ธ.ค.2562)       

12. นายนพพร พงษเ์วช ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 12/12 - 3/3 1/1 
 และกรรมการอิสระ      
13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ และ 12/12 12/12 - - 1/1 
 กรรมการอิสระ      
14. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค ์ กรรมการตรวจสอบ และ 11/12 12/12 - - 1/1 
 กรรมการอิสระ      
15. นายนิพนธ ์ พวัพงศกร กรรมการอิสระ 12/12 - - - 1/1 
16. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการอิสระ 12/12 - - - 1/1 
17. นายชโูต จิระคณุากร ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส - - - 3/3 - 
(ลาออกจากการด ารงต าแหนง่กรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร 
ความเสีย่ง ตัง้แตว่นัที ่10 ก.พ.2563) 

      

18. นายสปุระดิษฐ ์ สอิด เลขานกุารบรษัิท  - - - 3/3 1/1 
 

หมายเหต ุ :  -    คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิท เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

   - กรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ เน่ืองจาก ป่วย หรือ ตดิธุระจ าเป็น  
    หรือเดนิทางไปต่างประเทศ 
 

กรรมการบรษัิททีม่ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทสองในเกา้คนนี ้ ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท  

1. นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 2. นายส าเริง มนญูผล 
3. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 4. นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์
5. นายบญุชยั โชควฒันา 6. นายวิชยั กลุสมภพ  
7. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 8. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท ์
9. นายพิภพ โชควฒันา    

 

 8.2  ผู้บริหาร  (ฝ่ายจัดการ)  ประกอบดว้ย 
 8.2.1  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ท่ีมีฐานะ
เป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท และ/หรือ บคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร  ทัง้นี ้ ตอ้งมีความรูแ้ละ
ประสบการณเ์พียงพอ ท่ีจะท าหนา้ท่ีบรหิารจดัการกิจการของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท าหนา้ท่ีบริหาร
จดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัซื่อสตัย ์ สจุริต 
เย่ียงวิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบรหิาร มีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5  คน ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. นายบณุยสทิธ์ิ     โชควฒันา ประธานกรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
2. นายวชิยั กลุสมภพ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
3. นายส าเรงิ มนญูผล กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
4. นายมน ู ลลีานวุฒัน ์ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
5. นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
6. นายพิภพ โชควฒันา กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

 

 8.2.2 ผู้บริหาร   ประกอบดว้ย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวชิยั กลุสมภพ ผูจ้ดัการใหญ่  
2. นายชโูต จิระคณุากร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
        (เกษียณอาย ุเมือ่วนัที ่31 ธ.ค.2562)  

3. นายสนทยา ทบัขนัต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาสวนอตุสาหกรรม 
4. นายทินกร บนุนาค ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาโครงการพิเศษ 
5. นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรกัษ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุองคก์ร  

และผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน 
6. นายวรยศ ทองตนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานลงทนุและยทุธศาสตรอ์งคก์ร 

 

ซึง่ผูด้  ารงต าแหนง่ขา้งตน้จดัเป็นผูบ้รหิาร ตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท 
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การเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2562 

รายช่ือ 
กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่สมรส / 
บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

เพิม่ (ลด) 
ระหวา่งปี 

รวม 
หุน้สามัญ 

% 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 6,908,057 - - 6,908,057 1.208 
2.   นายวิชยั กลุสมภพ 50,000 370,172 - 420,172 0.073 
3.   นายส าเรงิ มนญูผล 1,756,260 - - 1,756,260 0.307 
4.   นายมน ู ลีลานวุฒัน ์ - - - - - 
5.   นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ 3,537,075 - - 3,537,075 0.619 
6.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 9,815 - (1,555) 8,260 0.001 
7.   นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 5,612,468 229,924 - 5,842,392 1.022 
8.   นายบญุชยั โชควฒันา 200,000 - - 200,000 0.035 
9.   นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท ์ - - - - - 
10. นายพิภพ โชควฒันา 109,081 - - 109,081 0.019 
11. นายนพพร พงษเ์วช - - - - - 
12. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต - - - - - 
13. นายสมพงษ ์ สงัขร์งัสรรค ์ 31,270 6,280 - 37,550 0.007 
14. นายนิพนธ ์ พวัพงศกร - - - - - 
15. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู - - - - - 
16. นายมนสั องคส์รณะคม 11,642 - - 11,642 0.002 
17. นายชโูต จิระคณุากร - - - - - 
18. นายสนทยา ทบัขนัต ์ - - - - - 
19. นายทินกร  บนุนาค - - - - - 
20. นางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรกัษ ์  - - - - - 
21. นายวรยศ  ทองตนั 43,000 - - 43,000 0.008 

รวม 18,248,668 606,376 (1,555) 18,873,489 3.300 
  

 - ผลประโยชนต์อบแทน หุ้น หุน้กู้ ทีก่รรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี  2562 
  - ไมม่ี -  
 

 8.3  เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นายสปุระดิษฐ์ สอิด ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 จบการศกึษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง และผ่านการอบรมใน
หลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีของเลขานกุารบริษัท โดยคุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท มหีนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย ์
สจุริต รวมทัง้ ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมีดงันี ้
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   1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
     -    ทะเบียนกรรมการ 
     - หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และรายงาน 
      ประจ าปีของบริษัท 
     -    หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้  และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
   2. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผูบ้รหิาร และจดัสง่ส  าเนารายงาน
     การมีสว่นไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
     ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้    
   3. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
 นอกจากนี ้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าทีอ่ืน่ๆ 
เช่น 
 1. สนบัสนนุใหก้ารก ากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ดา้นกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑต์า่งๆ และขอ้บงัคบับริษัท รวมถงึรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
นยัส  าคญัแก่กรรมการบริษัท 
 2.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ประสานงานดา้น
กฎหมาย กฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้ง ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป  
รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
 3. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท และขอ้พงึ
ปฏิบตัิตา่งๆ 
 4. บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
 5. ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล เช่น ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีก ากบัดแูลและ
สาธารณชน ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  
 6. ใหข้่าวสารกบัผูถื้อหุน้ในเรื่องสิทธิตา่งๆ ของผูถื้อหุน้ และใหข้่าวสารของบริษัท อย่างสม ่าเสมอครบถว้น 
 7. จดัใหม้ีคูม่ือกรรมการบริษัท มกีารปฐมนิเทศ และใหค้  าแนะน าแก่กรรมการบริษัทท่ีไดร้บัการเลือกตัง้ใหม่ 
 8. หนา้ท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 

 8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
   คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาโครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนใหม้ีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและ
จงูใจใหค้ณะกรรมการบริษัทน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานไดต้ามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาคา่ตอบแทนของกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัภาระ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
ของกรรมการแตล่ะคน  โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะโดยรวมในแตล่ะปี 
ผลการด าเนินงานของบริษัท วงเงินคา่ตอบแทนท่ีไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และจ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ี
ผ่านมาเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในกลุม่ธรุกิจเดียวกนั เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ืออนมุตัิ  
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 1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
  (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
    ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 48 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ไดอ้นมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงิน
รวมไมเ่กินปีละ 20 ลา้นบาท เท่าเดิม ทัง้นี ้ ไมร่วมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทไดร้บัในฐานะพนกังาน
หรือลกูจา้งของบริษัท  โดยใหจ้่ายในการท าหนา้ท่ี ดงันี ้
    1. กรรมการบริษัท   
      -  คา่เบีย้ประชมุ  (เฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเขา้ประชมุ)   

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2562 จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้  1,764,000.-  บาท) 

      - คา่ต าแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ท่ีไมม่ีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท 
       โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรและเสนอคณะกรรมการ 
       บริษัทอนมุตัิ 
       (ปี 2562 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  -  บาท) 
      - คา่ตอบแทนประจ าปี จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษัททกุคน โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและ 
       ก าหนดคา่ตอบแทนไปพิจารณาจดัสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
       (ปี 2562 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  13,140,000.-  บาท) 
    2. กรรมการตรวจสอบ   
      - คา่เบีย้ประชมุรายไตรมาส 

ประธาน ไตรมาสละ 60,000.-  บาท 
กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.-  บาท 
(ปี 2562 จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้  480,000.-  บาท) 

    3. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
      - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเขา้ประชมุ) 

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2562 จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้  64,000.-  บาท) 

    4. กรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
      - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงท่ีเขา้ประชมุ) 

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2562 จา่ยเป็นเงินรวมทัง้สิน้  86,000.-  บาท) 

    ส าหรบัสทิธิประโยชนอ์ื่น -ไมม่-ี ทัง้นี ้ ตัง้แตท่ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิและใหใ้ชจ้นกวา่มีการ
เปลี่ยนแปลง  โดยคา่ตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไมเ่กินวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
    รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัททีจ่่าย ในปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 15,534,000.- บาท 
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ค่าตอบแทนทีก่รรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2562  มีดังนี ้
หน่วย : บาท 

รายชื่อ เบีย้ประชุม 

ค่าต าแหน่ง 
จ่ายเฉพาะ
ประธาน 
กรรมการ 
บริษัท 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 

ประจ าปี 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล 
และบริหาร 
ความเสี่ยง 

รวมค่า 
ตอบแทน 
กรรมการ 

1.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 144,000 - 2,400,000 - 24,000 - 2,568,000 

2.   นายวิชยั              กลุสมภพ 120,000 - 1,200,000 - 20,000 10,000 1,350,000 

3.   นายส าเรงิ มนญูผล 120,000 - 930,000 - - - 1,050,000 

4.   นายมน ู ลีลานวุฒัน ์ 110,000 - 930,000 - - - 1,040,000 
(ลาออกจากการด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิัท เมื่อวนัที ่2 ธ.ค.2562)        

5.   นางสาวศิรกิลุ ธนสารศลิป์ 120,000 - 930,000 - 20,000 20,000 1,090,000 

6.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 100,000 - 630,000 - - - 730,000 

7. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 110,000 - 630,000 - - - 740,000 

8. นายบญุชยั โชควฒันา 110,000 - 630,000 - - - 740,000 

9. นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท ์ 120,000 - 630,000 - - - 750,000 

10. นายพิภพ โชควฒันา 120,000 - 930,000 - - 20,000 1,070,000 

11. นายพิรยิะ เข็มพล - - - - - - - 
(เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่19 ธ.ค.2562)        

12. นายนพพร พงษเ์วช 120,000 - 680,000 240,000 - 36,000 1,076,000 

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 120,000 - 680,000 120,000 - - 920,000 

14. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค ์ 110,000 - 680,000 120,000 - - 910,000 

15. นายนิพนธ ์ พวัพงศกร 120,000 - 630,000 - - - 750,000 

16. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู 120,000 - 630,000 - - - 750,000 
รวม 1,764,000 - 13,140,000 480,000 64,000 86,000 15,534,000 

 

  (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
    ส าหรบัผูบ้ริหารอื่นๆ ฝ่ายบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายของบริษัท โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยในปี 2562 คา่ตอบแทนกรรมการ บริหาร 
ผูบ้ริหารสี่รายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้รหิารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีสี่ทกุราย รวม 12 คน มีการจ่ายคา่ตอบแทน
ในรูปเงินเดือน เบีย้ประชมุ เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 68,689,986 บาท   และจา่ยเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุ
เป็นจ านวน 6,708,787.58 บาท   
 

 

 2. ค่าตอบแทนอืน่ 
  (ก)  ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการบริษัท 
    - ไมม่ี - 
 

  (ข)  ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร   
    บริษัทฯ ไดต้ัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเขา้รว่มเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไทยพาณิชย ์
มาสเตอร ์ฟันด ์ ซึง่จดทะเบียนแลว้  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีกรรมการบริหาร และผูบ้รหิารที่เป็นสมาชิกกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 7 คน จะไดร้บัเงินสมทบกองทนุทกุเดือน ในอตัรารอ้ยละ 8 ของค่าจา้ง เป็นเงินทัง้สิน้ 2,600,949 บาท 
และสมาชิกสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 8 – 15 ของคา่จา้ง เม่ือสมาชิกสิน้สภาพลง สมาชิกจะ
ไดร้บัเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทัง้สว่นเฉลี่ยผลประโยชนส์ทุธิตามเง่ือนไขของกองทนุ 
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 8.5  บุคลากร 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ  มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 138 คน (ไมร่วมพนกังานท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในรูปเงินเดือน  ค่าลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง 
เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 161,118,270.50 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุเป็นจ านวน 1,481,390 บาท   
   ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บรษัิทฯ สนบัสนนุใหพ้นกังานพฒันาความรู ้ ความสามารถ อย่างตอ่เน่ือง และ
สง่เสริมใหพ้นกังาน รูจ้กัการใชจ้่าย การใชชี้วิต และท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ สง่ผลใหบ้ริษัทฯ ไมม่ีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ค่าตอบแทนอืน่ 
   บริษัทฯ ไดต้ัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเขา้รว่มเป็นหนึ่งในบริษัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไทยพาณิชย์
มาสเตอร ์ฟันด ์ซึง่จดทะเบียนแลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 
123 คน จะไดร้บัเงินสมทบกองทนุทกุเดือน ในอตัรารอ้ยละ 8 ของคา่จา้ง โดยในปี 2562 พนกังานไดร้บัเงินสมทบจากบริษัทฯ 
เป็นเงินทัง้สิน้ 7,660,626 บาท และสมาชิกสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 8 - 15 ของคา่จา้ง เม่ือ
สมาชิกสิน้สภาพลง  สมาชิกจะไดร้บัเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทัง้สว่นเฉลี่ยผลประโยชนส์ทุธิตามเง่ือนไขของกองทนุ 
 

นโยบายด้านบุคลากร 
 บริษัทฯ มีนโยบายดา้นบคุลากร โดยใหค้วามส าคญักบับคุลากรเป็นอนัดบัแรกและยงัคงมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะของ
บคุลากรทกุระดบัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ภายใตก้ารบริหารงานเชิงกลยทุธท่ี์สามารถสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการ
แข่งขนัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือรองรบัความเปลี่ยนแปลงท่ีก าลงัเขา้สูย่คุเศรษฐกิจและสงัคมแบบพลิกโฉม 
(Disruption) ท่ีเกิดขึน้ปัจจบุนั โดยมีแนวทางในการปฎิบตัิ ดงันี ้ 
  การทบทวนเหตกุารณต์า่งๆ ของบริษัท ท่ีเกิดขึน้ในอดีตมาเป็นบทเรียน 
  การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของบริษัท ทัง้ภายในและภายนอก 
  การสรา้งวิสยัทศันใ์หมแ่ละพรอ้มท าการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่  
  การปรบักลยทุธข์องการบริหารทรพัยากรมนษุยใ์หส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบริษัท 
  การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เนน้การสรา้งความยืดหยุ่นการท างานอย่างเป็นระบบ 
  การใหค้วามส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการและการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 
 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ตระหนกัและสง่เสริมใหพ้นกังานมีการพฒันาความรู ้ (Knowledged) ความสามารถ (Ability) และ
ทกัษะ (Skill) ใหเ้กิดความเช่ียวชาญ  รวมถงึการพฒันาทศันคติ พฤติกรรมท่ีจะช่วยสง่เสริมใหบ้ริษัทฯ เติบโตและกา้วหนา้ได้
อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ไดด้  าเนินการดา้นบคุลากร ดงันี ้
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 1.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
   การปรับโครงสร้างองคก์ร ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ พรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงของ
การด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต และยกระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการ ใหม้ีความคลอ่งตวัสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท  
   การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ปรบัโครงสรา้งภายในรว่มกบัผูบ้รหิารของแตล่ะสายงานใหมี้
ประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบภายใตส้ายงาน เพ่ือยกระดบัศกัยภาพการบริหารจดัการใน
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายและผูจ้ดัการแผนกใหเ้กิดความคลอ่งตวั ยืดหยุ่นมากขึน้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
   การวางแผนการสืบทอดงาน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึน้อยู่เสมอ บริษัทฯ มีนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังาน ผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถงึหน่วยงาน (Key Function) 
และต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญั (Key Position) โดยก าหนดระดบัต าแหน่งงาน ทิศทาง เป้าหมายและแผนพฒันา
บคุลากร เพ่ือเตรียมบคุลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถ ส าหรบัทดแทนและปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ไมห่ยดุชะงกั ซึง่
การวางแผนตอ้งจดัท าใหม้ีความเช่ือมโยงกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธข์องบริษัท โดยเฉพาะในต าแหน่งสาย
งานหลกั ท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานของบริษัท รวมถงึในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ท่ี การหมนุเวียนงาน
กนัภายใน (Job Rotation) หรือในกรณีท่ีพนกังานจะพน้จากต าแหน่งเดิมโดยการลาออก เกษียณอายุหรือถงึแก่กรรม บริษัทฯ 
มีหลกัการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง ดงันี ้
   - สรรหา คดัเลือกบคุลากรท่ีมศีกัยภาพและความสามารถจากภายในบริษัทฯ โดยพิจารณาบคุคลท่ีมี
คณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์บรษัิทฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสยัทศัน ์ความรู ้ความสามารถ และประสบการณเ์หมาะสม
กบัวฒันธรรมองคก์ร 
   -  การสรรหา คดัเลือก หากตอ้งเลือกจากพนกังานหลายคนเพ่ือกา้วสูต่  าแหน่งท่ีสงูขึน้ ตอ้งพิจารณาจาก
การประเมินผลความพรอ้มผูส้ืบทอดต าแหน่ง ประกอบกบัการประเมินผลการปฎิบตัิงานท่ีผ่านมา และผลการส ารวจการ
ยอมรบัจากบคุลากรจากระนาบเดียวกนัท่ีจะปฏิบตัิงานรว่มกนั 
   -  พิจารณาจากหลกัการก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึง่หมายถงึ ความรู ้ ทกัษะ บคุลิกภาพ
และภาวะผูน้  าของพนกังานในต าแหน่งนัน้ๆ 
   -   การพฒันาความรูห้รือทกัษะเพ่ิมเติม สามารถกระท าไดโ้ดยการเขา้อบรม หรือการสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรบัผิดชอบ  
   -    ปฎิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
   การประเมินผลการปฏบิัตงิาน บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในระดบั
ผูจ้ดัการ ระดบัพนกังานปฎิบตังิาน  และระดบัผูช้  านาญการเป็นประจ าทกุปี ท าใหท้ราบถงึศกัยภาพของพนกังานแตล่ะคน 
เพ่ือประโยชนใ์นการวางแผนพฒันาพนกังานใหม้ีคณุสมบตัิ ความสามารถในการปฎิบตัิงานไดเ้พ่ิมขึน้ และยงัเป็นประโยชน์
ประกอบการพิจารณาบริหารคา่ตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การโยกยา้ย การวางแผนก าลงัคน ไดอ้ย่างเหมาะสมตรงตาม
ศกัยภาพของพนกังาน 
   ระเบยีบ สวัสดกิาร บริษัทฯ ไดป้ระเมิน และแกไ้ข ปรบัปรุง ระเบียบ สวสัดิการของบรษัิท เพ่ือใหเ้กิด
ความชดัเจนสอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิจริง และไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ รูปแบบการวา่จา้ง อตัราค่าตอบแทน แก่
พนกังานหลงัการเกษียณอาย ุทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านงึถงึความจ าเป็น ความเหมาะสม และเกิดประโยชนส์  าหรบัพนกังานท่ี
ไดป้ฏิบตัิงานกบับริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ปลี่ยนแปลงการลงทนุของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
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เป็นแผนการลงทนุในรูปแบบ Employee’s choice โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานเลือกนโยบายการลงทนุไดต้ามความเหมาะสม
กบัตนเองทัง้ในเรื่องอาย ุความสามารถในการรบัความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทนุของพนกังานแตล่ะคน  
   ความพงึพอใจและความผูกพัน บริษัทฯ จดัใหม้ีสวสัดิการ Flexible Hours หรือ การท างานท่ียืดหยุ่น
ส าหรบัหน่วยงานท่ีปฏิบตัิงานไมก่ระทบโดยตรงกบัลกูคา้ เพ่ือเพ่ิมการสรา้งสมดลุการใชชี้วิตกบับคุลากร อีกทัง้ดา้นบริหาร
การเงินและการเก็บออมของพนกังาน บริษัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถเลือกกองทนุส ารองเลีย้งชีพของตนเอง โดย
สามารถปรบัเลือกแบบกองทนุส ารองเลีย้งชีพไดแ้บบรายวนั 
   การปฐมนิเทศ  เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีบริษัทฯ ใหค้วามส าคญั เพราะถือเป็นการสรา้งความประทบัใจ
ครัง้แรกส าหรบัพนกังานท่ีเริ่มเขา้ท างานใหม ่ โดยท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหค้วามรู ้ ค  าแนะน า ชีแ้จงเรื่องตา่งๆ อาทิ ประวตัิ
ความเป็นมา นโยบาย โครงสรา้งองคก์ร ระเบียบ สวสัดิการของบริษัท ตลอดจนใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ี
ตอ้งปฏิบตัิและทราบถงึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ประกอบดว้ย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยน าเสนอในรูปแบบวีดิทศัน ์ (Animation) รวมถงึ
นโยบายการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั และขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ซึง่เป็นหวัใจส าคญั
ของบริษัท เป็นผลใหพ้นกังานเกิดการเรียนรู ้เขา้ใจ และมีความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน สามารถเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร อนั
จะเป็นประโยชนต์อ่การท างานตอ่ไป โดยในปี 2563 เพ่ือสง่เสริมความหลากหลายและการผสมผสาน (Diversity & 
Inclusion) ของบคุลากร จงึก าหนดใหม้ีการวางแผนจดัอบรมปฐมนิเทศพนกังานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
   - รูปแบบแรก คือ การปฐมนิเทศแบบกระชบั (Induction) ซึง่จะจดัอบรมใหก้บัพนกังานท่ีเริ่มงานวนัแรก 
(On Boarding) เพ่ือสรา้งความคุน้เคยเรื่องของวฒันธรรมองคก์ร การด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือนรว่มงาน (Culture Fit) 
สื่อสารเรื่องความคาดหวงัในหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของงาน (Job Fit)  
   - รูปแบบท่ีสอง คือ การปฐมนิเทศแบบลงรายละเอียด Orientation ซึง่ใหพ้นกังานใหมไ่ดม้ีโอกาสเรียนรู ้
และสมัผสัประสบการณก์บัธุรกิจของบริษัท เช่น การเย่ียมชมสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์การฟังบรรยายพรอ้มกบัการ
ชมวีดิทศันจ์ากวิทยากรจากบริษัทในกลุม่สหพฒัน ์และการศกึษาดงูาน เป็นตน้ 
 

 2.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทฯ สง่เสริมใหพ้นกังานเตบิโตในหนา้ท่ีการงานตามความรู ้ความสามารถ รูจ้กัแสวงหาความรูอ้ย่างตอ่เน่ือง มี
ความพรอ้มในการปฏิบตัิงานใหห้ลากหลาย เพ่ือสามารถรองรบัตอ่การเติบโตของบริษัท และสามารถท่ีจะน าความรูแ้ละ
ประสบการณท่ี์ไดร้บัมาสรา้งใหพ้นกังานเป็น “คนดแีละคนเก่ง” โดยบริษัทฯ ไดมุ้ง่เนน้ดา้นการพฒันาบคุลากร ดงันี ้
   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปรียบเสมือนกา้วแรกของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จงึไดก้ าหนด
หลกัเกณฑใ์นการสรรหาคดัเลือกพนกังานดว้ยความยตุิธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ โดยด าเนินการสรรหาและคดัเลือก
บคุลากรท่ีมีความสามารถ มีทศันคติแง่บวก และคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงานท่ีบริษัทฯ ตอ้งการ รวมทัง้
สามารถอยู่รว่มกบัวฒันธรรมของบริษัทไดอ้ย่างมีความสขุ 
  หลกัการของการสรรหาคดัเลือกบคุลากรผ่านระบบการคดักรองบคุลากร เริ่มจากการคดัเลือกบคุลากรภายใน
องคก์ร (Internal Job Position) โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ เพ่ือเปิดโอกาสใหม้ีการหมนุเวียนการท างาน
ภายในองคก์ร (Internal Transfer)  หากไมส่ามารถด าเนินการสรรหาคดัเลือกบคุคลากรภายในองคก์รได ้ บริษัทฯ จะ
เปิดรบัสมคัร โดยมีเง่ือนไขการประกาศรบัสมคัร เช่น คณุสมบตัิ คณุวฒิุการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน  ประกอบกบั
การทดสอบ ดา้นทศันคติ บคุลกิภาพ จากเครื่องมือวิเคราะหพ์ฤติกรรม และแบบทดสอบบคุลิกภาพท่ีเรียกวา่ “DISC” และ
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จากการสมัภาษณ ์ เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบและคดัเลอืกบคุลากร นอกจากนี ้การจดัระบบและวิธีการสรรหาคดัเลือก
ของบริษัท ไดบ้รูณาการระบบคณุธรรม (Merit system) “หลกัแห่งความด”ี เขา้มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรรหาบคุลากร  
ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 4 ประการ คือ 
  -   ใช้หลักความสามารถ โดยก าหนดเง่ือนไขการรบัสมคัรบคุลากร ไดแ้ก่ คณุสมบตัิ คณุวฒิุทางการศกึษา 
และประสบการณก์ารท างานของผูส้มคัร 
  -    ใช้หลักความเสมอภาค โดยค านงึถงึหลกัการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบคุคล ซึง่การใชห้ลกั
ความเสมอภาคนี ้จะไมจ่ ากดัการคดัเลือกบคุคลจาก อาย ุภมูิล  าเนา ถ่ินท่ีอยู ่เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา ผูป้กครองหรือผูร้บัรอง 
  -   ใช้หลักความม่ันคง เป็นการใหห้ลกัประกนัความมั่นคงแห่งอาชีพใหแ้ก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัทฯ ใหม้ี
ขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยหลีกเลี่ยงไมใ่หเ้กิดการถกูกลั่นแกลง้ในการท างาน การไมถ่กูลงโทษ  หรือสั่งใหพ้กังาน
โดยไมม่ีเหตผุลเพียงพอ 
  -    ใช้หลักความเป็นกลาง การบริหารงานบคุคลของบริษัท มีแนวทางและหลกัการในการปฏิบตัิส  าหรบั
บคุลากร โดยใหผู้ท่ี้ด  ารงต าแหน่งตา่งๆ วางตนเป็นกลาง ไมก่ระท าการใดๆ อนัสอ่เจตนาวา่เป็นการนิยม  ฝักใฝ่ อดุหนนุ
หน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึง่ 
  นอกจากนี ้ เพ่ือสนบัสนนุการตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนั บริษัทฯ มีการขอตรวจดขูอ้มลูข่าวสารสว่นบคุคล 
(ประวตัิอาชญากรรม) ของบคุคลท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ขา้รว่มท างานกบับริษัทฯ จากกองทะเบียนประวตัิอาชญากร 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   
   การฝึกอบรมและพัฒนา  บริษัทฯ มีวตัถปุระสงคท่ี์จะพฒันาพนกังาน ใหม้ีความรู ้ ความช านาญและ
สามารถน ามาใชใ้นการปฏิบตัิงาน โดยมีการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) เพ่ือรบัทราบ
ปัญหาในปีท่ีผ่านมา รวมถงึความตอ้งการดา้นการฝึกอบรม ประกอบกบันโยบาย ทิศทาง กลยทุธแ์ละเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยน าบทสรุปจากการส ารวจความตอ้งการฝึกอบรม ตลอดจน แผนกลยทุธด์า้นการฝึกอบรมและพฒันา
บคุลากรของบริษัทมาใชบ้รูณาการ เพ่ือจดัท าแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหพ้นกังาน
ของบริษัทตอ้งไดร้บัการอบรม / สมัมนาอย่างนอ้ยคนละ 3 หลกัสตูรตอ่ปี แบ่งเป็น หลกัสตูรที่เก่ียวเน่ืองกบัการปฎิบตัิงาน 
อย่างนอ้ยปีละ 1 หลกัสตูร และหลกัสตูรทั่วไป อย่างนอ้ยปีละ 2 หลกัสตูร และในปี 2562 บริษัทฯ ยงัคงสง่เสริมตอ่ยอดการ
พฒันาพนกังานในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู ้(Knowledge Sharing) ซึง่ไดส้รา้งความหลากหลายและการแบ่งปัน
ความรูร้ะหวา่งหน่วยงานภายใน และนอกเหนือจากการน าหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจจากบทความทางการศกึษาของ Harvard 
Business Review และจากการเขา้อบรมสมัมนาแลว้ ยงัสง่เสริมใหแ้ตล่ะหน่วยงานแบง่ปันเนือ้หาของการปฏิบตัิงาน
ภายในหน่วยงานตนเอง โครงการตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ก าลงัด าเนินงานหรือความคืบหนา้ของโครงการ ซึง่พนกังานสามารถน า
ความรูท่ี้ไดร้บัไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวปฏิบตัิใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้อีกทัง้ บริษัทฯ จดัใหม้ีโครงการวางแผนและพฒันาผูน้  า โดย
การจดัท าแบบประเมิน StrenghtsFinder เพ่ือคน้หาคณุสมบตัิท่ีโดดเดน่ของพนกังาน รวมถงึการพฒันาพนกังานในรูปแบบ
ของการจดัการความรู ้ (Knowledge Management) โดยการรวบรวมองคค์วามรูท่ี้มีอยู่ในองคก์ร ซึง่กระจดักระจายอยู่ใน
ตวับคุคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพ่ือใหพ้นกังานทกุคนสามารถเขา้ถงึองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างทั่วถงึผ่านระบบ Intranet 
และสามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีตอ่การพฒันาตนเองได ้อาทิ EEC กบัการปฏิรูปประเทศไทย รา่ง พ.ร.บ.เขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวนัออก  องคค์วามรูด้า้น EIA เป็นตน้ ส  าหรบัดา้นการอบรม สมัมนา  
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  การพฒันาพนกังานไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกั 
  กลุ่มที ่1. การพัฒนาพนักงาน เป็นการพฒันาทกัษะความรูใ้หแ้ก่พนกังาน โดยบริษัทฯ สง่พนกังานเขา้อบรม
ภายนอก (Public Training) กบัองคก์ร สถาบนั หน่วยงานภายนอก ในดา้นการบริหาร บญัชีและการเงิน การลงทนุ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การก ากบัดแูลกิจการที่ดี กฎหมาย และดา้นพฒันาบคุลากร รวมทัง้สิน้ 135 หลกัสตูรจ านวน 123 คน (คิดเป็น
รอ้ยละ 88.49 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด) และมีจ านวนชั่วโมงฝึกอบรมทัง้สิน้ 3,947.30 ชั่วโมง 
  ในสว่นการจดัอบรมหลกัสตูรภายในบริษัท (In-house training) บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดัอบรมใหแ้ก่พนกังานและ
บริษัทในกลุม่กบัหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกั อาทิ ภาษีท่ีดิน และสิ่งปลกูสรา้ง (ฉบบัใหม)่ ตอ้งใสใ่จเรื่องใดบา้ง? 
ผูต้รวจติดตามภายใน ดา้นระบบบริหารคณุภาพและสิ่งแวดลอ้ม ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม
ท่ีตอ้งรายงานใหท้างราชการรบัทราบ วิธีการก าจดัตะกอนระบบผลิตน า้ประปา – น า้เสีย รายละเอียด EIA สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ล  าพนู อบรมแนวทางการ Internal Audit ผูต้รวจติดตาม เป็นตน้ 

 

โดยสามารถจ าแนกจ านวนบคุลากรท่ีไดร้บัการฝึกอบรม ดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
 

จากรูป : “สดัสว่นพนกังานท่ีเขา้อบรมประจ าปี 2562" 
88.49% ของจ านวนพนกังานทัง้หมดไดร้บัการพฒันาและฝึกอบรม โดยคา่เฉลี่ยของจ านวนชั่วโมงการอบรมตอ่

คนตอ่ปี เท่ากบั 32.09 ชั่วโมงตอ่คน  
82.30% จากจ านวนชั่วโมงการอบรมทัง้หมด (คิดเป็น 3,248.8 ชั่วโมง) คือ ดา้นการพฒันาทกัษะ ความสามารถ 

เฉพาะดา้นในการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ (Functional Competency) 
17.70% จากจ านวนชั่วโมงการอบรมทัง้หมด (คิดเป็น 698.5 ชั่วโมง) คือ ดา้นการพฒันาทกัษะ ความสามารถ

ดา้นภาวะผูน้  าและการบริหารจดัการ (Managerial Competency) 
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  กลุ่มที ่2. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทฯ สง่เสริมใหก้รรมการบริษัท และผูบ้ริหารทกุคนมี
โอกาสพฒันาความรู ้  โดยใหค้วามส าคญัตอ่การเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ท่ี ท่ีจดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร มีการพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบักรรมการบริษัทและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รตา่งๆ อยู่เสมอทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  โดยกรรมการ
บริษัทไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดงันี ้
1. Director Accreditation Program (DAP) 11. Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
2. Director Certification Program (DCP) 12. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
3. Audit Committee Program (ACP) 13. DCP Refresher Course (RE DCP) 
4. Role of Compensation Committee (RCC) 14. Role of the Chairman Program (RCP) 
5. Company Secretary Program (CSP) 15. Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 
6. Chartered Director Class (CDC) 16. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 
7. Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 17. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 
8. Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 18. Ethical Leadership Program (ELP) 
9. Monitoring the System of Internal Control and  

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

10. How to Develop a Risk Management Plan (HRP)   

 

 



 

 

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

รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่ รุน่

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

2. นายวิชัย กุลสมภพ - 61/2005 - - 18/2006 - - - - - - - - - - - - - -

3. นายส าเรงิ มนญูผล 3/2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. นางสาวศริกิุล* ธนสารศลิป์ 3/2003 68/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. นายพิภพ โชควฒันา 3/2003 264/2018 - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

9. นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท์ 41/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. นายพิรยิะ** เข็มพล - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. นายนพพร พงษเ์วช 38/2005 71/2006 12/2006 - - - - - - - - - - - - - - 12/2019 -

12. 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 -

13. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค์ 3/2003 - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

15. นายสรุชัย ดนยัตัง้ตระกูล 11/2004 - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. นายมนู ลีลานวุฒัน์ 3/2003 68/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. นายสนทยา ทบัขนัต์ - - - - - - - - - - - - - - - - - 20/2018

18. นายวรยศ ทองตนั - 272/2019 - - - - - - - - - - - - - - - 20/2018

** นายพิรยิะ  เข็มพล เขา้ด  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท เม่ือวนัที ่19 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

* นางสาวศริกิุล  ธนสารศลิป์  ไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูร Board and CEO Assessmet รุน่ 2/2003

รายช่ือ
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  ทัง้นี ้ กรรมการของบริษัท ไดเ้ขา้รว่มในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการบรษัิท มากกวา่รอ้ยละ 75 
ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยในปี 2562 นายนพพร พงษเ์วช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้
เขา้อบรมหลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) และบริษัทฯ ไดจ้ดัสมัมนา หวัขอ้ “บทบาท
หนา้ท่ีของบริษัทจดทะเบียนและการพฒันาสูค่วามยั่งยืน” ใหก้บักรรมการบริษัทและผูบ้รหิาร 
 ในปี 2562 บริษัทฯ ไดส้ง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดร้บัการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล
และการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั เพ่ือเสริมสรา้งทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้นการตอ่ตา้นการทจุริตการคอรร์ปัชนั  
ไดแ้ก่ 
 - โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 
 - สง่เสริมการมีสว่นร่วมดว้ยหลกัการก ากบัดแูลกิจการ / มาตรการป้องกนัการทจุริตสูก่ารพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน 
 - Road to certify “CAC” 
 - การขยายโครงการ “ขยายแนวร่วม (คูค่า้) ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั” 
 - แนวรว่มการต่อตา้นคอรร์ปัชนักบัการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนบริษัทฯ ไดใ้หพ้นกังานท าแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจดา้นการก ากบัดแูลกิจการและการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 
เพ่ือทบทวนความรู ้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั และความรูค้วามเขา้ใจดา้นการก ากบัดแูล
กิจการ เพ่ือใหเ้ขา้ใจหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  การศึกษาดูงาน เป็นแนวทางการเรียนรูด้ว้ยประสบการณจ์ริง และการถ่ายทอดเนือ้หาทัง้ขัน้ตอนการท างาน 
ความทา้ทายต่างๆ ท่ีประสบระหวา่งทางจากเจา้ของงาน ซึง่จะเพ่ิมพนูคณุวฒิุแก่บคุลากรใหม้ีความรูท่ี้ทนัสมยัอยู่ตลอด 
อนัเป็นวิธีการที่เอือ้ตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิงาน ในปี 2562 ผูบ้ริหารและพนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในและ
ตา่งประเทศในดา้นการลงทนุ ดา้นพลงังานทดแทน ดา้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดา้นบริการ ดา้นธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
ดา้นธุรกิจสิ่งทอ ดา้นคลงัสินคา้ และดา้นโลจิสติกส ์ ของบรษัิทชัน้น าท่ีสนใจ เพ่ือน าความรูท่ี้ไดร้บัจากการศกึษาดงูานมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและเป็นการเตรียมความพรอ้มในการศกึษาหาแนวทางในการรว่มลงทนุของบริษัท 
  การสร้างสัมพันธภาพทีด่รีะหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ไดจ้ดักิจกรรม เพ่ือสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดี
ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน และยงัเป็นการถ่ายทอดขอ้มลูระหวา่งผูบ้ริหารถงึพนกังานทกุระดบั (Top - Down) ใหไ้ด้
รบัทราบถงึนโยบาย  แผนงาน  แนวทางการด าเนินงาน ความคืบหนา้ของโครงการ อปุสรรค ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ และ
อื่นๆ รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นและมีสว่นรว่มในการพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของบริษัท โดยไดจ้ดัรูปแบบการสื่อสารระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน เช่น การประชมุ Steering การประชมุพนกังาน เป็น
ประจ าทกุเดือน รวมถงึการสมัมนาประจ าปีของบริษัท  
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9. การก ากับดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดใ้หค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ถือเป็นรากฐานส าคญัใน
การพฒันาและสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูล้งทนุ เพ่ือน าไปสูก่าร
ประกอบธุรกิจท่ีสามารถแข่งขนัได ้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านงึถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย เป็นประโยชนต์อ่สงัคม พฒันาหรือลดผลกระทบ
ดา้นลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง โดยยดึหลักการบริหารงานตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตผุล และการมีภมูิคุม้กนัท่ีดี โดยอาศยัความรู ้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั มาใชใ้นการวางแผน และ
การด าเนินงาน ขณะเดียวกนัไดเ้สริมสรา้งใหก้รรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน มีคณุธรรม ซื่อสตัย ์สจุริตขยนั 
อดทน มีการแบ่งปัน และใชส้ติปัญญาในการด าเนินงาน สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง เพ่ือประโยชน์
สขุอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหม้ีการจัดท าหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีจริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้นโยบายและข้อปฏบิัตใินการต่อต้านการคอรรั์ปชัน 
เป็นลายลักษณอั์กษร ซึ่ง “หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ี (ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1)” ได้รับการอนุมัตจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่9 (ชุดที ่20) เมื่อวันที ่14 มกราคม 2557 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมิน
การปฏบิัตติามหลักปฏบิัตใินหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบยีนในปี 2560 (Corporate 
Governance Code : CG Code) เพือ่ใหม่ั้นใจว่ามีกระบวนการทีไ่ด้ปรับใช้ หรือ มีแผนพัฒนาใหเ้หมาะสมกับ
ธุรกจิแล้ว และในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดใหม้ีการจัดท า “หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี (ฉบับ
ปรับปรุง คร้ังที ่ 2)” เพือ่ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและ
จัดท าหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี (ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่ 2) เรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัตจิากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่10 (ชุดที ่25) เมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ ์2562 เพือ่ใช้แทนฉบับเดมิ โดยมีรายละเอยีด 
ดังนี ้
  นโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 
  หลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี8 หลักปฏบิัต ิ
  หลักปฏบิัต ิ1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น า 
   องคก์รทีส่ร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยนื 
  หลักปฏบิัต ิ2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยั่งยนื 
  หลักปฏบิัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีม่ีประสิทธิผล 
  หลักปฏบิัต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
  หลักปฏบิัต ิ5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 
  หลักปฏบิัต ิ6 ดูแลใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
  หลักปฏบิัต ิ7  รักษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล    
  หลักปฏบิัต ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุน้ 
  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
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 ซึง่หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 2) สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัท 
(www.spi.co.th) ภายใต้หวัข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิและเป็นหลกัยดึในการท างาน  
 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
  คณะกรรมการบริษัท  มีความเช่ือมั่นวา่การมีระบบบริหารจดัการที่ดี  โปรง่ใส  และตรวจสอบได ้ ตลอดจนมี
การถ่วงดลุอ านาจ และระบบการควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคูไ่ปกบัการเคารพสิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสรา้งใหอ้งคก์รมีภมูิคุม้กนัท่ีดี และ
สรา้งความเจริญเติบโตอย่างสมดลุและยั่งยืนในระยะยาว 
  คณะกรรมการบริษัท จงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทกุคน ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ดงันี ้
  1. กรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทกุคน   มุง่มั่นท่ีจะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  จริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  ไปปฏิบตัิในการด าเนินงานของบริษัท 
  2. กรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทกุคน  ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ  ระมดัระวงัซื่อสตัย์  
สจุริต  โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบับริษัท  และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ด าเนินการใหโ้ครงสรา้งการจดัการของบริษัท  มีการก าหนด  อ านาจ  หนา้ท่ี  และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการแตล่ะคณะ และผูบ้ริหารอย่างชดัเจน 
  4. ด าเนินการใหม้รีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยง ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถงึการมี
ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูตอ้ง เช่ือถือได ้
  5. ด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ เช่ือถือได ้ และทนัเวลา  ตราบเทา่ท่ีไมก่ระทบ 
ตอ่ประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัท 
  6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
  7. ด าเนินการโดยค านงึถงึความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  ผูม้ีสว่นไดเ้สีย  ชมุชน  สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
  8. มุง่มั่นสูค่วามเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยดึมั่นในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยการรบัฟัง
และทบทวนตนเอง  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสรา้งสรรคส์ิ่งท่ีดีท่ีสดุอยู่เสมอ 
  9. ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สรา้งจิตส านกึอนัดีงาม ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจน
มุง่มั่นในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง 
  10. ตอ่ตา้นการทจุริต การคอรร์ปัชนั ไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมาย และสิทธิมนษุยชน 
  11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ ดว้ยความรอบคอบและมีเหตผุล  โดยยดึถือประโยชนข์อง
บริษัทเป็นท่ีตัง้ 
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การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 
 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหม้ีการน าหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี8 หลักปฏบิัต ิมาปรับ
ใช้ใหเ้หมาะสมกับธุรกจิ ซึ่งครอบคลุมเนือ้หา 5 หมวด ดังนี ้
 

 หลักการก ากับดูแลกจิการ 5  หมวด  ประกอบด้วย 
 1. สิทธิของผู้ถอืหุน้  
  1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสทิธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ ไมม่ีการกระท าใดๆ 
อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยท าหนา้ท่ีดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนนุ
และสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่ไมว่า่เป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือตา่งประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย หรือ
ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ทิธิของตน ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ สิทธิในการเขา้ถงึสารสนเทศอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลา และสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบท่ีมี
นยัส  าคญัตอ่บริษัท 
  1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและสง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ
ผูถื้อหุน้ โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชมุและการสง่ค าถามลว่งหนา้บนเวบ็ไซตข์องบริษัท 
  1.3 คณะกรรมการบริษัทดแูลใหม้กีารใหข้อ้มลู วนั  เวลา  สถานท่ี  และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและ
เหตผุลประกอบในแตล่ะวาระในหนงัสือนดัประชมุ รวมทัง้สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้สะดวกตอ่การเดินทาง 
  1.4 คณะกรรมการบริษัทใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี มีการ
ก าหนด หลกัเกณฑก์ารใหค้า่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะคณะ 
  1.5 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้งรวดเรว็ 
มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล และมกีารใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทัง้มี
บคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  
  1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษัท 
  1.7 คณะกรรมการบริษัทจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน 
รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย และผูบ้ริหารท่ีมาประชมุและลาประชมุ ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระพรอ้ม
ค าถามค าตอบ ไมม่ีการเพ่ิมวาระท่ีไมไ่ดร้ะบใุนหนงัสือนดัประชมุ และเปิดเผยตอ่สาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องบริษัท 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถอืหุน้ บริษัทฯ 
ตระหนกัถงึความส าคญัของผูถื้อหุน้และเคารพสทิธิแห่งความเป็นเจา้ของ นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุ 
บริษัทฯ ไดส้ง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่ ไม่วา่เป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือตา่งประเทศ ทัง้ท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย  
หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ิทธิของตน และตระหนกัถงึหนา้ท่ีในการดแูลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ไดร้บัสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานโดยเท่าเทียมกนั เป็นธรรม ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิขัน้
พืน้ฐานของผูถื้อหุน้  ไดแ้ก่   
  -   สิทธิในความเป็นเจา้ของหุน้  การซือ้ขาย  และการโอนหุน้ 
  - สิทธิการมีสว่นแบ่งในก าไร 
  - สิทธิในการรบัข่าวสารขอ้มลูของบริษัท อย่างเพียงพอ 
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  - สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือใชส้ิทธิในการแสดงความคิดเห็นและรว่มตดัสินใจ โดยการออก
เสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทการแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชี การอนมุตัิเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบั และ
หนงัสือบริคณหส์นธิ การลดทนุ หรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ รวมทัง้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และซกัถามใน
การประชมุผูถื้อหุน้ 
  นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการบริษัทยงัค านงึถงึสิทธิของผูถื้อหุน้ทัง้ตามกฎหมาย และด าเนินการใน
เรื่องตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไมล่ะเมิดสิทธิ หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
  (1.1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผูถื้อหุน้มีสทิธิรบัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษัิท 
(www.spi.co.th) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีช่องทางท่ีจะไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบริษัทไดม้ากขึน้ เช่น ผลการด าเนินงาน  ขอ้มลูการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การซือ้ขายสินทรพัยท่ี์ส  าคญั รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
เพ่ือประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัก่อนวนัประชมุ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ จ านวนการ
ถือหุน้ของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย และขอ้มลูท่ีจ าเป็นตอ่การตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา และโปรง่ใส 
  (1.2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ บริษัทฯ จดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี
ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท โดยวนั เวลา สถานท่ี  และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรคในการเขา้รว่ม
ประชมุของผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานของบริษัท และหากมีความจ าเป็นตอ้ง
เสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเรื่องท่ีอาจกระทบกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป ในการประชมุผูถื้อหุน้บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม
แนวทางการจดัประชมุผูถื้อหุน้ตาม AGM Checklist 
  ในปี 2562 บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 48  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562  ณ  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์
ไซด ์เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึง่เป็นโรงแรมท่ีบริษัทฯ ไดจ้ดัการประชมุ
ผูถื้อหุน้ประจ าทกุปี เพ่ือไมใ่หผู้ถื้อหุน้สบัสน พรอ้มแนบแผนท่ี สถานท่ีประชมุไปกบัหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ 
และหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดวาระการประชมุผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นเรื่องๆ อย่างชดัเจน เช่น ในวาระเกีย่วกับ
กรรมการบริษัท ได้แยกเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ 
  ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น     
  1. บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการประชมุ โดยใหส้ทิธิผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็น
วาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สง่ค าถามลว่งหนา้ 
  ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562
ตัง้แตว่นัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม 2561 โดยเผยแพรท่ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ปรากฏวา่ไมม่ี

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


  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

60 
 

ผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
และไมม่ีการสง่ค าถามลว่งหนา้ 
  2. บริษัทฯ แจง้มติก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มวาระและรายละเอียดการประชมุ ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 11 มีนาคม 2562 ก่อนวนั
ประชมุผูถื้อหุน้ 42 วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเวลาเขา้รว่มประชมุ พรอ้มเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th)  
  3. บริษัทฯ เปิดเผยหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทัง้หมดท่ีมีขอ้มลูเหมือน กบั
ขอ้มลูที่บริษัทฯ สง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปเอกสารทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
ลว่งหนา้มากกวา่ 30 ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แตว่นัท่ี 20 มีนาคม 2562 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก รวดเรว็ และมีเวลาพิจารณาขอ้มลูมากย่ิงขึน้ 
  4. บริษัทฯ สง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ  ซึง่มีการก าหนดวนั  เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมไวเ้ป็นเรื่องๆ 
อย่างชดัเจน โดยระบวุา่เป็นเรื่องเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนมุตัิ พรอ้มขอ้เท็จจริงและเหตผุล รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในแตล่ะวาระ  พรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการประชมุ   ประกอบดว้ย   รายงานประจ าปี   ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ 
(QR Code)  ซึง่ประกอบดว้ย  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท  งบการเงิน และรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ซึง่สามารถเปิดอา่นไดโ้ดยการสแกนคิวอารโ์คด้ (QR Code) ท่ีปรากฎบนหนงัสือเชิญประชมุ ประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการ
เสนอช่ือใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ขอ้มลูกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ค  าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดง
ในการเขา้รว่มประชมุ ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบฟอรม์
ลงทะเบียน และขัน้ตอนการสง่ค าถามลว่งหนา้เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้ ก่อนวนัประชมุ 21 
วนั โดยสง่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลว่งหนา้อีกทัง้ไดล้งประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์  เป็นเวลา
ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุ  7 วนั ตัง้แตว่นัท่ี  9 - 11 เมษายน  2562 
  กรณีผูถื้อหุน้ตา่งชาติหรือประเภทสถาบนั บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุพรอ้มเอกสาร
ประกอบการประชมุ ซึง่มีการแปลเป็นภาษาองักฤษไปพรอ้มกบัชดุภาษาไทย เพือ่ส่งเสริมใหผู้้ถอืหุน้ทุกประเภทรวม
นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้ ผูถื้อหุน้ยงัสามารถดรูายละเอียดทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการประชมุไดจ้าก
เวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) และสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีไดจ้ดัท า
และปฏิบตัิตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ์ซึง่มี 3 แบบ คอื แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง 
  ในปี 2562 มีผูถื้อหุน้ตา่งชาติท่ีมอบฉนัทะใหค้นของตน เขา้รว่มประชมุ 3 ราย สว่นนกัลงทนุสถาบนัมอบฉนัทะ
ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทประชมุแทน 6 ราย  
  5. บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามลว่งหนา้ โดยไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ ซึง่ได้
เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th)  ลว่งหนา้มากกวา่ 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 
  วันประชุมผู้ถอืหุน้ 
  1. คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัตอ่การประชมุผูถื้อหุน้  และมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ โดยถือ
เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งเขา้รว่มประชมุ  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลูของบริษัท       
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  ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 48 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 กรรมการบริษัทเขา้รว่มประชมุ 15 คน จาก 
15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 โดยมปีระธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เขา้รว่มประชมุ สว่นฝ่ายจดัการมี ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน และกรรมการบริหาร เขา้รว่มประชมุ 
นอกจากนี ้มผีูส้อบบญัชีของบริษัท จ านวน 2 คน และบริษัทฯ จดัใหม้ี Inspector ซึง่เป็นตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีของ
บริษัท จ านวน 1 คน เขา้รว่มประชมุและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไป
อย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษัท  มีการบนัทกึรายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีท่ีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ไวใ้นรายงานการประชมุ ตาม
รายละเอยีดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่48 ทีเ่ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
  2. บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทกุราย เมื่อถงึเวลาประชมุ เลขานกุารบริษัท ไดแ้จง้จ านวน/
สดัสว่นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ หลงัจากนัน้ ประธานกรรมการบริษัทกลา่วเปิดประชมุ และมอบให ้ นายวิชยั กลุสมภพ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูด้  าเนินการตอ่ไป โดยนายวิชยั กลุสมภพ ไดแ้นะน ากรรมการบรษัิท กรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร 
เลขานกุารบริษัท ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน ผูส้อบบญัชีและตวัแทนจากบรษัิทสอบบญัชีท่ีเขา้รว่มประชมุ 
จากนัน้ นายวิชยั กลุสมภพ ไดม้อบใหเ้ลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียด กติกาทัง้หมด รวมถงึวิธีการลงคะแนนและนบั
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีลงมติในแตล่ะวาระ ตามขอ้กฎหมาย และขอ้บงัคบับริษัท บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่ม
ประชมุทกุรายสามารถซกัถาม แสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะ ไดอ้ย่างเตม็ท่ีในทกุวาระ โดยกรรมการบริษัทจะ
ตอบขอ้ซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเดน็  และสรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ  ดว้ยระบบ Barcode  
ทัง้เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) พร้อมทัง้มีการบันทกึในรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น

คร้ังที ่48 อย่างชัดเจน ถูกต้อง ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดชี้แ้จงภาพรวมของผลการด าเนินงานในแตล่ะสายธุรกิจ  และ
การด าเนินงานดา้นการคอรร์ปัชนัใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจ ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่ 48 ทีบ่ริษัทฯ 
เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
  3. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี  48  เม่ือวนัท่ี  22  เมษายน  2562  บริษัทฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcodeใน
การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ การตรวจนบัคะแนนในแตล่ะวาระ
ใชร้ะบบ Barcode โดยมี Inspector  ซึง่เป็นตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชีของบริษัท จ านวน 1 คน เป็นสกัขีพยานในการนบั
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษัท  นอกจากนี ้ผูถื้อ
หุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทกุคน ยงัสามารถเห็นผลคะแนนบนหนา้จอในหอ้งประชมุในแตล่ะวาระว่ามีผูเ้ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออก
เสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) ไปพรอ้มกนัทนัที 
  การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ไดเ้ตรียมบตัรลงคะแนนใหก้บัผูถื้อหุน้/
ผูร้บัมอบฉนัทะทกุวาระ และจะเก็บบตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามรบัรอง เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะไมเ่ห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท บรษัิทฯ ไดแ้จกบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระนีต้ัง้แตข่ัน้ตอนการ
ลงทะเบียนรว่มประชมุ และจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายท่ีเขา้รว่มประชมุ การนบัคะแนนเสียง
จะนบัเฉพาะผูท่ี้ไมเ่หน็ดว้ย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ 
สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 
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  นอกจากนี ้ ก่อนเขา้แตล่ะวาระหากมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิม จะมีการแจง้จ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ท่ี
เพ่ิมขึน้ในแตล่ะวาระ 
  ในปี  2562  การลงคะแนนเสียงของผู้ถอืหุน้ในแต่ละวาระ  เป็นดังนี ้

วาระ 
จ านวนผู้เข้าประชุม 

(ราย) 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

หุน้ % หุน้ % หุน้ % 
1 153 491,612,746 100.00 - - - - 
3 157 491,640,287 100.00 - - - - 
4 157 491,640,287 100.00 - - - - 

5.1.1 158 491,640,687 100.00 - - - - 
5.1.2 158 491,640,687 100.00 - - - - 
5.1.3 158 491,640,687 100.00 - - - - 
5.1.4 158 491,640,687 100.00 - - - - 
5.1.5 158 491,640,687 100.00 - - - - 

6 159 491,640,787 100.00 - - - - 
7 160 491,714,847 100.00 - - - - 

 

  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่48 ทีเ่ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
  4. บริษัทฯ ด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระการประชมุ ไมม่ีการสลบัวาระและไมม่ีการเพ่ิมวาระอื่น
นอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไว ้ ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส  าคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ให้ผูถื้อ
หุน้ทราบลว่งหนา้ พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะไดอ้ย่างเตม็ท่ีในทกุวาระ 
  5. บริษัทฯ มีการบนัทกึวีดิทศันก์ารประชมุผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชมุ ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่ไดท่ี้
เลขานกุารบริษัท และไดเ้ผยแพรภ่าพการประชมุผ่านเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
  6. วาระการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีส  าคญั  ไดแ้ก ่
   (1) การจ่ายเงนิปันผล : บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร อตัราเงินปันผลท่ีเสนอ
จ่าย พรอ้มเหตผุลและขอ้มลูประกอบ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการเปรียบเทียบระหวา่งเงิน
ปันผลท่ีจ่ายกบันโยบาย (เสนอจ่ายหุน้ละ 0.70 บาท นโยบายไมต่  ่ากวา่หุน้ละ 0.10 บาท) และระหวา่งเงินปันผลที่จ่ายในปี
ปัจจบุนักบัปีท่ีผ่านมา พรอ้มระบวุนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล และวนัจ่ายเงินปันผล 
   (2) การเลือกตัง้กรรมการบริษัท : บริษัทฯ ใหส้ิทธิผู้ถอืหุน้เลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคล และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคล เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทท่ีไดร้บั
การเสนอช่ือไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระ
ตอ้งมีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดและตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  โดยในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้มีการระบช่ืุอพรอ้มแนบประวตัิย่อของกรรมการบริษัทแตล่ะคนที่จะเสนอใหเ้ลือกตัง้ ซึง่ประกอบดว้ย ช่ือ-นามสกลุ 
อาย ุ ต าแหน่ง ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน จ านวนบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท/ผูบ้ริหารในบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัททั่วไป การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัท การถือหุน้ในบริษัทฯ หลกัเกณฑ์
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และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ กรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่มีขอ้มลูการ
เขา้รว่มประชมุในปีท่ีผ่านมา และวนัท่ี/เดือน/ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่48 และในเว็บไซตข์องบริษัท  (www.spi.co.th) 
   (3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินคา่ตอบแทน และรูปแบบคา่ตอบแทน
ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิเป็นประจ าทกุปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่
พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ผลการปฏิบตัิงาน วงเงินคา่ตอบแทนท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ จ านวนเงิน
คา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั รวมถงึอ านาจ หนา้ท่ี และความ
รบัผิดชอบ มีการน าเสนอถึงนโยบาย ในการก าหนดคา่ตอบแทน รวมทัง้หลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการบริษัทแตล่ะ
ต าแหน่ง โดยแยกเป็นการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงนิทีไ่ด้รับอนุมัต ิ จ านวนเงนิทีจ่่ายจริง และรูปแบบใน
การจ่าย รวมทัง้ จ านวนเงนิทีจ่่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
   (4) การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญช ี: คณะกรรมการตรวจสอบ   เป็น
ผูพิ้จารณา คดัเลือกเสนอช่ือผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงาน จ านวนปีท่ีท าหนา้ท่ี 
เหตผุลท่ีเปลี่ยนผูส้อบบญัชี มีการเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีระหวา่งปีปัจจบุนักบัปีท่ีผ่านมา และคา่บริการอื่นท่ีมีการรบั
บริการจากบริษัทสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั นอกจากนี ้ ยงัไดพิ้จารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชี
ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทใหค้วามเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัท 
เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่ 48 และในเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.spi.co.th) 
 

  หลังประชุมผู้ถอืหุน้ 
  บริษัทฯ แจง้มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผ่าน
ระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามเวลาท่ีก าหนด และเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
ในวนัท าการถดัไป จดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษอย่างละเอียด ชดัเจน ตรงตาม
ขอ้เท็จจริงในแตล่ะวาระ มีการบนัทกึ รายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย เลขานกุารบริษัท ผูบ้รหิารสงูสดุ
ดา้นบญัชีและการเงิน ผูส้อบบญัชี และตวัแทนจากบริษัทสอบบญัชี ซึง่เป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนน ท่ีเขา้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้ บนัทกึวิธีการลงคะแนน และนบัคะแนน บนัทกึจ านวนคะแนนเสียงท่ีไดร้บัในแตล่ะวาระ ทัง้เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 
งดออกเสียง และบตัรเสยี (ถา้มี) บนัทกึค าถามค าตอบ ซึง่รายงานการประชมุดงักลา่ว ไดร้บัการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย 
และประธานกรรมการบริษัท กอ่นลงนามในฐานะประธานท่ีประชมุ และบริษัทฯ ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้เผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือเป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหถ้งึการประชมุครัง้ตอ่ไป พรอ้มทัง้น าสง่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ภายใน
เวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังที ่48 ทีบ่ริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.spi.co.th) 
 

 
 

http://www.spi.co.th/
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 2.  การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 
  2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุน้ประเภทเดียวกนัมี
สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั เท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
  2.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะให้
ผูอ้ื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทาง การ
ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
  2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือบคุคล  เพ่ือรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
  2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ บนเวบ็ไซตข์องบริษัทลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั  
ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  2.5 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายใชส้ิทธิของตนในฐานะผูถื้อหุน้ โดยสง่หนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุ เพ่ือการพิจารณาลว่งหนา้ โดยไดจ้ดัท าฉบบัภาษาองักฤษใหก้บัผูถื้อหุน้ตา่งชาติ 
  2.6 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน และมีมาตรการป้องกนัการน าขอ้มลู
ภายในไปใช ้ เพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่นโดยมิชอบ โดยหา้มมิใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซึง่
อยู่ในหน่วยงานท่ีรบัทราบขอ้มลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชน   
  2.7 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร รายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหมวด การปฎิบัตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่
เทยีมกัน บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั  ดงันี  ้
  (2.1)  การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ 
    1. การก าหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ เป็นไปตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มีสิทธิ
เท่ากบัหนึ่งเสียง  และบริษัทฯ มีหุน้ประเภทเดียว คือ หุน้สามญั 
    2. การประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ย เสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหนา้ กอ่นการประชมุตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการบริษัทก าหนด รวมถงึช่องทางและช่วงเวลารบัเรื่อง ระหวา่งวนัท่ี  1 - 30  ธนัวาคม 2561 โดยเผยแพร่ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.spi.co.th) รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรื่อง เสนอช่ือบคุคลและสง่ค าถาม
ลว่งหนา้ 
    3. การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 48 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 บริษัทฯ  สง่หนงัสือบอกกลา่วนดั
ประชมุ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้ ก่อนการประชมุ 21 วนั โดยสง่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ประกอบดว้ย 
รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจ าปี งบการเงิน ประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
นิยามกรรมการอิสระ ขอ้มลูกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับริษัทสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง

http://www.spi.co.th/
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กบัการประชมุผูถื้อหุน้ ค  าอธิบายเอกสารและหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงในการเขา้รว่มประชมุ ขัน้ตอนการเขา้รว่ม
ประชมุ แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบฟอรม์ลงทะเบียน และขัน้ตอนการสง่ค าถาม
ลว่งหนา้เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการประชมุ  
    บริษัทฯ อ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ กรณีเป็นผู้ถอืหุน้ต่างชาต ิหรือนักลงทุนสถาบันบริษัทฯ 
ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทัง้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไป
พร้อมชุดภาษาไทย เพือ่ส่งเสริมใหผู้้ถอืหุ้นทุกประเภท รวมทัง้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ไดเ้ผยแพรห่นงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ครบชดุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใน
เวบ็ไซตข์องบริษัท ลว่งหนา้มากกวา่ 30 ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แตว่นัท่ี 20 มีนาคม 2562 ซึง่เป็นขอ้มลูเดียวกบัท่ี
บริษัทฯ สง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปเอกสาร เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ 
มีเวลาพิจารณาขอ้มลูมากย่ิงขึน้ 
    4. บริษัทฯ สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนมีสว่นรว่มในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ส าคญัๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชมุ โดยผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเขา้ประชมุแทนเพ่ือเป็นตวัแทน
รกัษาสิทธิของตน  ซึง่บริษัทฯ ไดใ้หช่ื้อ ท่ีอยู่และการมีสว่นไดเ้สียในวาระการประชมุของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ไวใ้น
หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ หรือสามารถดขูอ้มลูเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ไดจ้ากรายงานประจ าปี ท่ีสง่ไป
พรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุหรือในเวบ็ไซตข์องบริษัท  (www.spi.co.th) 
    บริษัทฯ อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยไดส้ง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ไปพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม เพ่ือสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีสามารถก าหนดทิศทาง 
การลงคะแนนเสียงได ้ ระบถุงึเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้ค  าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ และไมไ่ดก้ าหนดกฏเกณฑท่ี์
ท าใหย้ากตอ่การมอบฉนัทะ หรือสามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ท่ีไดจ้ดัท า
และปฏิบตัิตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยจ์ากเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) ซึง่มี 3 แบบ คือ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
   ในปี 2562 บริษัทฯ จดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 48 วนัท่ี 22 เมษายน 2562 

 ราย หุ้น % 
ผู้ถอืหุ้นตามทะเบียนรวม 990  571,833,158  100.00  
   ผู้ถอืหุ้นเข้าประชุม 160  491,714,847  85.99  
      เข้าประชุมด้วยตนเอง 48  34,471,170  6.03  
      มอบฉันทะ 112  457,242,988  79.96  
        -  มอบใหก้รรมการตรวจสอบ 6  28,575,750  5.00  
        -  มอบใหผู้อ้ื่น 106  428,667,238  74.96  

 

    5. บริษัทฯ จดัใหม้ีอากรแสตมป์ส าหรบัติดหนงัสือมอบฉนัทะไวบ้ริการผูถื้อหุน้ โดยไมค่ิดคา่ใชจ้า่ย 
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    6. บริษัทฯ อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียง
อย่างเตม็ท่ี การลงทะเบียนเขา้ประชมุสามารถลงทะเบียนลว่งหนา้ก่อนการประชมุไมน่อ้ยกวา่ 2 ชั่วโมง และใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ ท่ี
เขา้ร่วมประชุมภายหลงัท่ีไดเ้ริ่มประชมุไปแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัไมม่ีการพิจารณา และนบัเป็นองคป์ระชมุ 
ตัง้แตว่าระท่ีใชส้ิทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 
    7. บริษัทฯ ด าเนินการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุ ไมม่ีการสลบัวาระและไมม่ีการ
เพ่ิมวาระการประชมุ หรือ เปลี่ยนแปลงขอ้มลูส  าคญัโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 
    8. ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย  โดยบริษัทฯ ไดเ้ตรียมบตัรลงคะแนน
ใหก้บัผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทกุวาระ และจะเก็บบตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามรบัรอง เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ
ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท บริษัทฯ ไดแ้จกบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระนีต้ัง้แต่
ขัน้ตอนการลงทะเบียนรว่มประชมุ และจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายท่ีเขา้รว่มประชมุ   การนบั
คะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูท่ี้ไมเ่ห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้
รว่มประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรและเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอในการลงทะเบียนเขา้ประชมุและการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยใชร้ะบบ Barcode เพ่ือใหเ้กิดความสะดวก 
รวดเรว็และโปรง่ใส 
  (2.2)  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
    กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท  สว่นใหญ่อยู่กบับริษัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการ
ปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทยีม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ท าใหม้ีความซื่อสัตย ์รักองคก์ร ดูแลทรัพยส์ินของบริษัท 
ไม่ใหม้ีการน าทรัพยส์ินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจบุนัมีการก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
บริหารงานโดยคณะบคุคล  มกีารประชมุหารือรว่มกนั  
    บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี มีมาตรการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 
โดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีในจริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน ์และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน หวัข้อ ความ
รับผิดชอบในหน้าที ่โดยใหก้รรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  ซื่อสตัย ์ 
สจุริต มีวินยั และมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวมและตอ่ตนเอง โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคญั ไมใ่ชต้  าแหน่ง
หนา้ท่ีแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเอง และ/หรือ ผูอ้ื่นโดยมิชอบ รกัษาผลประโยชนแ์ละทรพัยส์ินของบริษัท โดยไมน่ าขอ้มลู
และทรพัยส์ินของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเอง และ/หรือ ผูอ้ื่น และหา้มกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใด
ใหท้ าธุรกิจแข่งขนักบับริษัทฯ  มีการจดัท าหลกัการก ากบัดแูลเป็นรูปเลม่ แจกใหแ้ก่ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังาน
ทกุคน พรอ้มทัง้เผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการด าเนินธรุกิจ และ
เป็นหลกัยดึในการท างานและยงัไดย้ดึหลกัปฏิบตัิตาม ISO 9001:2008 ซึง่เป็นระบบบริหารงานคณุภาพ  
    นอกจากนี ้ ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท มีการก าหนดเรื่องดงักลา่ว โดยก าหนด
บทลงโทษทางวินยัไวส้งูสดุ คือ การเลิกจา้ง ซึง่กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานไดป้ฎิบตัิตามท่ีก าหนด 
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  (2.3)  การดูแลการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
    บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยก าหนดไวใ้น จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน ์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานหวัข้อ 
ความรับผิดชอบในหน้าที ่หา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรบัทราบขอ้มลูภายใน ท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนทกุไตรมาสเลขานุการบริษัทได้
ออกจดหมายแจง้เตือนให ้ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รบัทราบช่วงระยะเวลาการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัท จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไ่ดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะแลว้ และยงัก าหนดนโยบายให้
กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้ตอ่ประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบริษัทอย่างนอ้ย 1 วนั
ลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย นอกจากนี ้ยงัก าหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร (รวมทัง้คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ) 
ท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือหลกัทรพัยห์ากมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ตอ้งแจง้ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และสง่ส าเนาใหเ้ลขานกุารบริษัท เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ จะมีวาระรายงานการถือหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ 
ของกรรมการบริษัท และผูบ้รหิารและหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว เลขานกุารบริษัทจะสง่จดหมาย
แจง้ใหก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหารทราบ พรอ้มแนบส าเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยใ์นเรื่องดงักลา่ว 
  ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏบิัตติามนโยบาย ไม่ปรากฎการซือ้ขายในช่วงเวลาทีห่า้ม 
  บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหวัข้อ การเปลี่ยนแปลงการ
ถอืหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร    
  การรายงานการมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีมาตรการดแูลการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหาร โดย
ก าหนดใหก้รรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบริษัท  ผูบ้ริหาร และบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท ดงันี ้
  1. รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารครัง้แรก 
  2. รายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย 
  3. กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร สง่แบบรายงานการมีสว่นไดเ้สียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัท จะ
สง่ส าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแตว่นัท่ีไดร้บัรายงาน 
  ในปี  2562  กรรมการบริษัท  และผูบ้รหิาร ไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
  (2.4)  การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
    บริษัทฯ ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกนั ดว้ยความรอบคอบมี
เหตมุีผล ค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบริษัท การก าหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ท่ีเป็นธรรม เสมือนการท ารายการ
กบับคุคลทั่วไป จดัวางระบบการปฏิบตัิดว้ยความโปรง่ใส ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุโดยก าหนด
เป็นนโยบายหนึ่งในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และก าหนดไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ มีการเปิดเผยขอ้มลู เพ่ือใหเ้กิด
ความเท่าเทียมกนัในการรบัทราบขอ้มลู สามารถดูรายละเอยีดใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจหวัข้อ ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์และ หวัข้อ รายการระหว่างกัน 
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 3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.1  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ โดยค านึงถงึสิทธิตาม
กฎหมายหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่สิทธิดงักลา่ว ไดร้บัการคุม้ครองและการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั จงึไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่ ตลอดจนค านงึถงึชมุชน สงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน ตอ่ตา้นการทจุริต การคอรร์ปัชนั ไมล่ว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา  รวมถงึ
การเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน 
  3.2 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม โดยเป็นสว่นหนึ่งของรายงาน
ประจ าปี 
  3.3 คณะกรรมการบริษัทด าเนินการ ใหม้ีช่องทางและขัน้ตอนท่ีผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่สามารถรายงานหรือ
รอ้งเรียนในเรื่องท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่บริษัท ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินหรือเรื่องท่ีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 
  3.4   คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุม้ครองพนกังาน หรือผูแ้จง้เบาะแส ใน
เรื่องท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่บริษัท หรือเรื่องท่ีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหวัข้อ การค านึงถงึบทบาทผู้มีส่วน
ได้เสีย คณะกรรมการบริษัท ยดึมั่นในความรบัผิดชอบและเคารพตอ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร ภาครฐั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มค านงึถงึการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจรว่มกนั เอือ้ประโยชนซ์ึง่กนัและกนั อนัจะน าไปสูก่ารท าธุรกิจท่ียั่งยืน เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าสิทธิ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของผูม้ีสว่นไดเ้สียจะไดร้บัการดแูลอย่างเป็นธรรมทกุฝ่าย และปฏิบตัิดว้ยความเสมอภาค กรณีท่ี
เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ จะมกีารปรกึษาหารือและรว่มกนัก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเป็น
ประโยชนก์บัทกุฝ่าย โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียไว ้ ใน หวัข้อ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิ 
  ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  คณะกรรมการบริษัท จดัใหม้ีช่องทางส าหรบัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ท่ีสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงาน
หรือรอ้งเรียน ในเรื่องท่ีอาจท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นเรื่องความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทจุริตหรอืประพฤติมิชอบของพนกังาน
ในบริษัทฯ หรือ ในเรื่องท่ีผูม้ีสว่นไดเ้สียถกูละเมิดสทิธิ หรือ ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม พนกังานหรือผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ีพบเหน็ หรอื
มีหลกัฐาน หรือมีขอ้สงสยัวา่มีพนกังานหรือบคุคลซึง่กระท าในนามบริษัทฯ ไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในการใหส้นิบน หรือคอรร์ปัชนั 
ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม การทจุริต กระท าผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของบริษัท การไม่
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน การไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน  สามารถแจง้
เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนการกระท าดงักลา่ว  ดงันี ้
  1.  ช่องทางการร้องเรียน  มีแนวทางการปฏิบตัิ ดงันี ้
   1.  รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือท าเป็นหนงัสือถงึผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 
     -   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองคก์ร โทรศพัท ์0-293-0030 ตอ่ 510 
     -   ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล โทรศพัท ์0-293-0030 ตอ่ 400 
     -   เลขานกุารบริษัท โทรศพัท ์0-293-0030 ตอ่ 300 
     -   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี โทรศพัท ์0-293-0030 ตอ่ 509 
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   2. ผ่านทาง E-mail Address : cac@spi.co.th ของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 
   3. กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ  
   4. ผ่านทางไปรษณีย ์ตูป้ณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 
   5. ในกรณีผูร้อ้งเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ตอ้งระบรุายละเอยีดขอ้เท็จจริง หรือหลกัฐานท่ีชดัเจน
เพียงพอ ท่ีจะแสดงใหเ้หน็วา่มีเหตอุนัควร เช่ือวา่มีการเขา้ไปมีสว่นรว่มในการใหส้นิบน หรือคอรร์ปัชนั  
   ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และค านงึถงึความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียน เวน้แต่
กรณีท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  2. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  
   หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มลูใดๆ ท่ีพิสจูนไ์ดว้า่ เป็นการกระท าโดยไมส่จุริต อนั
สง่ผลใหบ้คุคล หรือบริษัทฯ ไดร้บัความเสียหาย กรณีเป็นพนกังานของบริษัทจะไดร้บัการลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และ/หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมาย แตห่ากเป็นบคุคลภายนอกท่ีการกระท านัน้ ท าใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัความเสียหาย บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ 
 

  3.  เงือ่นไขและการพจิารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด  
   1.  รายละเอียดของเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด ตอ้งเป็นความจริง มีความชดัเจนเพียงพอ 
ท่ีจะน าสืบหาขอ้เท็จจริงเพ่ือด าเนินการตอ่ไปได ้
   2.  ขอ้มลูที่ไดร้บัจะถือเป็นความลบั ไมม่ีการเปิดเผยช่ือผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส หากไมไ่ดร้บัการ
ยินยอม 
   3.  ผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิดท่ีมีเจตนาโดยสจุริตจะไดร้บัการดแูลและใหค้วามเป็นธรรม 
ไมว่า่จะเป็นพนกังานหรือบคุคลภายนอก 
   4.  ระยะเวลาในการด าเนินการขอ้รอ้งเรียน ขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสาร
หลกัฐานท่ีไดร้บัจากผูร้อ้งเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและค าชีแ้จงของผูถ้กูรอ้งเรียน 
   5.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มลูที่
เก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านงึถงึความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้ห้
ความรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงหรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูหรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  4.  บุคคลทีเ่กีย่วข้อง  
   1.  ผูแ้จง้ขอ้มลู หมายถงึ ผูร้อ้งเรียนหรือผูท่ี้แจง้เบาะแสการกระท าผิด 
   2.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หมายถงึ บคุคลตามช่องทางการร้องเรียน   ขอ้ 1 
 

  5. การตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
   1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบ้คุคล
หรือหน่วยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูก้ระท าการแทนได ้
   2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญพนกังานมาใหข้อ้มลู หรือขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง 

mailto:cac@spi.co.th
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   3. ขอ้รอ้งเรียนตา่งๆ ท่ีผ่านการพิจารณาแลว้ ใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียนรายงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือ
รายงานตอ่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
   ส าหรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีเป็นความจริง จะตอ้งมีการลงโทษทางวินยั หรือกฎหมาย ใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคล
เสนอเรื่อง พรอ้มความเห็นตอ่ผูบ้ริหารระดบัสงู เพ่ือพิจารณาสั่งการ  
   ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้นึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 
 

  6. มาตรการคุ้มครองผู้ทีแ่จ้งข้อมูลหรือใหเ้บาะแส 
   บริษัทฯ จะคุม้ครองสทิธิของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูท่ีกระท าโดยเจตนาสจุริต ดว้ยการปกปิดช่ือท่ีอยู่
หรือขอ้มลูใดๆ ท่ีสามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั 
โดยจ ากดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ ทัง้นี ้ ใหถื้อปฏิบตัิตามมาตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรียน ท่ีก าหนดไว ้ใน จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
 

  7. การคุ้มครองพนักงาน 
   บริษัทฯ จะใหก้ารดแูล และคุม้ครองผูท่ี้ไดป้ฏิบตัิตาม นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั และขอ้ปฏิบตัินี ้ โดย
ใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน ท่ีก าหนดไว ้ใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
  ในปี  2562  จากช่องทางการรอ้งเรียนท่ีบริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ ไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากผูม้สีว่นไดเ้สียแตอ่ย่างใด 
 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
  4.1 คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัอย่างถกูตอ้ง โปรง่ใส ทนัเวลาตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ์ 
ซึง่มีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูอื่นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตราบเท่าท่ีไมก่ระทบตอ่ประโยชนอ์นัชอบธรรมของบริษัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษัท ช่องทางการเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และช่องทางอ่ืนๆ ท่ี
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างทั่วถงึ เท่าเทียมกนั  
  4.2 คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีหน่วยงาน หรือผูร้บัผิดชอบในการท าหนา้ท่ี นกัลงทนุสมัพนัธ ์ เพ่ือสื่อสารกบั
บคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหวัข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัของการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท 
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีการ
เปิดเผยสารสนเทศส าคญัท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท หรือตอ่การตดัสนิใจลงทนุ 
หรือตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูส้นใจลงทนุ ไดท้ราบข่าวสารท่ีส  าคญัอย่างถกูตอ้ง รวดเรว็ ทนัเวลา 
โปรง่ใส เท่าเทียมกนัและคณุภาพเดียวกนั  
  (1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี   
   (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
  (2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ ์ ไดแ้ก่  การไดม้า/จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ รายการที่เก่ียวโยงกนั  
   การเขา้รว่มลงทนุ การจ่าย/ไมจ่่ายปันผล การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ 
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  โดยจดัสง่สารสนเทศดงักลา่ว ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่
ในเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 
ปีทีผ่่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดกฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
  สารสนเทศทีเ่ปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ไดจ้ดัท าและเปิดเผยตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2555 เพ่ือแสดงถงึความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ  ดงันี ้
  (1) โครงสร้างผู้ถอืหุน้  มีการเปิดเผยรายช่ือผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ  วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้  
เพ่ือประชมุสามญัประจ าปีปีปัจจบุนั และเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th)  
  (2) การถอืหุน้ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้บริษัทฯ ของ
กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร / คูส่มรส / บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ใน โครงสร้างการจัดการ หวัข้อ การเปลี่ยนแปลง
การถอืหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
  (3) ลักษณะการประกอบธุรกจิ มีการเปิดเผยใหท้ราบถงึ การด าเนินธรุกิจของบริษัท ภาวะอตุสาหกรรมและ
การแข่งขนั   
  (4) โครงสร้างกลุ่มธุรกจิ มีการเปิดเผยโครงสรา้งกลุม่ธุรกิจ โดยระบสุดัสว่นการถือหุน้อย่างชดัเจน ใน
หวัข้อ โครงสร้างรายได้ 
  (5) ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกจิ มีการเปิดเผยถงึปัจจยัความเสี่ยงตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทโดย
กลา่วถงึลกัษณะความเสี่ยง สาเหตแุละผลกระทบ รวมทัง้แนวทางในการป้องกนัหรือ ลดความเสี่ยง ในหวัข้อ ปัจจัย
ความเสี่ยง 
  (6) ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน มีการวิเคราะหฐ์านะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ี
ส  าคญั รวมทัง้ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตหุรือผลตอ่ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ในหวัข้อ ค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  (7) ประวัตขิองคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวตัิของกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร 
พรอ้มทัง้ระบวุา่กรรมการบริษัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถงึบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อย การถือครองหลกัทรพัย ์ จ านวนบรษัิทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และประวตัิการอบรมของ
กรรมการบริษัท ในหวัข้อ รายละเอยีดเกีย่วกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
  (8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ และรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทน
แก่กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร โดยในสว่นของกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยคา่ตอบแทนเป็นรายบคุคล มีการแจกแจง
ประเภทของคา่ตอบแทนและจ านวนเงินท่ีไดร้บั ในหวัข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สว่นคา่ตอบแทนของผูบ้รหิาร มี
การเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของคา่ตอบแทน ในหวัข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
  (9) จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และ
การเขา้รว่มประชมุของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ในหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ 
  (10) การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ มีการเปิดเผยการเขา้อบรมการท าหนา้ท่ีกรรมการ
บริษัท  ในหวัข้อ โครงสร้างการจัดการ 
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  (11) การประเมินการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ของคณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นความเห็นของกรรมการบรษัิทแตล่ะคนตอ่ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้
คณะโดยรวม ในปีท่ีผ่านมา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี (88.04%) ในหวัข้อ บทบาท  หน้าที ่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 
  (12) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่  ่ากวา่ 0.10 บาทตอ่หุน้ หรือ
รอ้ยละ 10 ของราคามลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท และภาวะ
เศรษฐกิจ   ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลตามนโยบายมาอย่างต่อเน่ือง 
  (13) การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการ มีการเปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th)  
  ในปี 2562 บริษัทฯ มีการรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และไดม้ีการน าหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ทัง้ 8 หลกัปฏิบตัิ มาปรบัใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษัท และ
เผยแพรใ่นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซตข์องบริษัท 
(www.spi.co.th)   

  (14) ความรับผิดชอบต่อสังคม   มีการเปิดเผยนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม  และการปฏิบตัิตามนโยบาย 
โดยได้จัดท ารายงานความยั่งยนื เปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหวัข้อ SPI…กับการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
  (15) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มกีารเปิดเผยทัง้ในรายงานจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และเปิดเผยใหท้ราบถงึผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและการ
บริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัท ในดา้นตา่งๆ  5  สว่น  
  (16) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการบริษัท
ตระหนกัถงึความรบัผิดชอบตอ่ความเช่ือถือได ้ และความถกูตอ้งของขอ้มลูทางการเงิน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือนกัลงทนุใช้
ประกอบในการตดัสนิใจ จงึไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน ลงนามโดย
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2)      
  (17) การท ารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการบริษัทด าเนินการกบั
รายการระหวา่งกนัหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ดว้ยความรอบคอบ มีเหตมุีผล ค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบริษัท 
และผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่บริษัทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
และในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ ยงัมีการก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษัทในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีมิใช่
ปกติวิสยัทางการคา้ท่ีมีมลูคา่เกินรอ้ยละ 0.03 ของ NTA บริษัทฯ ก าหนดใหน้ าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณา

อนุมัต ิ ซึง่ก าหนดใหก้รรมการบริษัทผูม้ีสว่นไดเ้สียในวาระใด ตอ้งออกจากหอ้งประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ เม่ือ
เสรจ็สิน้การประชมุ ไดเ้ปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) โดยไดเ้ปิดเผยถงึ ช่ือ ความสมัพนัธข์องบคุคลท่ีเก่ียวโยง การก าหนดราคา 
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มลูคา่ของรายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจ าเป็นของรายการดงักลา่ว ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นท่ี
แตกตา่ง (ถา้มี) รวมทัง้มีการบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได ้ และยงัไดท้  าการสรุปไวใ้นแบบแสดง
รายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
  (18) การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส บริษัทฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานทกุไตรมาส
พรอ้มการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
  (19)  การรายงานการซือ้-ขาย / ถอืครองหลักทรัพยข์องบริษัท  บริษัทฯ มีการก าหนดเรื่อง การซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท ไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน  หา้มมิให้
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรบัทราบขอ้มลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วง 
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้ 24 ชั่วโมง และยงัก าหนดนโยบาย
ใหก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้ตอ่ประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบริษัทอย่างนอ้ย 1 
วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย นอกจากนี ้ยงัก าหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้รหิาร บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งรวมทัง้คูส่มรส และบตุร
ท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ตอ่ไป และมีการเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุน้บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร โดยแสดงจ านวนหุน้ท่ีถือ ณ  ตน้ปี  สิน้ปี  และการ
ซือ้ขายระหวา่งปี  ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ใน โครงสร้างการ
จัดการ หวัข้อ การเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
  (20)  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  บรษัิทฯ ก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการบริษัท
และผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สียของกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เมื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารครัง้แรก และรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย โดยสง่แบบรายงานการมี
สว่นไดเ้สียแก่เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะสง่ส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีไดร้บัรายงาน 
  (21) ผู้สอบบัญช ี     มีความเป็นอิสระ  น่าเช่ือถือ  และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในปี 2562 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมตแิตง่ตัง้ นางสรินดา หิรญัประเสริฐวฒิุ 
และ/หรือ นางสายฝน  อินทรแ์กว้ และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ แห่งบริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบญัชี เป็นเงินทัง้สิน้ 2,999,000.- บาท และการสอบทานขอ้มลูทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ไมเ่กิน 650,000.- บาท  ส  าหรบัคา่บริการอื่น คือ การสอบทานยอดขาย (คา่ลิขสิทธ์ิ) เป็นเงิน  
100,000.- บาท  
  ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทไดร้บัการรบัรองจากผูส้อบบญัชี และน าสง่งบการเงินตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทัง้รายไตรมาสรายปี 
และไม่ถูกส่ังแก้ไขงบการเงนิโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
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  (22) การสื่อสารข้อมูลของบริษัท บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การเปิดเผยขอ้มลูที่มีความโปรง่ใสเพ่ือใหผู้ถื้อ
หุน้/ผูล้งทนุ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบริษัทไดอ้ย่างสะดวก ทั่วถงึ และเท่าเทียมกนั โดยจดัใหม้ีช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มลู
ไวห้ลายๆ ช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผล
การด าเนินงานรายไตรมาส เวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) การพบปะนกัวิเคราะห/์นกัลงทนุ  ผูส้ื่อข่าว พรอ้มจดัท า
เอกสารแสดงถงึฐานะการเงินของบริษัท 
  (23) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) บริษัทฯ ไดจ้ดัท าเวบ็ไซต ์ เพ่ือเป็น
ช่องทางในการสื่อสารขอ้มลูและเผยแพรเ่หตกุารณเ์ก่ียวกบับรษัิทฯ ผูถื้อหุน้/ผูล้งทนุ โดยจดัท าเป็นทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษัท หวัข้อ เกีย่วกับเรา หวัข้อ การก ากับดูแลกจิการ และหวัข้อ ข้อมูล
นักลงทุน 
  (24) ความสัมพันธกั์บผู้ลงทุน   งานดา้นผูล้งทนุสมัพนัธ ์  บริษัทฯ มีผูท้  าหนา้ท่ีดา้นผูล้งทนุสมัพนัธ ์ในการ
ใหข้อ้มลูและข่าวสารตามท่ีนกัลงทนุและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งการ โดยสามารถติดตอ่ไดท่ี้ 
   นางสาวณฐักาญจน ์ธนาวดี 
   โทรศพัท ์ : 0-2293-0030   
   โทรสาร   : 0-2293-0040  
   อีเมล ์  : ir@spi.co.th  
 

  ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่สหพฒัน ์รว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดังาน“นักวิเคราะห ์
นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน”์ ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 11 ในงาน  Saha  Group  Fair ครัง้ท่ี  23 ณ ศนูยป์ระชมุ ไบเทค บางนา 
กรุงเทพฯ เพ่ือใหน้กัวิเคราะห ์นกัลงทนุ และสื่อมวลชน ไดพ้บกบักรรมการบริษัท และผูบ้รหิารอย่างใกลชิ้ด และบริษัทฯ ได้
จดัท าหนงัสือสรุปขอ้มลูประวตัแิละผลประกอบการที่ส  าคญั แจกใหก้บันกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ และสื่อมวลชน ท่ีมารว่มงาน 
ตลอดจนใหท้กุท่านไดเ้ขา้ชมผลิตภณัฑ ์และนวตักรรมใหม่ๆ  ของบริษัทกลุม่สหพฒันท่ี์ไดจ้ดัแสดงในงาน Saha Group Fair 
ครัง้ท่ี 23 พรอ้มไดซ้ือ้สินคา้ในราคาพิเศษ ซึ่งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดี มีผูร้ว่มงานเพ่ิมขึน้ทุกปี ท าใหน้กัวิเคราะห ์นกัลงทนุ
และสื่อมวลชน ทราบถงึภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุม่สหพฒันม์ากขึน้ ซึง่งานดงักลา่วไดเ้ผยแพรผ่่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  5.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย บคุคลท่ีมีความรู ้ความ สามารถ 
ประสบการณท่ี์หลากหลาย ไมจ่  ากดัเพศ และมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการบริษัทท่ีไมไ่ดเ้ป็น
กรรมการบริหารอย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่ มกีรรมการอิสระตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
  5.2 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  
  5.3 คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ช่วยกลั่นกรองงานท่ีส าคญัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
  5.4 คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแตล่ะคณะ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งขอบเขต 
อ านาจหนา้ท่ี เพ่ือแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่าย
จดัการ ไวอ้ย่างชดัเจน 
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  5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหก้รรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ท่ีด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น 
ตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
  5.6 คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีเลขานกุารบริษัท เพ่ือท าหนา้ท่ีตามกฎหมาย และตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
โดยคณุสมบตัิของเลขานกุารบริษัทควรเป็นผูท่ี้มีความรูด้า้นกฎหมาย หรือบญัชี หรือผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีของเลขานกุารบรษัิท มีการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างตอ่เน่ือง 
  5.7 คณะกรรมการบริษัทจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมในการด าเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณ 
เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท ถือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวิสยัทศัน ์และพนัธกิจของบริษัท เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารและ
พนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 
  5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุใหม้ีการพฒันาความรู ้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและ
พนกังาน อย่างตอ่เน่ือง 
  5.10 คณะกรรมการบริษัทก าหนดตารางการประชมุลว่งหนา้ทกุปี ซึง่ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททกุทา่นมีความเป็นอิสระในการรว่ม
แสดงความคิดเห็น  โดยกรรมการบริษัทผูม้ีสว่นไดเ้สียไมม่ีสทิธิออกเสียงในวาระท่ีตนมีสว่นไดเ้สีย 
  5.11 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัท มีหนา้ท่ีเขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ยกเวน้
กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
  5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุใหผู้บ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท 
  5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสใหก้รรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร มีโอกาสที่จะประชมุ
ระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น โดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชมุ 
  5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมใหก้รรมการบริษัททกุท่าน เขา้ถงึสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้
จากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบริษัท หรือผูบ้ริหารอื่นท่ีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณี
ท่ีจ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากท่ีปรกึษา หรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใชจ้่าย
ของบริษัท 
  5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ดว้ยความรอบคอบ มีเหตมุีผล 
และปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
  5.16 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัท และผูบ้ริหาร หา้มท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท
ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
  5.17 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะมี
หนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทตอ่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และสง่ส าเนาใหเ้ลขานกุารบริษัท เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
  5.18 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคล
ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
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  5.19 คณะกรรมการบริษัทจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท  โดยมีสาย
การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 
  5.20 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
  5.21 คณะกรรมการบริษัทจดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงินเสนอ
ไวใ้นรายงานประจ าปี 
  5.22 คณะกรรมการบริษัทดแูลและด าเนินการใหม้ีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่กรรมการแตล่ะคณะ ตาม
อ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 
  5.23 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหนา้ท่ีตา่งๆ เพ่ือการกา้วสู่
ต  าแหน่งท่ีสงูขึน้ 
  5.24 คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเขา้รบัต าแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรก 
  5.25 คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
  5.26 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการติดตาม และประเมินการก ากบัดแูลกิจการ ดว้ยการจดัใหม้ี
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหวัข้อ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการ ดงันี ้
  บทบาท  หน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  1. ภาวะผู้น า และวิสัยทศัน ์
   คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการบริษัทท่ีมคีณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ 
ประสบการณ ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บับริษัทฯ มีภาวะผูน้  าและมคีวามเป็นอิสระในการตดัสินใจ  
ด าเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้   
   ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการทบทวนวิสัยทศัน ์พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท เป็นประจ าทุกปี 
โดยปี 2562 คณะกรรมการบรษัิทมีการทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมายของบริษัท และเห็นวา่ยงัมีความเหมาะสม
กบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั มีการก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารและ
พนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษัท กฎบตัร มีการติดตามผล
การด าเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานตามมติคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุเดือนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนกลยทุธใ์หท้นักบัการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ไดก้ าหนดค่านิยมองคก์ร (Corporate Value) เพ่ือ
ก าหนดเป็นแนวทางความส าเรจ็ขององคก์ร และใหพ้นกังานทกุคนมีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกนั  
  2. ด้านการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
   คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ี
การจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 2) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการทบทวน
และจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 2) เรียบรอ้ยแลว้ และไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2562 เพ่ือใชแ้ทนฉบบัเดิม และก าหนดใหม้ีการทบทวน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  
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  3. การจัดท านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
   คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญักบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยตอ้ง
ด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ซึง่ไดก้  าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ
สามารถดูรายละเอยีดได้จาก จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งทางธุรกจิ   
   ในปี 2562 บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 5 รายการ และไมม่ี
รายการที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ซึง่สามารถดูได้ในหวัข้อ รายการระหว่างกัน 
  4. การก ากับดูแลระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
   คณะกรรมการบริษัท จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในทัง้ทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน และดา้นการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้การบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงดแูลเรื่องเก่ียวกบั
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการบริหารความเสี่ยง มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบประเมินผล และตรวจ
ติดตามผลการปฏิบตัิงานของระบบตา่งๆ ตลอดจนใหค้  าแนะน าเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจวา่ไดด้  าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 
มีความเป็นอิสระ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุเดือน เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวสอบท าการสอบทานวา่บริษัทฯ ไดม้ีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ สามารถดูรายละเอยีดได้จากหวัข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ กรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักบั
การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหนา้ท่ีส  าคญัเพ่ือรบัทราบและรว่มตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ในปี 2562 บริษัทฯ ไดม้กีารประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชมุไวล้ว่งหนา้ทกุปี และ
ไดแ้จกตารางการประชมุใหก้รรมการบริษัททกุคนทราบลว่งหนา้ เลขานกุารบริษัทจะสง่จดหมายเชิญประชมุ ซึง่มีการก าหนด
ระเบียบวาระการประชมุทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา รายงานการประชมุครัง้กอ่น และเอกสารประกอบการ
ประชมุใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพ่ือพิจารณาลว่งหนา้ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และขอ้บงัคบับริษัท  ท่ี
ก าหนดใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบริษัทไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ซึง่ไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ  โดย
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะรว่มกนัพิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชมุ 
นอกจากนี ้กรรมการบริษัททกุคน สามารถเสนอเรื่อง เพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทได ้โดยเสนอผ่าน
เลขานกุารบริษัท และหากตอ้งการขอ้มลูเพ่ิม สามารถขอขอ้มลูเพ่ิมจาก กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเลขานกุารบริษัทได ้
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชมุด าเนินและควบคมุ
การประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้     
  เร่ืองสืบเน่ือง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิงานจากการประชมุคณะกรรมการบรษัิทท่ีผ่านมา  
  วาระเพือ่ทราบ เป็นการรายงานในเรื่องส าคญั เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผล
ประกอบการในรอบเดือนท่ีผ่านมา และวาระการถือหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
  วาระเพือ่พจิารณา เป็นวาระท่ีเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุตัิ โดย
กรรมการบริษัทผูม้ีสว่นไดเ้สยีในวาระใดตอ้งออกจากการประชมุ และไมม่ีสิทธิลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ประธานกรรมการ
บริษัทเปิดโอกาส และสนบัสนนุใหก้รรมการบริษัททกุคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และ
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แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานท่ีประชมุเป็นผูป้ระมวลความเห็น  ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากท่ีประชมุ  ควบคมุการประชมุ
ใหเ้ป็นไปตามวาระและเวลาท่ีเหมาะสม  การวินิจฉยัชีข้าดใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรษัิทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท นอกจากผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทไดเ้ขา้รว่มประชมุ 
เพ่ือชีแ้จงเรื่องต่างๆ แลว้ ยงัไดเ้ชิญผูบ้ริหารอื่นในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงเขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือชีแ้จง
ขอ้มลูดว้ย 
  เมื่อเสรจ็สิน้การประชมุ เลขานกุารบริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัเก็บรายงาน
การประชมุท่ีประธานกรรมการบริษัทไดล้งนามและผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ
เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัเปิดโอกาสใหก้รรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร สามารถประชมุระหวา่งกนัเอง 
และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ 
  ในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ การเขา้รว่มประชมุของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ ใน
หวัข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจ านวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของการประชุมทัง้ปี และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
  6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัท จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 ซึง่
เป็นความเห็นของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ตอ่ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะโดยรวม ซึง่ไดเ้ก็บ
คะแนนประเมินไวท้กุปี ตัง้แตเ่ริ่มการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่งปีท่ี
ผ่านมา เพ่ือน ามาปรบัปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ 
   ในปี 2562 เลขานกุารบริษัทไดจ้ดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม 
โดยกรรมการทกุท่านมีความเป็นอิสระในการท าแบบประเมินดงักลา่ว และเม่ือท าแบบประเมินเรียบรอ้ยแลว้ใหจ้ดัสง่คืนกบั
เลขานกุารบริษัท เพ่ือรวบรวมและสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  
   หลกัเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะขอ้  ดงันี ้

เกณฑ ์ คะแนน 
ดีมาก มากกว่ารอ้ยละ 90  ขึน้ไป 
ดี มากกว่ารอ้ยละ 70  ขึน้ไป 

พอใช ้ มากกว่ารอ้ยละ 50  ขึน้ไป 
ควรปรบัปรุง ตัง้แตร่อ้ยละ 50 

 

   -  การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  
     คณะกรรมการบริษัท จดัใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดย
แบ่งการประเมินเป็น  3 ดา้น  ดงันี ้
     1. ผลการด าเนินงาน  บทบาทหนา้ท่ี  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
     2. ความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท 
     3. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบริหารและผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
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   ในปี 2562 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดี” มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 88.04  
   -  การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย 
     คณะกรรมการบริษัท จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย โดยให้
กรรมการชดุย่อยแตล่ะคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุย่อยท่ีตนด ารงต าแหน่งในภาพรวม  
   ในปี  2562  มีผลการประเมิน สรุปไดด้งันี ้ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผลการประเมิน เกณฑป์ระเมิน 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 100.00 ดีมาก 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 73.75 ดี 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 94.67 ดีมาก 

 

 7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
  คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถงึความรบัผิดชอบต่อความเช่ือถือได ้ และความถูกตอ้งของขอ้มลูทางการเงิน 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือนกัลงทนุใชป้ระกอบในการตดัสินใจ จงึไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)       
  ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีประวัตกิารกระท าผิดกฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  ประกอบด้วย 
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษัทฯ ไดจ้ดัท าจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร แจกใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทกุคน และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ข่ง เจา้หนี ้ พนกังาน ชมุชนและสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และภาครฐั 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัตอ่จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยูไ่ดต้อ้งมีจริยธรรม 
คณุธรรมท่ีดี เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรบัโดยทั่วไป ซึง่จะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ   มีความเจริญกา้วหนา้  มั่นคงอย่างยั่งยืน  ดงันี  ้
  (1.1)  ผู้ถอืหุน้ 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์ สจุริต เพ่ือสรา้งผลตอบแทนท่ีดี
ใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างตอ่เน่ืองและยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1.   เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
  2.   ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีซึง่จะช่วยสรา้งความเช่ือมั่น และความมั่นใจตอ่ผูถื้อหุน้  อนั
จะน าไปสูค่วามเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
  3.   มีการพฒันากิจการของบริษัทใหเ้จริญกา้วหนา้อย่างตอ่เน่ือง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม 
  4.    รายงานสารสนเทศส าคญัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทัง้สารสนเทศท่ีรายงาน
ตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ ์ ตามกฎหมาย และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไมก่ระท า
การใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถงึสารสนเทศของบริษัท 
  5.   จดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
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  6.   เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ย เสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
  7.   เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุเป็นการลว่งหนา้ ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 
  8. เผยแพรห่นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษัทลว่งหนา้อย่างนอ้ย  30 วนั  ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบและศกึษาขอ้มลูก่อนการประชมุ 
  9.   อ านวยความสะดวกในการประชมุผูถื้อหุน้  โดยวนั เวลา สถานท่ี และวิธีการ ไมเ่ป็นอปุสรรคในการเขา้ร่วม
ประชมุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถมารว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น มารว่ม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
  10. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ยความมีเหตมุีผล และเปิดเผยขอ้มลู
อย่างครบถว้น 
  11. ปกป้องผลประโยชน ์และดแูลทรพัยส์นิของบริษัท เสมือนวิญญชูนพงึรกัษาทรพัยส์นิของตนเอง ขจดัการ
แสวงหาผลประโยชนอ์นัมิควรไดโ้ดยชอบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ มีกลไกท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้มีความเช่ือมั่นวา่จะไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง 
และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีการควบคมุการท ารายการระหวา่งกนั 
มีมาตรการป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเก่ียวกบัข่าวสารที่เป็นความลบั และก าหนดให้
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบตัิงาน ท่ีรบัทราบขอ้มลูภายในน าขอ้มลูภายในของบรษัิท ไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน
หรือบคุคลอื่นโดยมิชอบ เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพรง่บการเงินแก่สาธารณชน 
  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลไมต่  ่ากวา่ 0.10 บาทตอ่หุน้ โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานของบรษัิทและสถานะทางการเงิน ส  าหรบัปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 
2561 ในอตัรา 0.70 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 14.36 ของก าไรสทุธิ (รอ้ยละ 28.50 ของก าไรสทุธิ
เฉพาะกิจการ) โดยก าหนดจ่ายใน วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้
และเป็นการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างตอ่เน่ือง ถือเป็นการสรา้งความมั่งคั่งในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างแทจ้ริง 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัเชิญเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ โดย
ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีส  าคญั ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ ์และขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท เป็นประจ าทกุไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการที่ส  าคญั เช่น การลงทนุ รายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th)    
  (1.2)  ลูกค้า 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ความพงึพอใจ และความเช่ือมั่นของลกูคา้ เป็นกญุแจส าคญัอนัน าไปสู่
ความส าเรจ็ของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจดา้นผลิต จ าหน่ายสินคา้ และบริการ ท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
  2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุง่มั่น พฒันาสินคา้และบริการ คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ิมคณุคา่ใหแ้ก่สินคา้และ
บริการ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างตอ่เน่ือง พรอ้มกบัการใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นตอ่การตดัสินใจโดยไมปิ่ดบงั 
หรือบิดเบือนขอ้เท็จจริง 
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  3. ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย ์ สจุริต เป็นธรรม และไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ
ลกูคา้ รกัษาความลบัทางการคา้ของลกูคา้ ไมน่  าไปใชเ้พ่ือประโยชนต์นเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
  4. ไมเ่รียก รบั หรือยินยอมท่ีจะรบั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดท่ีไมส่จุริตจากลกูคา้ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
  5. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัไิด ้ ใหร้บีแจง้ลกูคา้เป็นการลว่งหนา้ เพ่ือ
รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 
  6. จดัใหม้ีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบริษัท และค ารอ้งเรียนพงึไดร้บัการเอาใจใส่
และด าเนินการอย่างเป็นธรรม   
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วบริษัทฯ ไดด้  าเนินธรุกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย ์ ยุติธรรมใหข้อ้มลูที่
ถกูตอ้งแก่ลกูคา้ ใหบ้ริการและปฏิบตัิตอ่ลกูคา้ดว้ยความมีน า้ใจ สนองตอบความตอ้งการของลกูคา้อย่างรวดเรว็ ตลอดจน
บริษัทฯ ไดพ้ฒันาและปรบัปรุงระบบตา่งๆ และการบริการท่ีดีในทกุสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ จนไดร้บัการรบัรอง
จากหน่วยงานตา่งๆ ดูรายละเอยีด ในหวัข้อ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ  
  การไดร้บัการรบัรองและเกียรตบิตัรตา่งๆ ย่อมท าใหล้กูคา้เกิดความเช่ือมั่นในการท่ีจะเขา้มาประกอบกิจการ
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันม์ากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้ในปี 2562 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ไดท้ าการส ารวจความ
พงึพอใจของลูกค้าภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันท์ัง้ 4 แห่ง ไดร้บัความพงึพอใจจากลกูคา้อย่างดีและตอ่เน่ืองมาโดยตลอด โดยขอ้เสนอแนะตา่งๆ ของลกูคา้
ไดด้  าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุงอย่างตอ่เน่ืองสง่ผลใหค้ณุภาพชีวิตภายในพืน้ท่ีดีขึน้ นอกจากนี ้ หากลกูคา้ตอ้งการสอบถาม
ขอ้มลู แสดงความคิดเห็นและแจง้ขอ้รอ้งเรียน บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางการติดต่อผ่านทางฝ่ายการตลาดอสังหาริมทรัพย ์
ไดท่ี้ นายอ าพล วฒันวรพงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอสงัหาริมทรพัย ์ โทรศพัท ์ (038) 480-444 E-Mail address : 
amphol@spi.co.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลงัจากไดร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะผูร้บัผิดชอบ
จะน าขอ้เสนอแนะตา่งๆ เสนอตอ่ท่ีประชมุ Steering Committee เพ่ือหาขอ้สรุปและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขพรอ้มกบั
มอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ชีแ้จงผลการด าเนินงานตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เพ่ือชีแ้จงใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัใสใ่จและติดตามถึงขอ้เสนอแนะทัง้ในสว่นภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตอ่การด าเนินงานของบริษัท ส  าหรบัพนกังาน
ของบริษัทสามารถใหค้  าแนะน าและเสนอแนะการด าเนินการของบริษัทไดห้ลากหลายช่องทาง เชน่ ท่ีประชมุโครงการ สง่
ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซต ์และกลอ่งรบัขอ้รอ้งเรยีนผ่านทางงานบคุคลท่ีส านกังานโครงการ 
  ในปี 2562 มีบคุคลภายนอกท าการติดตอ่ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษัท ท่ีช่องทาง Contact us  ซึง่ทัง้หมดเป็นการ
สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการใหเ้ช่าและบริการของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันแ์ละรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ J-Park 
Sriracha Nihon Mura เท่านัน้ และไมพ่บวา่มีการรอ้งเรียนเรื่องอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการสวนอตุสาหกรรมแต่
อย่างใด     
  (1.3)  คู่ค้า 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิตอ่คูค่า้ดว้ยความเสมอภาค และค านงึถงึผลประโยชนร์ว่มกนั โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. มีระบบการคดัเลือกคูค่า้ในห่วงโซอ่ปุทาน (Value Chain) ท่ีมกีารด าเนินธุรกิจ ตามกฎหมาย ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบตัิตอ่คู่คา้บนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่กนัและกนั 
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  2. รกัษาความลบั หรือขอ้มลูทางสารสนเทศของคูค่า้ ไมน่  าไปใชเ้พ่ือประโยชนต์นเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
  3. สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีตอ่กนั แลกเปลี่ยนความรู ้รว่มกนัพฒันา และเพ่ิมคณุค่าใหแ้ก่สินคา้
และบริการ เพ่ือการเจริญเติบโตรว่มกนั 
  4. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้และใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง   ในกรณีท่ี ไมส่ามารถปฏิบตัิได ้ใหร้ีบเจรจากบัคูค่า้
เป็นการลว่งหนา้ เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 
  5. ไมเ่รียก รบั หรือยินยอมท่ีจะรบัทรพัยส์นิ หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ซึง่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว  บริษัทฯ ไดม้ีการคดัเลือกคูค่า้อย่างเป็นธรรม และปฏิบตัิตอ่คูค่า้
ตามขอ้ตกลง เง่ือนไขทางการคา้ และใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง มีการสรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจท่ีดีตอ่กนัเป็นห่วงโซอ่ปุทาน 
รวมถงึแลกเปลี่ยนความรู ้ รว่มกนัพฒันาสินคา้และบริการ โดยพฒันาใหเ้กิดกระบวนการผลิตท่ีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่พนกังาน 
ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั ไมเ่รียก รบั หรอืยินยอมท่ีจะรบัทรพัยส์นิ หรอื
ประโยชนอ์ื่นใด ซึง่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของคูค่า้  ควบคูก่บัการ
เจริญเติบโตรว่มกบับริษัทฯ   
  ในปี 2562 ไมม่ีกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค่า้ 
  (1.4)  คู่แข่ง 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธรุกิจภายใตบ้ทบญัญตัิของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ดงันี ้
  1. ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  โดยค านงึถงึจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศตา่งๆ  ท่ีบริษัทฯ  เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
  2. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการคา้ 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไดด้  าเนินธรุกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม โดยสจุริตภายใตก้รอบของกฎหมายอย่างเครง่ครดั  ทัง้นี ้  บริษัทฯ  ถือวา่คูแ่ข่งเป็นสว่นหนึ่งในการเสริมสรา้ง
ศกัยภาพขององคก์รใหม้ีความมั่นคงและแข็งแรงย่ิงขึน้ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไมเ่คยมีขอ้พิพาทใดๆ กบัคูแ่ข่ง
ทางการคา้ 
 

  (1.5)  เจ้าหนี ้
  คณะกรรมการบริษัทยดึมั่นในการด าเนินธรุกิจอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพ่ือสรา้งความเช่ือถือใหก้บัเจา้หนี ้
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ปฏิบตัิตอ่เจา้หนีท้กุกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัอย่างเครง่ครดั 
  3. บริหารงานเพ่ือใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท่ี้ดี 
  4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูตอ้ง ตรงเวลา  
  5. ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหร้บีแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเป็นการลว่งหนา้เพ่ือรว่มกนั
หาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสียหาย 
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  เจา้หนีข้องบริษัท แบ่งออกเป็น  
  เจ้าหนีก้ารค้า 
  บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจา้หนีก้ารคา้ โดยจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนีต้รงตามขอ้ตกลงทางการคา้ ไมว่า่
สถานการณท์างเศรษฐกิจเป็นอย่างไร  โดยใชวิ้ธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart ก าหนดใหม้ีการวางบิลทกุวนัท่ี 
1-7 ของทกุเดือน และโอนเงินใหเ้จา้หนีก้ารคา้ทกุวนัท่ี 26 ของเดือนนัน้ๆ หากตรงกบัวนัหยดุจะเลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 
  เจ้าหนีเ้งนิกู้ 
  บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจา้หนีเ้งินกูโ้ดยเครง่ครดั  โดยจ่ายคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ไมม่ีการผิดนดัช าระแตอ่ย่างใด และเงินกูท่ี้บริษัทฯ  ไดร้บัเป็น Clean  Loan  
  (1.6)  พนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัทถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมีคา่และเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของบริษัท โดยก าหนด 
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ปฏิบติัตอ่พนกังานโดยเคารพตอ่ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจนไม่
เปิดเผย หรือสง่ผ่านขอ้มลู หรอืความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอก หรือผูไ้มเ่ก่ียวขอ้ง 
  2. ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท 
  3. สง่เสริมความเท่าเทียมกนั ในการจา้งแรงงาน ไมเ่ลือกปฏิบตัิ ไมกี่ดกนัดว้ยเหตทุางเพศ สีผิว เชือ้ชาต ิ
ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอื่นใดท่ีไมไ่ดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
  4. สนบัสนนุและสง่เสริมใหม้ีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู ้เพ่ือพฒันาความรู ้ความสามารถของบคุลากร
อย่างทั่วถงึ   สรา้งความมั่นคงในอาชีพ  และใหโ้อกาสในการเจริญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแตล่ะคน 
  5. สง่เสริมใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
  6. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและผล
การปฏิบตัิงาน 
  7. จดัใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชนท่ี์เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรกัษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
สหกรณอ์อมทรพัย ์เป็นตน้ 
  8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการท างาน ซึง่ขอ้เสนอตา่งๆ จะ
ไดร้บัการพิจารณาและก าหนดวิธีการแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 
  9. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัหินา้ท่ี รวมทัง้จดัสภาพแวดลอ้มการท างาน โดย
ค านงึถงึหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพ่ือเป็นการสง่เสริมและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 
  10. สง่เสริมการมีสว่นรว่มของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
  บริษัทฯ ไดจ้ดัสวสัดิการตา่งๆ ใหก้บัพนกังาน นอกเหนือจากสวสัดิการขัน้พืน้ฐาน เช่น สวสัดกิารช่วยเหลือ เม่ือ
พนกังานประสบอคัคีภยั วาตภยั อทุกภยัหรือภยัอื่นใด และอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วย สวสัดิการเงินช่วยเหลือ กรณีพนกังาน 
บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบตุร ถงึแก่กรรม แลว้บริษัทฯ ยงัไดม้ีการจดัสวสัดิการอื่นๆ  ใหก้บัพนกังานเพ่ิมเติม อาทิ  
  - หอ้งพยาบาล บริษัทฯ จดัใหม้ีหอ้งพยาบาล เพ่ือดแูลใหค้  าปรกึษา แนะน าดา้นสขุภาพและใหก้าร
รกัษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้งตน้ใหแ้ก่พนกังาน โดยพนกังานจะไดร้บัการบริการดา้นการรกัษาพยาบาลท่ีได้
มาตรฐาน และถกูตอ้งตามหลกัการแพทยโ์ดยแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ 
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  - การตรวจสขุภาพประจ าปี เพ่ือสง่เสริมใหพ้นกังานดแูลสขุภาพ สามารถประเมิน ป้องกนั และปฏิบตัิตน
ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมกบัอายขุองพนกังาน 
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมใหพ้นกังานตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพ รูจ้กัการป้องกนัตนเอง 
เป็นประจ าทกุปี ไดแ้ก่ การฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ การตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ตรวจมะเรง็เตา้นม ตลอดจน
จดัใหม้ีเจลอนามยัลา้งมือตามจดุตา่งๆ ในบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทั่วถงึ และจดัเตรียมหนา้กากอนามยั ส  าหรบัแจกให้
พนกังานเม่ือเจ็บป่วย ทัง้นี ้บรษัิทฯ จดัใหม้ีเครื่องฟอกอากาศ เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชือ้ เพ่ือกรองฝุ่ นและช่วยลดปริมาณเชือ้
โรคสะสมภายในบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมระดบัออกซิเจนใหอ้ยู่ในสภาวะสมดลุ ตลอดจน จดัใหม้ีการอบโอโซนและตรวจวิเคราะห์
คณุภาพอากาศและคา่ออกซิเจน  
  จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ไดอ้อกประกาศแนวทางการป้องกนั
และเฝา้ระวงัการระบาด ขอ้ปฏิบตัิ และมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 อย่างเหมาะสม
กบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด   
  - กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือการออมเงินและเป็นการสรา้งหลกัประกนัระยะยาวแก่พนกังานในอนาคต  โดย
สามารถสง่เงินสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 8 - 15 ของคา่จา้ง และจะไดร้บัเงินสมทบกองทนุจากบริษัทฯ ทกุเดือนใน
อตัรารอ้ยละ 8 ของคา่จา้ง 
  - สหกรณอ์อมทรพัยเ์พ่ือพนกังานเครือสหพฒัน ์ เพ่ือสง่เสริมใหพ้นกังานตระหนกัถงึการออม ตามหลกัการ
สหกรณอ์อมทรพัย ์ ในรูปแบบของทนุเรือนหุน้และเงินฝาก รวมถงึการใหค้วามรู ้ ความเขา้ใจ ในสิทธิประโยชนข์องเงินกู้
ประเภทตา่งๆ เพ่ือแบ่งเบาภาระหนีส้นิใหแ้ก่พนกังาน 
  - เงินบ าเหน็จเกษียณใหก้บัพนกังานทกุคนเมื่อเกษียณอายกุารท างาน บริษัทฯ จดัใหม้ีเงินตอบแทนการ
เกษียณอาย ุ ส  าหรบัพนกังานทกุคนท่ีท างานกบับริษัทจนเกษียณอาย ุ เพ่ือพนกังานจะไดน้ าเงินดงักลา่ว ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุหลงัเกษียณอายกุารท างาน   
  - การประกนัภยักลุม่ บริษัทฯ ไดจ้ดัสวสัดิการดา้นการประกนัภยักลุม่ ครอบคลมุทนุประกนัชีวิตและทนุ
ประกนัอบุตัิเหตใุหก้บัพนกังานทกุคน   เพ่ือเป็นหลกัประกนัความเสี่ยงภยัท่ีอาจเกิดขึน้กบัพนกังาน 
  - การประกนัสขุภาพกลุม่ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระและคุม้ครองคา่ใชจ้่ายต่างๆ ในการรกัษาพยาบาล การ
เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ของพนกังาน ทัง้ในกรณีผูป่้วยในและผูป่้วยนอก รวมถงึกรณีเสียชีวิต 
  - เงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยั บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการสวสัดิการเงินกู ้เพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัสถาบนัการเงินตา่งๆ เพ่ือ
แบ่งเบาภาระหนีส้ินใหแ้ก่พนกังาน 
  - เครื่องแตง่กายพนกังาน เพ่ือความเป็นระเบียบและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานของบริษัท 
  -  การฝึกอบรมและสมัมนา บริษัทฯ จดัใหม้ีการอบรมสมัมนาทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร   เพ่ือเป็นการ
พฒันาเพ่ิมความรู ้ ความสามารถ ทกัษะในการท างานใหแ้ก่พนกังานอย่างตอ่เน่ือง และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  -   สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์จดัใหม้ี สวนพกัผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝึกซอ้มกอลฟ์และ
สนามกอลฟ์ 
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  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-
2546) ระดบัสมบรูณ ์ ขัน้ริเริ่มจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่ถือวา่บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิเป็นไป
ตามมาตรฐานความรบัผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย 
  ช่องทางการสื่อสารส าหรับพนักงาน 
  บริษัทฯ จดัตัง้คณะกรรมการสวัสดกิาร เพ่ือเป็นสื่อกลางระหวา่งพนกังานกบับริษัทฯ ในเรื่องสวสัดิการตา่งๆ 
โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคนไดม้ีสว่นรว่มในการบริหารสวสัดิการไดอ้ย่างทั่วถงึ นอกจากช่องทางการรอ้งเรียนของผูม้ี
สว่นไดเ้สียขา้งตน้แลว้ บริษัทฯ ยงัมีช่องทางโดยตรง ในการสื่อสาร เสนอแนะ รอ้งเรียนและแจง้ปัญหาตา่งๆ ระหวา่ง
พนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา โดยผ่านกลอ่งรบัขอ้มลูมายงั แผนกตรวจสอบภายใน หรือผ่านทางไปรษณีย ์ ตู ้ ปณ.3 ปณฝ.
สาธุประดิษฐ์  กรุงเทพฯ 10124 หรือ E-mail Address  : cac@spi.co.th  
  (1.7)  ชุมชนและสังคม 
  คณะกรรมการบริษัท ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ประเทศชาติชมุชนและสงัคม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือธ ารงรกัษาไวซ้ึง่สงัคมและสว่นรวมท่ีดี โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1. ไมด่  าเนินธุรกิจท่ีท าใหส้งัคมเสื่อมลง และไมล่ะเมิดสิทธิของบคุคลอื่นท่ีอยู่รว่มในชมุชนและสงัคม 
  2. ปลกูฝังจิตส านกึความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม ใหเ้กิดขึน้ในบริษัท และพนกังานทกุ
ระดบัอย่างตอ่เน่ือง 
  3. ก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ชมุชนและสงัคม อนัเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 
  4. สง่เสริมการอนรุกัษว์ฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
  5. รว่มมือกบัหน่วยงานตา่งๆ ในการพฒันาชมุชน  
  6. ใหก้ารสนบัสนนุในกิจกรรมท่ีกอ่ใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์ 
  7. สรา้งรายไดแ้ละสง่เสริมเศรษฐกิจชมุชน   โดยสนบัสนนุการจา้งงานและผลิตภณัฑช์มุชน 
  8. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง  โปรง่ใส  
เป็นธรรม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไดส่้งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน
กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลกูฝังจิตส านกึความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม
ใหเ้กิดขึน้ในบริษัทฯ โดยกระท าอย่างตอ่เน่ือง ก ากบัดแูลไมใ่หส้รา้งปัญหาแก่ชมุชน สนบัสนนุช่วยเหลือและเกือ้กลูแก่
ชมุชนเพ่ือประโยชนส์ขุรว่มกนั และสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม เช่น การศกึษา การ
สง่เสริมอาชีพ โดยรว่มกบัหน่วยงานราชการในการเปิดใหพื้น้ท่ีภายในสวนอตุสาหกรรมเป็นพืน้ท่ีอบรมดา้นความปลอดภยั
ในการจราจร สอบใบขบัข่ี การตรวจมะเรง็ปากมดลกู การบริจาคโลหิต การแข่งขนักีฬาระหวา่งผูบ้ริหารของโรงงานตา่งๆ 
รว่มกบัชมุชน จดัอบรมสมัมนาประจ าปี มอบทนุการศกึษา การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจดัการขยะชมุชนและการประยกุตใ์ช้
ประโยชนจ์ากวสัดเุหลือใช ้จากผลการด าเนินการตา่งๆ ท่ีผ่านมาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันไ์ดร้บัความรว่มมือ ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมตา่งๆ จากชมุชนโดยรอบสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันเ์ป็นอย่างดี ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผยไว้ใน 
หวัข้อ SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยนื และเวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.spi.co.th) 
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  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไดแ้ตง่ตัง้ นางสาวชลิตตา ตัง้ชนะชยัอนนัต ์ เจา้หนา้ท่ีส  านกังาน เป็นผูท้  าหนา้ดา้นงานมวลชน
สมัพนัธ ์สามารถติดตอ่ไดท่ี้โทรศพัท ์ (038) 480-444  หรือ E-Mail address : chalitta@spi.co.th 
  (1.8)  สิ่งแวดล้อม 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึความรบัผิดชอบท่ีมีตอ่สิ่งแวดลอ้ม โดยมีการก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธรุกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยค านงึถงึผลกระทบ
ตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
  2. สรา้งวฒันธรรมองคก์รและสรา้งจิตส านกึใหพ้นกังานทกุระดบั เกิดความรว่มมือและความรบัผิดชอบใน
การจดัการสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  3. สง่เสริมใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 
  4. สง่เสริมระบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แตก่ารใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบัดและฟ้ืนฟ ู
การทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
  5. มีระบบคดัเลือกคูค่า้ในห่วงโซอ่ปุทาน  (Value Chain) ท่ีด  าเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
  6. สง่เสริมการพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไดด้  าเนินธุรกิจ โดยค านงึถงึผลกระทบตอ่ทรพัยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ เช่ือวา่งานคณุภาพและการท างานท่ีมีประสทิธิภาพมาจากบคุลากรท่ีมีความสขุ จงึไดส้รา้งสรรค ์
“สวนอุตสาหกรรม” ใหเ้ป็นบา้นหลงัใหญ่ ส  าหรบัสมาชิกครอบครวัหลายหมื่นชีวิตท่ีพรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งอ  านวยความสะดวก 
เพ่ือใหท้กุคนไดท้ างานอย่างมีความสขุ พรอ้มไปกบัการใชชี้วิตท่ีอบอุน่ ภายใตป้รชัญา “สร้างสิ่งทีม่ากกว่าค าว่า เขต
อุตสาหกรรม” ซึง่ไดม้ีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหร้ม่รื่นบรรยากาศอบอุน่  ดแูลตน้ไมท้กุตน้ดว้ยความใสใ่จ  เพ่ือใหส้ม
กบัความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” ส  าหรบัทกุชีวิตภายใตช้ายคาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ และไดว้า่จา้งให ้ บริษัท 
อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ท าการวิจยัพฒันาและควบคมุสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองทัง้เรื่อง น า้ เสียง อากาศ และขยะ 
ซึง่ผลของการตรวจวดัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันท์ัง้  4  แห่ง เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
  ส่งเสริมใหม้ีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  คณะกรรมการบริษัท สง่เสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
  1.   การจดัการน าน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีผ่านการบ าบดัแลว้จากระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ใชร้ด
น า้ตน้ไมใ้นพืน้ท่ีสีเขียว ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา กบินทรบ์รุี และล าพนู โดยก าหนดเป้าหมายการใช้
เป็นสดัสว่น >30%, 40% และ >90% ของปริมาณน า้ทิง้ทัง้หมด จะเหน็ไดว้า่พืน้ท่ีในสว่นของสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ล  าพนู มีปริมาณการน าน า้ท่ีผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดส้งูสดุ เน่ืองจากมีการปรบัปรุงพืน้ท่ีใชน้  า้
ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ มีการปลกูพืชและการจดัท าโครงการตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง สง่ผลใหค้ณุภาพดา้นสิ่งแวดลอ้มดีขึน้ 
ลดคา่ใชจ้่ายในการจดัสรรหาแหลง่น า้มาใชใ้นพืน้ท่ีสีเขียวเป็นอย่างดี 
   โดยปี 2562 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรรีาชา มีการน าน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้มารดน า้ตน้ไม้
ในพืน้ท่ีสีเขียวมากกวา่รอ้ยละ 45 ของปริมาณน า้เสียเขา้ระบบใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมขึน้ในพืน้ท่ีสวนอตุสาหกรรม 
และสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ กบินทรบ์รุ ี มีปริมาณการใชน้ า้ท่ีผ่านการบ าบดั ไดม้ากกวา่รอ้ยละ 80 รวมถงึสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล  าพนู มีการติดตัง้ระบบผลิตโอโซน เพ่ือปรบัปรุงคณุภาพน า้สามารถใชป้ระโยชนจ์ากน า้ท่ีผ่าน
การบ าบดัแลว้ใหก้บัโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีไดเ้พ่ิมขึน้โดยมีการใชป้ระโยชนจ์ากน า้ท่ีผา่นการบ าบดัไดร้อ้ยละ 100 
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  2.  บริษัทฯ ไดศ้กึษา วิจยัการใชป้ระโยชนจ์ากกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง เพ่ือผลิตสาร
ปรบัปรุงดนิใหไ้ดต้ามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร รว่มกบัคณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การจดัการกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสีย ท่ีสะสมอยู่ภายในระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์
ศรีราชา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดการปลดปลอ่ยของเสียใหน้อ้ยท่ีสดุ (Waste minimization) ท่ีท าใหข้องเสียกลายเป็น
ประโยชนท์ัง้ตอ่กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในระบบบ าบดัน า้เสีย ดว้ยระบบบ าบดัน า้เสียท่ีเป็นแหลง่ก าเนิดกากตะกอนท่ีอาจ
สง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มโดยรวมได ้จากผลการศกึษาตัง้แตปี่ 2560 – 2562 มีการแบ่งการทดลองเป็น 2 ครัง้ ในไมโ้ตเรว็
และพืชเศรษฐกิจทัง้หมด 3 ชนิด คือ ยคูาลิปตสั กระถินเทพา และมนัส าปะหลงั ในสภาพแปลงทดลอง เพ่ือทดสอบอทิธิพล
ของปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิของดิน โดยผลการทดลองพบวา่ สารปรบัปรุงดินท่ีผลิตจากกาก
ตะกอนระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุสมบตัิของดิน และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความสงูตน้ เสน้
ผ่านศนูยก์ลางล าตน้ และคา่ความเขียวของใบ เม่ือเทียบกบัการใชปุ้๋ ยเคมีทั่วไป ผลการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้การน าสาร
ปรบัปรุงดนิมาใชป้ระโยชนท์ัง้หมดนี ้ในขัน้ตอนตอ่ไปจ าเป็นตอ้งสรุปรายละเอียดเพ่ือขอความเห็นชอบจากกองบริหารจดัการ
กากอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดัท าหนงัสือขอความเห็นชอบแลว้ เมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 
2562 (อา้งอิง คก 0388/2562) พรอ้มทัง้อยู่ในขัน้ตอนระหวา่งรอการพิจารณาอนมุตัิจากกองบริหารจดัการกากอตุสาหกรรม  
  3.  เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมั่นและความใสใ่จในคณุภาพชีวิตของชมุชน พนกังาน และสิ่งแวดลอ้มท่ีดีสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา กบินทรบ์รุี และล าพนู ไดม้กีารด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพอากาศ ตรวจวดัคณุภาพน า้เสีย
ท่ีผ่านการบ าบดั ติดตามคณุภาพน า้ดิบจากคลองตา่งๆ ทัง้ก่อนและหลงัการไหลผ่านสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันเ์สียง
รบกวนตา่งๆ ตามขอ้ก าหนด ระบบการจดัการขยะมลูฝอย ฯลฯ อย่างนอ้ยปีละ 1-2 ครัง้ หรอื เดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือรายงาน
ตอ่ราชการสว่นทอ้งถ่ิน กรมโรงงานและกรมควบคมุมลพิษ 
  4.  โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู เป็นโครงการท่ีใชพื้น้ท่ีของสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ล  าพนู ปลกูขา้ว ปลกูพืช เลีย้งสตัว ์ ยดึหลกัการประหยดัพลงังาน และผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ไมม่ีการใช้
สารเคมีสงัเคราะห ์ ปฏิบตัิตามแนวทางในการอนรุกัษ ์ ฟ้ืนฟสูภาพนิเวศการเกษตรและเป็นแหลง่เรียนรูข้องชมุชน ตาม
รายละเอยีดทีเ่ปิดเผยไว้ ใน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยนื   
  การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัดา้นสิ่งแวดลอ้ม ไดส้ง่เสรมิใหบ้คุลากรในองคก์ร มีความรู ้ ความสามารถ 
และพฒันาใหม้ีประสทิธิภาพ ตลอดจนพฒันาความสามารถจนเกิดทกัษะและความช านาญ จงึไดจ้ดัท าแผนการฝึกอบรม 
ตามหวัขอ้ดงันี ้
   1. ขอ้ก าหนดและการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 50001:2018 
  2. ระบบสะสมพลงังานเทคโนโลยี ออกแบบควบคมุ และการประยกุตใ์ชง้าน 
  3. พลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการพฒันาบคุลากรภาคปฏิบตัิดา้นพลงังานทดแทน 
  (1.9)   ภาครัฐ 
  คณะกรรมการบริษัทด าเนินธรุกิจโดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของภาครฐั โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1. ศกึษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน และไมด่  าเนินการใดๆ อนัเป็นการขดั
ตอ่กฎหมาย 
  2. ด าเนินการอย่างถกูตอ้ง เม่ือมีการติดตอ่ท าธุรกรรมกบัเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรฐั 
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  3. สรา้งสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบริษัทและภาครฐัในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
  4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ในแตล่ะประเทศ หรือทอ้งถ่ิน 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไดจ้่ายภาษีตา่งๆ อย่างถกูตอ้ง ทนัเวลา ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย  
  2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
  1.   ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนห์รือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหต ุ
สมผล มีกระบวนการท่ีโปรง่ใสในการอนมุตัิเขา้ท ารายการ โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิท เป็นส าคญั กรรมการบริษัท
ผูม้ีสว่นไดเ้สียไมม่ีสทิธิออกเสียง และเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  2.   ยดึถือประโยชนข์องบริษัทภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการขดั
ผลประโยชนก์บับริษัท  รวมทัง้ไมม่ีการเอือ้ประโยชน ์ หรือใหส้ิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 
  3.   กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
  4.   กรรมการบริษัทผูบ้ริหาร และพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรบัทราบขอ้มลูภายใน หา้มท าการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท  ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้ 24 
ชั่วโมง 
  5. ก าหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  มีหนา้ท่ีรายงานการ
ถือครองหลกัทรพัย ์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ตอ่ไป 
  6. ไมเ่ปิดเผยหรือสง่ผ่านขอ้มลู หรือความลบัของบริษัทท่ีตนเองทราบหรือไดร้บัทราบตอ่บคุคลภายนอกหรือ
ผูท่ี้ไมเ่ก่ียวขอ้ง  
  7.   การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยพนกังานของบริษัทท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี อาจมีการก าหนดชัน้ความลบัของ
ขอ้มลูตามความส าคญัของขอ้มลู และการใหข้อ้มลูตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย 
  8. บริษัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการบริษัทและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ตอ่ประธานกรรมการบริษัททราบ
เก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบริษัทอย่างนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย 
  จากนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ มีการควบคมุดแูลการท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกนั ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ท่ีมีมลูคา่เกินรอ้ยละ 0.03 ของ NTA 
บริษัทฯ ก าหนดใหน้ าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณาอนุมัต ิซึง่ก าหนดใหก้รรมการบริษัทผูม้สีว่นไดเ้สียในวาระใด 
ตอ้งออกจากหอ้งประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ การพิจารณาการท ารายการดงักล่าว ไดพิ้จารณาถงึเหตผุล ความจ าเป็น
ของการท ารายการเพ่ือประโยชนข์องบริษัท เม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ ไดเ้ปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) โดยไดเ้ปิดเผยถงึ ช่ือ 
ความสมัพนัธข์องบคุคลท่ีเก่ียวโยง การก าหนดราคา มลูคา่ของรายการ คูส่ญัญา เหตผุลความจ าเป็นของรายการดงักลา่ว 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นท่ีแตกตา่ง (ถา้มี) รวมทัง้มีการบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถ
ตรวจสอบได ้และยงัไดท้  าการสรุปไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ซึง่ในปี 2562 มีการแจง้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภททรพัยส์ินหรือบริการ 5 รายการ ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผย ใน 
หวัข้อ รายการระหว่างกัน และไมม่ีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
  กรณีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้
ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ กบักรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งเป็นประจ า
ทกุปี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1 หลงัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพ่ือใหก้รรมการบริษัทชดุใหมไ่ด้
ทราบเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว และใหส้รุปรายการดงักลา่วทกุไตรมาส เพ่ือรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ และไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นในแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) วา่รายการระหวา่งกนัไดก้ระท า
อย่างยตุิธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้  
  บริษัทฯ มีมาตรการควบคมุการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกนั 
และจ ากดัการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทย่อย โดยการใหกู้ยื้มเงินหรือค า้ประกนัเงินกูต้ามสดัสว่น
การถือหุน้ท่ีเป็นไปตามสญัญารว่มทนุ  
  นอกจากนี ้บริษัทฯ ดแูลการซือ้ขายสินทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   เรื่อง  
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์  
  ทัง้นี ้  ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัย ์กรรมการบรษัิท ผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสินใจ เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรม 
  3. การเลีย้งรับรอง  การรับ  หรือการใหข้องขวัญ 
  คณะกรรมการบริษัทมุง่หวงัใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม อย่างไร
ก็ตามการเลีย้งรบัรอง การรบั หรือการใหข้องขวญั หรือการรบัการเลีย้งรบัรอง ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบตัิ เพ่ือรกัษาไว้
ซึง่ความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกนั เป็นสิ่งอนัควรปฏิบตัิตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ไมร่บั  หรือใหข้องขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ท่ีอาจท าใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใด หากจ าเป็นตอ้งรบัหรือใหข้องขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรองตามประเพณีท่ีมีมลูค่าเกินกว่าปกติวิสยั  ใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
  2. กรณีไดร้บัมอบหมาย  หรือไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรบัเงิน 
สิ่งของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนัน้ก าหนดและใชเ้ป็นการทั่วไป เชน่ การไดร้บัของขวญั ของ
ก านลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้ 
  3. กรณีท่ีตวัแทน คูส่ญัญา หุน้สว่น หรือผูอ้ื่นใด ท่ีตอ้งการใหข้องขวญั ของก านลั หรือการเลีย้งรบัรองใน
นามของบริษัท ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากบริษัทก่อน  
  4. คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องเหลา่นี ้ควรจะอยู่ภายใตง้บประมาณท่ีเหมาะสม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการเบิกคา่เลีย้งรบัรอง การรบั 
หรือการใหข้องขวญั ไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง   
  ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามแนวทางและระเบียบที่ก  าหนด   
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  4. นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอรรั์ปชัน 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และหา้มจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัท   โดยก าหนดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  และขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั สามารถ
ดูได้จากเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) เป็นสว่นหนึ่งในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการสรา้งจิตส านกึ 
คา่นิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต หา้มกรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เรียก รบั หรือยินยอมท่ีจะรบัทรพัยส์นิหรือประโยชนอ์ื่นใด  รวมทัง้หา้มใหห้รือเสนอท่ีจะใหท้รพัยส์ิน
หรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่บคุคลภายนอก เพ่ือจงูใจใหบ้คุคลนัน้กระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบ
ตอ่ต าแหน่งหนา้ท่ีของตน ซึง่บรษัิทฯ ไดก้ าหนดโทษทางวินยัไวส้  าหรบัผูท่ี้ละเมิดและจะตอ้งไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(ถา้มี)   
  บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการคอรร์ปัชนั มีการจดัท าแผน
ป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือท าหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคมุภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีท่ีมีการทจุริต ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั   
  จากการท่ีบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต บริษัทฯ 
จดัใหม้ีการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์และฝึกอบรมนโยบายและขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั รวมทัง้โทษทางวินยั
ไปยงักรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือปลกูฝังจิตส านกึใหก้บัคนในบริษัทฯ และมีการ
วดัผลผ่านการท าแบบทดสอบ คือ ผูท้ดสอบผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ 80 โดยมีผูผ้่านการประเมินรอ้ยละ 100 สะทอ้นให้
เห็นถงึการมีวินยัในการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั ตลอดจนบริษัทฯ น านโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัมา
เป็นสว่นหนึ่งในการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหา คดัเลือกบคุลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน 
การก าหนดคา่ตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั สื่อสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน 
เพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงานดา้นการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร
และพนกังาน รบัทราบวิธีการปฏิบตัิงานในเรื่องตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั และน าไปปฏิบตัิตามไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง และจากการที่บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 
(CAC) เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 โดยใบรบัรองดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี ซึง่หมดอายลุงในวนัท่ี 14 ตลุาคม 2562 นัน้ ดงันัน้ใน
ปี 2562 บริษัทฯ ไดย่ื้นขอตอ่อายกุารรบัรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต 
ซึง่บริษัทฯ ไดผ้่านการรบัรองการตอ่อาย ุมีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการรบัรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจาก
วนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรอง 
  เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ไดข้ยายเครือข่ายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัใหก้บักลุม่คูค่า้หลกัของบริษัท 
ท่ีมีมลูคา่การคา้ระหวา่งกนัรวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่การคา้ทัง้หมด ปัจจบุนัมีคูค่า้ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนเขา้
รว่มโครงการ จ านวน 1 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) โดยจดัการบรรยายพิเศษ หวัขอ้ “แนวรว่ม
การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั กบัการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยอาจารยธ์นกฤต  เพ่ิมพนูขนัติสขุ รวมถงึเชิญชวนใหก้ลุม่คูค่า้รว่ม
ลงนามประกาศเจตนารมณก์บับริษัทฯ เพ่ือรว่มเป็นแนวรว่มปฏิบตัิในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไดม้ีการ
ขยายเครือข่ายแนวรว่มการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัไปยงัคูค่า้ของบริษัท โดยสง่หนงัสือขอความรว่มมือแจง้ขอ้มลูข่าวสารท่ี
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เป็นประโยชน ์กรณีพนกังานของบริษัทมีพฤติกรรมเรยีกรบัผลประโยชนใ์ดๆ และเมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดเ้ชิญ 
อาจารยธ์นกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ มาใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ใหแ้ก่ กรรมการบริษัท และผูบ้ริหารของบริษัท 
ในหวัขอ้ “แนวรว่มการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนักบัการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน” 
  ในปี 2562 บริษัทฯ ไมพ่บประเดน็ปัญหาขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั และการ
ด าเนินงานท่ีไมส่อดคลอ้งกบักฏหมายหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแต่
อย่างใด 
  5. การไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา โดยก าหนดไวใ้น จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผกูพนัตามสญัญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิ ในทรพัยส์ิน
ทางปัญญา  
  2. ดแูลรกัษางานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบริษัท และไมน่ าทรพัยส์นิทางปัญญาดงักลา่วไปใช ้หรือ
ใหบ้คุคลอื่นใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุาต 
  3.    เคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่นไมล่ะเมิดหรือน าผลงานของผูอ้ื่นไปใช ้เพ่ือประโยชนส์ว่นตน 
เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาต หรือใหค้า่ตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
  4. ผลงานท่ีพนกังานไดส้รา้งสรรค ์หรือท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัหินา้ท่ีใหถื้อเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท 
และเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งสง่มอบทรพัยส์ินทางปัญญาดงักลา่วคืนใหบ้ริษัท ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูที่
เก็บไวใ้นรูปแบบใด 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ ไมม่ีการลอกเลียนแบบหรือน าทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น
มาใชใ้นธุรกิจโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 
  1. การบริการดา้นเครื่องหมายการคา้ของบริษัท แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ 
   1.1  เครื่องหมายการคา้ต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผูไ้ดร้บัสิทธิเครื่องหมายการคา้ของผลิตภณัฑท่ี์มี
ช่ือเสียงในตา่งประเทศอย่างถกูตอ้ง และไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้ริษัทกลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้อย่างถกูตอ้งเช่นกนั  
เช่น  Guy Laroche,  ELLE  โดยไดร้บัคา่ตอบแทนในรูปคา่ลขิสิทธ์ิ 
   1.2  เครื่องหมายการคา้ในประเทศ บริษัทฯ เป็นเจา้ของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ตอ่กรม 
ทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ และไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้ริษัทกลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้ๆ  เชน่  
กลุสตรี  Rain Flower โดยไดร้บัคา่ตอบแทนในรูปเครื่องหมายการคา้รบั 
   นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัรว่มกบับริษัทกลุม่สหพฒันส์นบัสนนุใหพ้นกังานสง่นวตักรรมเขา้ประกวดใน
โครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน ์(Chairman Awards) ซึง่สรา้งความภมูิใจใหแ้ก่พนกังานท่ีไดร้บัรางวลั และเป็น
แรงบนัดาลใจใหพ้นกังานมุง่ท่ีจะสรา้งสรรคน์วตักรรมอยู่ตลอดเวลา 
  2. การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการสนบัสนนุ
และสง่เสริมการด าเนินธรุกิจของบริษัทไดอ้ย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่งคงปลอดภยั ถกูตอ้ง เช่ือถือได ้ และ
สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างตอ่เน่ือง ตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัในการประกอบธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์
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ดงันัน้ เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน และรวมถงึบคุคลภายนอกซึง่ไดร้บัอนญุาต รบัทราบถงึหนา้ท่ี ขอ้ปฏิบตัิ
เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถงึป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้จากการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมใ่ห้
กระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถงึภยัจากการถกูคกุคามจากภยัตา่งๆ ซึง่เป็นความรบัผิดชอบรว่มกนัของกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร 
พนกังานบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทกุคน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ โดยในปี 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังที ่ 4 (ชุดที ่ 26) เมื่อวันที ่ 13 สิงหาคม 2562 มีมตอินุมัตนิโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลใหค้ณะท างานด้าน
ก ากับดูแลกจิการทีด่ ี จัดท าแนวปฏบิัตใินการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัท โดยได้รับอนุมัติ
จากทีป่ระชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง คร้ังที ่3 (ชุดที ่5) เมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ ์2563 
และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษัิท (www.spi.co.th) หวัขอ้ นโยบาย และระเบียบปฏิบตัิ  
   ในปี 2562  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาแตอ่ย่างใด 
  6.  การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการบริษัทเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน โดยก าหนดนโยบายไวใ้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ไมก่ระท าการใดๆ หรือไมส่นบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  2. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธิมนษุยชนแก่พนกังานเพ่ือน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการปฏิบตังิาน 
  3. ไมจ่  ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด 
ทัง้นี ้พงึหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 
  4. จดัใหม้ีช่องทางการสื่อสาร เพ่ือใหพ้นกังานหรือผูท่ี้เช่ือวา่สิทธิของตนถกูละเมิดหรือไดร้บัการปฏิบตัิ
อย่างไมเ่ป็นธรรมสามารถรอ้งเรียนตอ่บริษัท และค ารอ้งเรียนพงึไดร้บัการเอาใจใสแ่ละด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
  ตลอดเวลายาวนานในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  7. ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
  คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี  ้
  1.  ด าเนินธรุกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านงึถงึความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินและผลกระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน คูค่า้
และผูม้ีสว่นไดเ้สีย รวมถงึมีการตรวจติดตามและประเมินผลดา้นความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ 
  2.  สนบัสนนุใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบตัิ และมาตรฐานการท างานท่ี
ปลอดภยัในการท างานท่ีสอดคลอ้งตามความเสี่ยงตลอดจนการปรบัปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดลอ้ม วิธีการท างานท่ี
ปลอดภยั รวมถงึการจดัเครื่องมือและอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน 
  3.  มีการเตรียมความพรอ้มเพ่ือรองรบัสถานการณฉ์กุเฉิน โดยจดัท า ฝึกซอ้มและปรบัปรุงแผนฉกุเฉินอย่าง
ตอ่เน่ือง ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัและลดความสญูเสียตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินของบริษัท พนกังาน คูค่า้และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  4.  สรา้งวฒันธรรมการท างานท่ีปลอดภยัทั่วทัง้องคก์ร ซึง่จะช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานได้
อย่างยั่งยืน 
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  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บริษัทฯ จดัใหม้กิีจกรรมสง่เสริมมาตรการดา้นความปลอดภยัตา่งๆ 
อาทิ จดัใหม้ีการซอ้มแผนฉกุเฉินสารเคมีหกรั่วไหลใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานการระงบัเหตรุะดบัสากล การตรวจสอบซอ่มบ ารุง 
ระบบไฟ  สญัญาณเตือนภยัตา่งๆ  ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ  รวมถงึใหค้วามรูด้า้นการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
ชีแ้จงแนวปฏิบตัิตามกฎหมายใหม ่เรื่อง การอพยพหนีไฟและการดบัเพลิง สาธิตวิธีใชถ้งัดบัเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้ง 
ปลอดภยั ใหก้บัพนกังาน ตลอดจนติดตัง้ถงัดบัเพลิงชนิดสารสะอาดไมเ่ป็นอนัตราย ตามจุดตา่งๆ  บริเวณบริษัทฯ  อย่างทั่วถึง 
  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัท ยงัไดก้ าหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดงันี ้
  1. ความรับผิดชอบในหน้าที ่ 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี ไดม้ีการด าเนินการมาอย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน รบัทราบและถือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัภายใตก้รอบจรรยาบรรณ 
และด ารงตนอยู่ไดด้ว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงัรอบคอบ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  จงึ
ไดก้ าหนดจรรยาบรรณ ดงันี ้
  กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
  1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริต โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท  และ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัท รวมถงึการเขา้ประชมุทกุครัง้ 
ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 
  3. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชมุกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ไมม่ีสิทธิออกเสียงในเรื่อง
ท่ีตนมีสว่นไดเ้สีย 
  4. ปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบและมีเหตผุล โดยยดึถือ
ประโยชนข์องบริษัท เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส 
  5. ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยข์องบริษัท กรรมการบริษัท และผูบ้รหิาร รวมทัง้คูส่มรสและ
บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชมุ
คราวถดัไป 
  6. หา้มกรรมการบริษัท และผูบ้รหิาร ท าการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้ 24 ชั่วโมง 
  7. กรรมการบริษัท และผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
  8. กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงูมีหนา้ท่ีแจง้ตอ่ประธานกรรมการบริษัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้
ของบริษัทอย่างนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย 
  9. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 
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  พนักงาน 
  1. สนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือในการด าเนินกิจการของบริษัท อย่างสม ่าเสมอและปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีท่ี
ไดร้บัมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถเพ่ือใหเ้กิดผลดีและความเจริญกา้วหนา้แก่บริษัท และพนกังาน 
  2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ และประกาศตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ปฏิบตัิตอ่ผูม้าติดตอ่ดว้ยกิริยามารยาท อธัยาศยัอนัดีงาม และการบริการท่ีเป็นเลิศ รกัษาภาพลกัษณแ์ละ
ช่ือเสียงของบริษัท 
  4. รกัษาความลบัทางการคา้และไมน่ าขอ้มลูภายในของบริษัท  เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 
  5. หา้มกูยื้มเงินจากลกูคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ หรือผูท้  าธุรกิจกบับริษัท เวน้แตเ่ป็นการกูยื้มเงินจากธนาคาร
หรือสถาบนัการเงิน 
  6. ปฏิบตัิตามค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา   
  7. ยดึมั่นในการท างานเป็นทีมช่วยเหลือ สามคัคี และเคารพในสิทธิซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชนข์องบริษัท 
และพนกังาน 
  8. ปฏิบตัิตอ่ผูร้ว่มงานดว้ยความมีน า้ใจและมนษุยสมัพนัธอ์นัดีไมก่ลา่วรา้ยต่อผูอ้ื่นโดยปราศจากความจริง 
รวมทัง้ไมน่  าผลงานของบคุคลอื่นมาอา้งเป็นผลงานตนเอง 
  9.  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความตัง้ใจ ซื่อสตัยส์จุริต ไมแ่สวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดส้  าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น โดยอาศยั
หนา้ท่ีการงานท่ีท ากบับริษัท 
  10.  ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ไมป่ระมาทเลินเลอ่ จนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายตอ่งาน 
หรือทรพัยส์ินของบริษัท 
  11. ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรฐัธรรมนญู และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชส้ิทธิทางการเมือง
อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีไมช่อบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ย ศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน  
  2.  การดูแลรักษาทรัพยส์ินของบริษัท 
  กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังาน มหีนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการดแูลการใชท้รพัยส์นิของบริษัท  และ
ทรพัยส์นิภายใตก้ารดแูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ใชท้รพัยส์ินในการด าเนินธุรกิจโดยไมน่ าทรพัยส์ินดงักลา่วไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตนหรือบคุคลภายนอก 
  2.   ปกป้องผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์ินมิใหส้ญูหายช ารุดหรือน าไปใชใ้นทางท่ีผิดเสมือนวิญญชูนพงึรกัษา
ทรพัยส์นิของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชนอ์นัมิควรไดโ้ดยชอบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  3.  ด าเนินการใหม้ีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กับทรพัยส์นิ 
  4. ไมใ่ชค้อมพิวเตอรท์  ารา้ย ละเมิด สอดแนม แกไ้ขแฟ้มขอ้มลูของผูอ้ื่น หรือสรา้งหลกัฐานท่ีเป็นเท็จอนัอาจ
ก่อใหเ้กิดการโจรกรรมขอ้มลูข่าวสาร และจดัใหม้ีการรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานสากล 
  5. ใชอ้ีเมลแ์ละอินเทอรเ์น็ตท่ีจดัให ้ เพ่ือธุรกิจของบริษัทอย่างระมดัระวงั และไมน่ ามาซึง่ความเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงของบริษัท 
  6. เก็บรกัษาและไมยิ่นยอมใหผู้อ้ื่นใชร้หสัผ่านส าหรบัเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศตา่งๆ ของบรษัิท 
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  7. ไมน่ าทรพัยส์นิทางปัญญาของบริษัทไปท าซ า้ ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพ่ือประโยชนส์ว่นตวัหรือ
ประโยชนข์องผูอ้ื่น โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากบริษัท 
  8. รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา  เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ  หรืออาจน าไปสูก่ารละเมิดสิทธิ 
หรือการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท 
  9. ดแูลใหม้ีการจดัเก็บเอกสารท่ีส  าคญัของบริษัท ใหค้รบถว้นตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดและเมื่อพน้ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรกัษาเอกสารแลว้ พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดแูลใหม้ีการท าลายดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม 
  3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
  คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดช่องทางการรอ้งเรียนจากผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไวใ้น จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน และในขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั และมีมาตรการคุม้ครองผูท่ี้แจง้ขอ้มลูหรือให้
เบาะแส โดยบริษัทฯ จะเก็บขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และค านงึถงึความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียน โดยก าหนด
มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนท่ีเป็นพนกังาน รวมถงึผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง จะไดร้บัความคุม้ครองจาก
การปฏิบตัิท่ีไมเ่ป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจง้ขอ้รอ้งเรียน เช่น รบกวนการปฏบิัตงิาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน 
เลิกจ้าง เป็นตน้ ดรูายละเอียดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) และใน การค านึงถงึบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสยี  
หวัข้อ ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ในปี 2562 จากช่องทางการร้องเรียนทีบ่ริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้
เสียแต่อย่างใด  
 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบริษัท รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่องขนาด 
องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ี
ก าหนด มีโครงสรา้งการบรหิารที่ชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได ้มีการมอบอ านาจระหวา่งคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อย อีก 3 ชดุ ช่วยกลั่นกรองงานท่ีมีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
  9.2.1  คณะกรรมการบริษัท จดัตัง้ขึน้ท าหนา้ท่ีก ากบัดแูลกิจการใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลที่ดี เพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับริษัท มติ
คณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สจุริต เย่ียงวิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจ
เช่นนัน้จะพงึกระท า ภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ
เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย บคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ  ประสบการณท่ี์หลากหลาย ไมม่ี
การกีดกนัทางเพศ มีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท  มีรายละเอียด ดงันี ้
   (1) การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ ก าหนดใหต้อ้งมีคณะกรรมการของบริษัทไมน่อ้ยกวา่  5  
คน  และคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา  และ 
     (1) บรรลนิุติภาวะ 
     (2) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย  คนไรค้วามสามารถ  หรือ  คนเสมือนไรค้วามสามารถ 
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     (3) ไมเ่คยรบัโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาถงึท่ีสดุใหจ้  าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ได ้
       กระท าโดย ทจุริต 
     (4) ไมเ่คยถกูลงโทษ ไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรฐั  
       ฐานทจุริตตอ่หนา้ท่ี 
  ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 15 คน ประกอบดว้ย 
 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 5 คน 

 กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร 
จ านวน 10 คน (66.67%) 

 

    

  กรรมการไมอ่ิสระ จ านวน 5 คน  กรรมการอิสระ จ านวน 5 คน 
 

กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 10 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน ในจ านวนกรรมการอสิระ 
5 คนเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน โดยมีกรรมการอสิระทีเ่ป็นผู้หญิง จ านวน 1 คน กรรมการบริษัททกุ
คนมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ตามท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้ มีความเป็นอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องตา่งๆ โดยค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบริษัท 
     ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไดจ้ดัท า Board Skill Matrix ซึง่ความหลากหลายของทกัษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ตรงกบัความตอ้งการของบริษัท และมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย
ไมจ่ ากดัเพศ สญัชาติ และศาสนา อาทิ 
 
 

 
 
 
 
 
  

   (2)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบั
บริษัท และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตอ่ไปไดอ้ีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูท้  าหนา้ท่ีสรรหาและกลั่นกรองบคุคลท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บคุคลท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการ
บริษัท เป็นผูม้ีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ มีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพท่ีบริษัทฯ ตอ้งการ 
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนเสนอช่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
  (3) สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงนิลงทุน จ านวนบริษัททีก่รรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่ง 
อายุกรรมการและจ านวนวาระทีจ่ะด ารงต าแหน่ง บริษัทฯ ไมไ่ดก้ าหนดสดัสว่นการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทนุ 
จ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะคนด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการและจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสดุ 
เพราะเช่ือวา่ความสามารถทางธุรกิจ และความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนไมไ่ดข้ึน้อยู่กบัอายหุรือจ านวนบริษัท
ท่ีด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีไดร้บั
ความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ 

ด้านลงทุน 

ด้านความสมัพันธ ์
ระหว่างประเทศ 

ด้านบริหารธุรกจิ 
และการจัดการ 

ด้านกลยุทธ ์ ด้านบัญชี 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

ด้านกฎหมาย 

ด้านการเงิน 

และการธนาคาร 
ด้านบริหารการปกครอง 
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   บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท และเปิดเผยวา่กรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ 
เปิดเผย ประวตัิ ประสบการณ ์การถือหุน้บริษัทฯ วันและปีทีก่รรมการบริษัทเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีกทัง้
ไมม่ีกรรมการอิสระคนใดท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการ
บริษัทจ านวน 1 คน ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง ซึง่บริษัทฯ มั่นใจวา่ไมม่ีผลกระทบตอ่การ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีแตอ่ย่างใด เน่ืองจากกรรมการบริษัทดงักลา่ว ไดอ้ทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหก้บับริษัทฯ อย่างเต็มท่ี โดยเขา้
ประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอและท าคณุประโยชนใ์หก้บับริษัทฯ มาโดยตลอด   
    (4)  การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ไมไ่ดเ้ป็น
บคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จงึท าหนา้ท่ีตา่งกนั แตก่็ถ่วงดลุซึง่กนัและกนั ถงึแมป้ระธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหารจะเป็นบคุคลคนเดียวกนั แตม่ีการแบ่งแยกหนา้ท่ีโดยชดัเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผูน้  า
ฝ่ายนโยบาย ก ากบัดแูลการท างานของฝ่ายบริหาร และเป็นผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการบริษัท การประชมุผูถื้อหุน้
ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสใหก้รรมการบริษัท แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามไดอ้ย่างเตม็ท่ีในการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานกรรมการบริหารเป็นผูน้  าในการ
บริหารงาน และวางแผนการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด สว่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เป็นผูน้  าในการจดัการใหเ้ป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงานและนโยบายท่ีก าหนด นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัก าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแตล่ะคณะ และของฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร จดัท าเป็นกฎบตัร
คณะกรรมการแตล่ะคณะ กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นลายลกัษณอ์กัษร มีการแยกอ านาจไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือความโปรง่ใสในการบริหารจดัการ 
   (5) กรรมการบริษัท ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชภีายนอกที่
บริษัทฯ ใช้บริการอยู ่
   (6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบยีนมากกว่า 5 แหง่ 
   (7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัททีไ่ม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 6 คน ใน 10 คน ทีม่ี
ประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
   ในปีท่ีผ่านมา 
   -  บริษัทฯ ไมม่ีการกระท าท่ีขดัตอ่กฎระเบียบที่รา้ยแรง ตามกฎระเบียบของส านกังาน 
     คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   -  บริษัทฯ ไมม่ีการกระท าผิดดา้นการทจุริตหรือกระท าผิดจริยธรรม 
   -  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีท่ีกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารลาออก เน่ืองจากประเดน็การก ากบัดแูลกิจการ 
     ของบริษัท 
   -  บริษัทฯ ไมม่ีกรณีเก่ียวกบัช่ือเสียงในทางลบของบริษัท เน่ืองจากความลม้เหลวในการท าหนา้ท่ี 
     สอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการบริษัท 
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 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
 1. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ี ใหแ้ก่ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  และ/หรือ

บคุคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
 2. อนมุตัิการใหกู้ยื้มเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษัทท่ีมีการประกอบ

ธุรกิจทางการคา้ตอ่กนั หรือบรษัิทอื่น ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 3. อนมุตัิการเขา้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษัท

ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ตอ่กนัหรือบริษัทอื่น ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 4. อนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 5. อนมุตัิการไดร้บัหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.  อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุน้สามญั และ/หรือ หลกัทรพัยอ์ื่นใด ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะ

กรรมการบริหาร 
 7. อนมุตัิการจดัหา และลงทนุในสินทรพัยถ์าวร  ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 8. อนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ในสินทรพัยถ์าวร ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
 9. อนมุตัิการปรบัสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี  ซึง่สนิทรพัยถ์าวรและสินทรพัยท่ี์ไมม่ีตวัตนที่เลิกใช ้  ช ารุด  สญูหาย  

ถกูท าลาย  เสื่อมสภาพ  หรือลา้สมยัไมส่ามารถใชง้านได ้ มีมลูคา่ทางบญัชีรวมในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 

 10. อนมุตัิการปรบัสภาพราคา  การท าลาย  ซึง่วตัถดุิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ  หรือลา้สมยัซึง่จะท า
ใหม้ีมลูคา่ทางบญัชีลดลง ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร  

 11. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การรอ้งทกุข ์การฟ้องรอ้งคดี และ/หรือ การ
ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ส  าหรบัเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ และ/หรือ ท่ีเป็น
ปกติวิสยัทางการคา้ ท่ีมีทนุทรพัยเ์กินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเป็นการรีบดว่น มอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูอ้นมุตัิ
ในเรื่องดงักลา่ว และใหน้ าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถดัไป 

 12. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบั เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยแ์ละ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 13. เสนอการเพ่ิมทนุ หรือลดทนุ หรือการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ การแกไ้ข เปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ  
ขอ้บงัคบั และ/หรือ วตัถปุระสงคข์องบริษัทตอ่ผูถื้อหุน้ 

 14. อนมุตัิการก่อตัง้  ควบรวม  หรือเลิกบริษัทย่อย  
 15. อนมุตัิใหป้ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนดคูม่ืออ านาจด าเนินการ 
 16. มอบอ านาจใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษัท  หรือบคุคลอื่นใดท าการแทนได ้ 
 17. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือสง่

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 18.  ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรกึษาของบริษัท (ถา้มี) หรือ จา้งท่ีปรกึษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็น

ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบริษัท 
 19. แตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 
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 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 1. ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 2.  อนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

นโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  สง่เสริมใหจ้ดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือให้

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ และติดตามใหม้ีการ
ปฏิบตัิตามอย่างจริงจงั  

 4. จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ  เหมาะส เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ การท ารายการต่างๆ ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจ 
มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถกูตอ้ง ตลอดจนมีระบบตา่งๆ ท่ีสามารถป้องกนัการน าทรพัยส์ินของบริษัทไป
ใชใ้นทางมิชอบ 

 5.  การท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางท่ีชดัเจนและ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้  โดยผูม้ีสว่นไดเ้สียไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ และปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์
ใหถ้กูตอ้ง 

 6. ใหค้วามเหน็ชอบรายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว้ และไดผ้่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 7. รบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้ และผูล้งทนุอย่างถกูตอ้ง  มี
มาตรฐานและโปรง่ใส 

 8. รบัทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
 9. เรียกประชมุผูถื้อหุน้ โดยก าหนด วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนก าหนดอตัรา

การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัเรื่องท่ีเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ในระหวา่ง 
21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้แตล่ะครัง้  บริษัทจะงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้กไ็ด ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัท ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้  หรือ 
ก าหนดวนัเพ่ือก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้  (Record Date : RD) ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไมเ่กิน 2 เดือน เพ่ือ
สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และสิทธิในการรบัเงินปันผล 

 10. จดัท ารายงาน “ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษัท  (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี  (แบบ 56-1) 

 11. ติดตามดแูลเอกสารท่ีจะย่ืนตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดแ้สดงขอ้ความหรือลงรายการ 
เป็นไปโดยถกูตอ้งตรงตามขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท 

 12.  อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุอ่ืน 
 13. ปฏิบตัิการอื่นใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

 ปี  2562  คณะกรรมการบริษัท  มีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้  มกีารทบทวนวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ ของบริษัท และเห็นวา่
ยงัมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั มีการก าหนดเป้าหมาย นโยบายการด าเนินงาน และงบประมาณ 
เพ่ือใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ขอ้บงัคบับริษัท กฎบตัร มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุเดือน การเขา้รว่มประชมุของกรรมการแตล่ะคน 
สามารถดไูดท่ี้หวัขอ้ โครงสร้างการจัดการ 
   

 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  1  คน เป็นประธานกรรมการ    
 อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดงันี ้ 
 1. มีบทบาทในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากบั ติดตาม ดแูลใหม้ั่นใจไดว้า่ การปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

กรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ควบคมุการประชมุ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท วา่ดว้ยการประชมุ 

ด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบั ระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แตท่ี่ประชมุจะมีมติ
ใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 3. เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทน เป็นผูก้  าหนดวาระการประชมุ  
โดยหารือกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และดแูลเรื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

 4. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานกรรมการบริษัทออกเสยีง
เพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 5. ดแูลใหม้ั่นใจวา่กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสริมวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรมและการก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

 6. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอ ท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการบริษัทอภิปรายประเดน็ส าคญั
อย่างรอบคอบ  สง่เสริมใหก้รรมการบริษัทมีการใชด้ลุยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

 7. เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร  และ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 

 8. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการบริษัท ท่ีมีคณุสมบตัิเป็น
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมีความเป็นอิสระ จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเป็นผูห้ญิง จ านวน 1 คน  เพ่ือท าหนา้ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีโดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในและความเสี่ยง การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 
กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

 
 

รายชื่อ 
(วนัที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร    พงษ์เวช 
     - 13 พ.ค. 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญดา้นเศรษฐศาสตร ์

และ ดา้นบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

2. นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต 
      - 25 เม.ย. 2559 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญดา้นบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

3. นายสมพงษ์  สงัขร์งัสรรค ์
      - 19 เม.ย. 2561 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญดา้นบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
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 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ก าหนดใหม้ีการประสานความเขา้ใจใหอ้ยู่ในแนวทางเดียวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษัท และ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 2. มีอ านาจเชิญ ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาชีแ้จงให้
ความเห็นรว่มประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น ตลอดจนเขา้ถงึขอ้มลูไดท้กุระดบัขององคก์ร 

 3. มีอ านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.   ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรกึษาของบริษัท (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรกึษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็น
ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบริษัท 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบญัชีท่ีส  าคญั

ของบริษัท รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล   
3. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนัของบริษัท 
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ 

โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตัิตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
7. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว เพ่ือขอรบัการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี  
โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

8. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้ เพ่ือใหม้ั่นใจ
วา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัท 

9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของ 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 
  (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
  (ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter) 
  (ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ    
    ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 10. ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึง่

อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  (ก) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ข) การทจุริตคอรร์ปัชนั  หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งท่ีส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
     แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  
    หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบ้รหิาร ไมด่  าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักลา่วตอ่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 11. สนบัสนนุและติดตามใหบ้ริษัทมีระบบการบรหิารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 12. ดแูลใหบ้ริษัท มีช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนต่างๆ เก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไมเ่หมาะสม การ

ทจุริตคอรร์ปัชนั หรือประเดน็อื่น ๆ โดยมีกระบวนการป้องกนั และรกัษาความลบัของผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้มี
กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามท่ีเหมาะสม 

 13.  ดแูลใหบ้ริษัทมรีะบบการบริหารงานดว้ยหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 14. ทบทวน ปรบัปรุง และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา 
  อนมุตัิ 
 15.  จดัใหม้ีการประเมินตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 16. ปฏิบตัิการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบับริษัท และตามกฎหมาย 
 ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
และคณะกรรมการบริษัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
หมายเหต ุ:  ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่10 (ชดุที ่26) เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2563 อนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
  ฉบบัใหม่ และมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป โดยสามารถดูรายละเอียดจากเวบ็ไซตข์องบริษทั  
  (www.spi.co.th) 
 

 ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 คน และทัง้ 3 คน มีความเช่ียวชาญดา้นบญัชี การเงิน มีการประชมุ
ทัง้หมด 12 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุมากกว่ารอ้ยละ 75 และคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท ารายงานการ
ตรวจสอบ เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส นอกจากนี ้ ไดจ้ดัท า “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” 
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เพือ่รายงานผลการปฏบิัตงิานประจ าปีต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 และแบบ 
56-2 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(2) มีการประเมิน และสอบทานระบบการควบคมุภายในและความเสี่ยง 
(3) มีการสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั 
(4) มีการพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
(5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน 
(6) มีการดแูลดา้นการปฏิบตัิงานตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และถกูตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

  ระเบียบขอ้บงัคบัตา่งๆ ของทางราชการ 
(7) มีขอ้สรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การด าเนินการในดา้นตา่งๆ โดยรวม 
การเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะคน สามารถดไูดท่ี้หวัขอ้ โครงสร้างการจัดการ   

  9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการบริษัท 
จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหนา้ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทใน
การก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
  การสรรหา เพ่ือสรรหาและกลั่นกรองบคุคล ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่บริษัทมีกระบวนการสรรหาบคุคลดงักลา่วอย่างโปรง่ใส 
  การก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่าย และรูปแบบคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท  ทัง้นี ้
เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่บริษัทมีการพิจารณาคา่ตอบแทนอย่างโปรง่ใส และเป็นธรรม ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อ 
(วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายบณุยสทิธ์ิ  โชควฒันา 
      - 14 พ.ค. 2550 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

2. นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ 
     - 15 ธ.ค. 2559 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

3. นายวชิยั  กลุสมภพ 
     - 12 มี.ค. 2561 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็นรว่มประชมุ หรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

 2. ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรกึษาของบริษัท (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรกึษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย
คา่ใชจ้่ายของบริษัท 
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 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 การสรรหา           
 1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 2. ตรวจสอบประวตัิและขอ้มลูตา่งๆ ของบคุคลท่ีไดร้บัการคดัเลือก โดยค านงึถงึความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ ์ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.  จดัท าความเห็นหรือขอ้เสนอแนะตา่งๆ  เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา 
 4. เสนอช่ือบคุคลท่ีไดร้บัการคดัเลือกตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณา 
 5. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 6.  ปฏิบตัิการอื่นใด  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 การก าหนดค่าตอบแทน 
 1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 

 2. พิจารณาก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา เพ่ือน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ืออนมุตัิ 

 3. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อ านาจหนา้ท่ีและปริมาณ
ความรบัผิดชอบ ภายในวงเงินท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

 4. พิจารณาจดัสรรคา่ตอบแทนแก่กรรมการชดุย่อยตา่งๆ (ท่ีมิไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตัิงาน อ านาจ หนา้ท่ี และปริมาณความรบัผิดชอบ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิ 

 5.    ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

 6.    ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 ปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีจ านวน 3 คน มีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ โดยกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้
จดัท า “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” เพือ่รายงานผลการปฏบิัตงิานประจ าปีต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเขา้รว่มประชมุของกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน แตล่ะคน สามารถดไูดท่ี้หวัขอ้ โครงสร้างการจัดการ   
  9.2.4  คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการบริษัท 
จ านวน 3 คน ผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน และเลขานกุารบริษัท จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบริหารความเสี่ยง ท าหนา้ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดา้นธรรมาภิบาล 
การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นการสรา้งมลูค่าเพ่ิม ความเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ทกุภาคสว่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
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รายชื่อ 
(วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร     พงษ์เวช 
    - 4 ส.ค. 2558 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่ง พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

2. นางสาวศิรกิลุ  ธนสารศิลป์ กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่ง พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
   - 15 พ.ค. 2562   

3. นายพิภพ      โชควฒันา กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่ง พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
   - 15 พ.ค. 2562   

4. นายสปุระดิษฐ์  สอิด 
    - 14 พ.ค. 2561 

กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่ง พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

5. นายชโูต        จิระคณุากร 
    - 4 ส.ค. 2558 

กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่ง พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 

    (ลาออกจากการด ารงต าแหนง่  
    ตัง้แต่วนัที ่10 ก.พ. 2563) 

  

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็น รว่มประชมุ หรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 2. ปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรกึษาของบริษัท (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรกึษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณี

จ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของบริษัท 
 3. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างาน เพ่ือด าเนินการดา้นธรรมาภิบาลและการบรหิารความเสี่ยงทัง้องคก์ร 
 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 ด้านธรรมาภบิาล 

1. ก าหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั และระเบียบปฏิบตั ิ
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างตอ่เน่ือง 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั พรอ้มทัง้ติดตามดแูล 
และประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3. สง่เสริม และสนบัสนนุใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และ
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 

4. ทบทวน แกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิ 

5. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจดัใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่าง
ชดัเจนและตอ่เน่ือง เพ่ือการจดัการความเสี่ยงตา่งๆ ท่ีส  าคญัและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. สง่เสริมและผลกัดนั ใหเ้กิดความรว่มมือในการบริหารจดัการความเสี่ยงทกุระดบัในองคก์ร 
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3. ติดตาม ดแูล ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใหบ้ริษัทมีการบรหิารจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
โดยใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหนา้ และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

4. พฒันาระบบการบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้องคก์ร ใหม้ีประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 
5. ทบทวน แกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ 
6. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ปี 2562  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีจ านวน  5  คน  มีการประชมุทัง้หมด  3 ครัง้ โดย
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง ไดจ้ดัท า “รายงานจากคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง” เพือ่รายงานผลการ
ปฏบิัตงิานประจ าปีต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเขา้รว่ม
ประชมุของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงแตล่ะคน สามารถดไูดท่ี้หวัขอ้ โครงสร้างการจัดการ  
  9.2.5  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ท่ีมี
ฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบริหาร ซึง่เป็นฝ่ายจดัการ ทัง้นี ้ตอ้ง
มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท า
หนา้ท่ีบรหิารจดัการกิจการของบริษัท ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  
ซื่อสตัย ์  สจุริต  เย่ียงวิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจเชน่นัน้จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รอง
ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจ านวนไมน่อ้ยกวา่  5  คน  ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1.  นายบณุยสทิธ์ิ   โชควฒันา ประธานกรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
2.  นายวิชยั            กลุสมภพ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
3.  นายส าเรงิ          มนญูผล กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
4.  นายมน ู          ลลีานวุฒัน ์ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
5.  นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
6.  นายพิภพ โชควฒันา กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 62 - พฤษภาคม 63 
     (ด ารงต าแหนง่ ตัง้แต่วนัที ่15 พ.ค.2562)   

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร  
 1. แตง่ตัง้ ถอดถอน  โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการ แก่พนกังาน

ระดบัตา่ง ๆ 
 2. แตง่ตัง้ ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพ่ือด าเนินกิจการตา่ง ๆ  ในการบรหิารงานของบริษัท 
 3. ออกระเบียบ ประกาศ วา่ดว้ยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอ านาจใหแ้ก่กรรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการบริหาร เป็นผูล้งนามอนมุตัิเบิกจ่ายสินทรพัยข์องบริษัทได ้
 4. อนมุตัิการใหกู้ยื้มเงินแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษัทท่ีมีการ

ประกอบธุรกิจทางการคา้ตอ่กนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไมเ่กิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 5. อนมุตัิการเขา้ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือ บริษัท

ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ตอ่กนั หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไมเ่กิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
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 6. อนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 7. อนมุตัิการไดร้บัหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 8. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุน้สามญั และ/หรือ หลกัทรพัยอ์ื่นใด ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  50  

ลา้นบาท 
 9. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 10. อนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ในสินทรพัยถ์าวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 50 ลา้นบาท 
 11. อนมุตัิการปรบัสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี  ซึง่สนิทรพัยถ์าวร และสินทรพัยท่ี์ไมม่ีตวัตน ท่ีเลกิใช ้ช ารุด สญูหาย 

ถกูท าลาย เสื่อมสภาพหรือลา้สมยัไมส่ามารถใชง้านได ้มีมลูคา่ทางบญัชีรวมไมเ่กินครัง้ละ จ านวน 50 ลา้นบาท 
 12. อนมุตัิการปรบัสภาพ  ราคา  การท าลาย  ซึง่วตัถดุิบ และ/หรอื  สินคา้คงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ หรือลา้สมยั ซึง่จะ

ท าใหม้ีมลูคา่ทางบญัชีลดลงไมเ่กินครัง้ละ จ านวน  50  ลา้นบาท 
 13. อนมุตัิการประนีประนอม  การระงบัขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การรอ้งทกุข ์การฟ้องรอ้งคดี และ/หรือการ

ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ  ในนามบริษัท ส  าหรบัเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ ท่ีมีทนุทรพัยไ์มเ่กิน 
จ านวน 2 ลา้นบาท และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสยัทางการคา้ท่ีมีทนุทรพัยไ์มเ่กิน จ านวน  50 ลา้นบาท 

   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเป็นการรีบดว่น มอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูอ้นมุตัิ
ในเรื่องดงักลา่ว และใหน้ าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถดัไป 

 14. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบรหิารที่เก่ียวขอ้งกบั เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์
และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 15. มอบอ านาจใหแ้ก่พนกังานระดบับริหารของบริษัท หรือบคุคลอื่นใดท าการแทนได ้
 16. มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็นรว่มประชมุ หรือสง่เอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 17. ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรกึษาของบริษัท (ถา้มี) หรือ จา้งท่ีปรกึษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็น

ดว้ยคา่ใชจ้่ายของบริษัท 
 18. ออกระเบียบปฏิบตัิงานอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 
 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 1. เสนอเป้าหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 2. รบัผิดชอบในการบรหิารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท 
 3. รบัผิดชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท และสง่เสริมใหม้ีการคิดคน้นวตักรรมอย่างตอ่เน่ือง 
 4.  รบัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับริษัท มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

มติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท  ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกนัรบัผิดชอบได ้ โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการท่ีตนดแูลตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริหารใหท้ราบ 

 6. ดแูลใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีท าการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  ตามล าดบั 

 7. พิจารณาเรื่องท่ีจะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนมุตัิตอ่ไป  
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 8. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 9. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ปี 2562  คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 6 คน มีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ โดยกรรมการบริหาร เขา้รว่มประชมุ
คิดเป็นมากกวา่รอ้ยละ 75 คณะกรรมการบรหิาร ไดป้ฎิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร และพิจารณาอนมุตัิตามอ านาจอนมุตัิ  สว่น
เรื่องท่ีเกินอ านาจจะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและใหเ้หตผุลก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ  

การเขา้รว่มประชมุของกรรมการบริหาร  ปี 2562 

 คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารอื่นๆ เป็นประจ าทกุเดือน เดือนละ 1 ครัง้ โดยก าหนดไวเ้ป็น
ทางการลว่งหนา้ตลอดปี ดงันี ้
 

รายชื่อ จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายบณุยสิทธ์ิ           โชควฒันา 12/12 
2. นายวชิยั  กลุสมภพ 12/12 
3. นายส าเรงิ                     มนญูผล 12/12 
4. นายมน ู ลีลานวุฒัน ์ 10/12 
5. นางสาวศริกิลุ ธนสารศลิป์ 11/12 
6. นายพิภพ โชควฒันา 6/7 
 (ด ารงต าแหนง่ ตัง้แต่วนัที ่15 พ.ค. 2562)  

 9.2.6  ผู้บริหาร ประกอบดว้ย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวชิยั กลุสมภพ ผูจ้ดัการใหญ่  

2. นายชโูต จิระคณุากร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 (เกษียณอาย ุตัง้แต่วนัที ่31 ธ.ค. 2562)  

3. นายสนทยา ทบัขนัต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาสวนอตุสาหกรรม 

4. นายทนิกร บนุนาค ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาโครงการพิเศษ 

5. นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรกัษ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุองคก์ร  
และผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน 

6. นายวรยศ ทองตนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานลงทนุและยทุธศาสตรอ์งคก์ร 
 

 ซึง่ผูด้  ารงต าแหน่งขา้งตน้จดัเป็นผูบ้ริหาร ตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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 อ านาจ - หน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ่   
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้
 1. มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับริษัท มติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 2. มีอ านาจในการสั่งการ ด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพ่ือใหก้ารด าเนินการตามขอ้ 1. ส  าเรจ็ลลุว่งไป และ
หากเป็นเรื่องส าคญัใหร้ายงาน และ/หรือ แจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรบัทราบ 

 3. มีอ านาจบงัคบับญัชา  บรรจ ุ  แตง่ตัง้  ถอดถอน  โอนยา้ย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั 
ตลอดจนก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ทัง้นี ้การด าเนินการตา่ง ๆ ดงักลา่วตอ้งไมข่ดัแยง้กบั
อ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

 4. มีอ านาจออกระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยไมข่ดัหรือแยง้กบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

 5.    มีอ  านาจอนมุตัิจดัหา และลงทนุในสินทรพัยถ์าวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ลา้นบาท 
 6. มีอ านาจอนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ในสินทรพัยถ์าวร ในวงเงินแตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ลา้นบาท 
 7. มีอ านาจอนมุตัิเงินลงทนุ  ขายเงินลงทนุในหุน้สามญั  และ/หรือ หลกัทรพัยอ์ื่นใดท่ีออกโดยบริษัทอื่นในวงเงิน

แตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ลา้นบาท 
 8. มีอ านาจอนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมสญัญาทกุประเภท เวน้แตนิ่ติกรรมสญัญาท่ีเป็นการจ่ายเงิน อนมุตัิไดใ้นวงเงิน

แตล่ะครัง้ไมเ่กิน จ านวน 10 ลา้นบาท  
 9. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การรอ้งทกุข ์การฟ้องรอ้งคดี และ/หรือ การ

ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท ส  าหรบัเรื่องท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ และ/หรือ ท่ีเป็น
ปกติวิสยัทางการคา้ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเป็นการรีบดว่น 

 10. บรรดาอ านาจด าเนินการของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 11.  มอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมาย ใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได ้
 12. การใชอ้  านาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขา้งตน้ไมส่ามารถกระท าได ้หากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาจมีสว่นไดเ้สีย 

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับริษัท 
 13. ในการใชอ้  านาจดงักลา่วหากมขีอ้สงสยั หรือความไมช่ดัเจนในการใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดนี ้ ใหเ้สนอเรื่อง

ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 14. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
หมายเหต ุ:  ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่10 (ชดุที ่26) เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2563 อนมุตัอิ านาจหนา้ทีแ่ละความ 
  รบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฉบบัใหม่ และมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป โดยสามารถ 
  ดูรายละเอียดจากเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 

  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

110 
 

 อ านาจ - หน้าทีข่องผู้บริหารรายอืน่ๆ ทีส่ าคัญ   มีดงันี ้
1. มีหนา้ท่ีในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย  กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบบริษัท มติ

คณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้  ดว้ยความรบัผิดชอบ  ระมดัระวงั  
ซื่อสตัยส์จุริต 

 2. ด าเนินกิจการงานของบริษัท  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไวเ้ป็น
แนวทางปฏิบตัิ 

 3. อื่นๆ ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยก
อ านาจหนา้ท่ีตามความรบัผิดชอบ 

 

 9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  9.3.1  กรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหนา้ท่ี สรรหาและคดัเลือกบคุคล ท่ีไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษัท รวมทัง้ ตอ้งไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจให้
บริหารจดัการกิจการ ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด โดย
ค านงึถงึความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญ มีวิสยัทศัน ์และคณุธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
และตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอช่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา  และน าเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้  
  กรรมการอิสระ หมายถงึ บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้น และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่  
นิยาม “กรรมการอิสระ”  ของบริษัท  เท่ากบั ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้
  (1)   ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ  ดว้ย 
  (2)  ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรกึษาของสว่นราชการ 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
  (3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
  (4) ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไมเ่ป็น หรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมนียั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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  ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการให ้ หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั  ซึง่เป็นผล
ใหบ้ริษัทหรือ คูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แตร่อ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือ
ตัง้แตย่ี่สิบลา้นบาทขึน้ไปแลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
  (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่เวน้แตจ่ะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  (6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือท่ีปรกึษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บริการเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทและไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้อี  านาจควบคมุหรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  (7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้
ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่     
  (8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่นหรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
  (9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ไดม้ีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ
ของบริษัท ตอ้งมีคณุสมบตัิตามท่ีไดม้ีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 
  ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถงึ (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
  ทัง้นี ้ ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมากรรมการอิสระของบรษัิทไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการ
ทางวิชาชีพ หรือบคุคลท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการ
ทางวิชาชีพในมลูคา่เกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนญุาตและการ
อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  
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  9.3.2  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบุคคลและ
มีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท 
รวมทัง้ ตอ้งไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็น
ผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด เพ่ือเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท แทนกรรมการบริษัทท่ีตอ้งออกตามวาระตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบุคคล เวน้แต ่กรณีท่ีมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
จะพิจารณาสรรหาบคุคล เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการบริษัทในต าแหน่งท่ีวา่งลงตาม
ขอ้บงัคบับริษัท 
  นอกจากนี ้  บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ซึง่สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษัท(www.spi.co.th) 
  1. คณะกรรมการบริษัท 
  องคป์ระกอบและการเลือกตัง้   ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ  หมวดท่ี  3 คณะกรรมการ ขอ้ 18  และกฎบตัร ใหท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษัท แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และเลือกตัง้บคุคลท่ีไมม่ีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษัท รวมทัง้ตอ้งไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจ
ใหบ้ริหารจดัการกิจการ ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 
และกรรมการบริษัทไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีจ านวน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
  วิธีเลือกตัง้กรรมการบริษัท  ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 20 กรรมการบริษัทนัน้ใหท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่เสียงหนึ่ง 
  (2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน 
   เป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
  (3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
   กรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา 
   มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานเป็นผูอ้อก 
   เสียงชีข้าด 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 21 และกฎบตัรก าหนดใหใ้นการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบริษัทออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัราถา้จ านวนกรรมการบริษัท
ท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการบริษัท
คนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัทซึง่พน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมไ่ด ้
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  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ 
   1. ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 22 และ 24 และกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการ
บริษัทพน้จากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
     1.1 ตาย 
     1.2 ลาออก 
     1.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษัทฯ 
     1.4 มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการ 
       ท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศ 
       ก าหนด 
     1.5 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
     1.6 ศาลมีค  าสั่งใหอ้อก 
และเมื่อต าแหน่งกรรมการบริษัทวา่งลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ
และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีวา่งในการประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน และจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการบริษัทไดเ้พียง
เท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 
   2. ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ้ 25 ก าหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติให้
กรรมการบริษัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนผูถื้อหุน้ 
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง   
   บริษัทฯ ไมไ่ดก้ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัไดน้านท่ีสดุ เพราะเช่ือวา่ความสามารถทาง
ธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตล่ะคนไมไ่ดข้ึน้อยู่กบัอาย ุ ตราบเท่าท่ีกรรมการบริษัททกุคนมีความตัง้ใจ
และจริงใจในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการบริษัท    ตามท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ เพราะอ านาจ
การตดัสินใจในการเลือกตัง้บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทนัน้ เป็นสทิธิของผูถื้อหุน้โดยแทท่ี้จะคดัเลือกบคุคลเขา้
ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทแทนตน 
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบตัร ตอ้งมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการ
บริษัท และมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้  
  1. ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
  2. เป็นกรรมการอิสระ 
  3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินการของบริษัท  
   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทรว่ม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
  4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
  5. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
  ทัง้นี ้ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่งคน ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
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  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ไดม้ีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบใหม่
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ตอ้งมีคณุสมบตัิตามท่ีไดม้ีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ และเม่ือ
ครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ยงัไมไ่ดม้ีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมก่็ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิปฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม ่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระท าภายใน 2 
เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิม กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บั
การแตง่ตัง้ใหมไ่ด ้
  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบพน้จากต าแหนง่  (นอกจาก
การออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
   4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
   5. ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ 
     เม่ือต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระ 
     ไมน่อ้ยกวา่ 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้แตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้น  
     เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชมุคราวถดัไปและจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่า  
     วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ  ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัไดน้านท่ีสดุ ของกรรมการตรวจสอบขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 
  3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นใหด้  ารงต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอ ท่ีจะท า
หนา้ท่ีสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้และเม่ือ
ครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ดม้ีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดิมปฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทจะไดแ้ตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุใหม ่ แทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดิมท่ีหมด
วาระลง ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระท าภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชดุเดิม
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมไ่ด ้
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  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพน้จาก
ต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนว่างลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไม่
นอ้ยกวา่ 2  เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชมุ
คราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหนง่ไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัไดน้านท่ีสดุของกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
  4. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
  องคป์ระกอบและการแต่งตัง้   ตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรอืบคุคลอื่น ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอกใหด้  ารง
ต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีดา้นธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษัท
มีมติแตง่ตัง้ และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ดม้ีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง
ชดุใหม ่ใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงชดุเดิมปฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทจะแตง่ตัง้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชดุใหม ่แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงชดุเดิม ท่ี
หมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระท าภายใน 2 เดือน นบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
ชดุเดิม ทัง้นี ้กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได ้
  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดใหก้รรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
พน้จากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
และเมื่อต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงวา่งลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระ
ไมน่อ้ยกว่า 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง แทนต าแหน่งท่ีว่าง ในการ
ประชมุคราวถดัไป และจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงท่ีตนแทน 
  บริษัทฯ ไมก่ าหนดจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสดุของกรรมการธรรมาภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
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  5. คณะกรรมการบริหาร 
  องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง  ตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
แตง่ตัง้กรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ท่ีมีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท และ/หรือ บคุคลภายนอกใหด้  ารง
ต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีบริหารจดัการกิจการของบริษัท ไดเ้ป็นอย่างดี 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัร  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1  ปี  นบัจากวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้และเม่ือ
ครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไ่ดม้ีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหมก่ใ็หค้ณะกรรมการบริหารชดุเดมิ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไป จนกวา่คณะกรรมการบริษัทจะไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารชดุใหมแ่ทนคณะกรรมการบรหิารชดุเดิมท่ี
หมดวาระลง ในการแตง่ตัง้ตอ้งกระท าภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชดุเดิม กรรมการบริหาร
ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมไ่ด ้
  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดใหก้รรมการบริหารพน้จากต าแหน่ง (นอกจาก
การออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. มีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสม ท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารกิจการท่ีมี 
     มหาชนเป็นผูถื้อหุน้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
   4. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการบริหารวา่งลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไมน่อ้ยกวา่ 2 เดือน ให้
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการบริหาร แทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชมุคราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน 
  6. การแต่งตัง้ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และแนวทางการด าเนินงานของบริษัท 
  7. การแต่งตัง้ผู้บริหารรายอื่นๆ ฝ่ายบรหิารเป็นผูพิ้จารณา ซึง่เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท  ซึง่จะ
พิจารณาจากพนกังานของบรษัิท  ท่ีมีความสามารถและเหมาะสม 
 

 9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทฯ และบริษัทกลุม่สหพฒันจ์ะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุรว่มกนั หรือรว่มลงทนุกบั
บริษัทรว่มทนุอื่น โดยมีนโยบายใหบ้ริษัทท่ีรว่มลงทนุและท าธรุกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจการท่ีลงทนุมากท่ีสดุ เป็นผูต้ิดตามผล
การด าเนินงานของบริษัทนัน้ๆ เพ่ือใหท้ราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ และรายงานใหบ้ริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในกลุม่ทราบ เพ่ือรว่มกนั
เสนอแนวทางแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณน์ัน้ๆ ซึง่นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอื่น
ของกรรมการบริษัทและผูบ้รหิารกลุม่สหพฒัน ์จะมีทีมผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพิ้จารณาวา่บริษัทนัน้ประกอบธุรกิจอะไร จะ
พิจารณากรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารในกลุม่ท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนัน้ๆ  เขา้ไปเป็นตวัแทน
ของกลุม่ในฐานะผูร้ว่มทนุหรือตามสญัญารว่มทนุ มีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบริษัทรว่มทนุนัน้ๆ โดย
บริษัทฯ ไมม่ีอ  านาจในการควบคมุ อ านาจในการบริหารนัน้ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 
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  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทฯ จะดแูลใหบ้ริษัทย่อยมีการปฏิบตัิและเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญั ตาม
หลกัเกณฑต์า่งๆ ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ ปฏิบตัิ เช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรพัย ์หรือการท ารายการส าคญัอื่นๆ รวมถงึตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทย่อย
ใหบ้ริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนด 
 

 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี มีมาตรการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน โดย
ก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ หวัข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน ์ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หวัข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที ่ โดยใหก้รรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สจุริต มีวินยั และมีจิตส านกึท่ีดีตอ่สว่นรวม
และตอ่ตนเอง โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องบริษัท เป็นส าคญั ไมใ่ชต้  าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเอง และ/หรอื
ผูอ้ื่นโดยมิชอบ รกัษาผลประโยชนแ์ละทรพัยส์นิของบริษัท โดยไมน่ าขอ้มลูและทรพัยส์ินของบริษัท ไปใชเ้พ่ือประโยชนข์อง
ตนเองและ/หรือผูอ้ื่น และหา้มกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใดใหท้ าธรุกิจแข่งขนักบับริษัทฯ รวมทัง้มีการก าหนด
เรื่องการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท หา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผูบ้รหิารและพนกังาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานท่ีรบัทราบขอ้มลู
ภายในท าการซือ้/ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทกุไตรมาส 
เลขานกุารบริษัทไดอ้อกจดหมายแจง้เตือนใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรบัทราบช่วงระยะเวลาการหา้มซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท จนกวา่จะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไ่ดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณชนแลว้ 
  นอกจากนี ้ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยบ์ริษัทฯ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตอ้ง
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุครัง้ตอ่ไป และยงัก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการบริษัทและผูบ้ริหารตอ้ง
รายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
หรือผูบ้รหิารครัง้แรก และรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย โดยสง่แบบรายงานการมีสว่นไดเ้สียแก่
เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารบริษัทจะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีไดร้บัรายงาน 
  บริษัทฯ ไดแ้จกนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใหแ้ก่กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคน พรอ้มทัง้
เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยดึใน
การท างาน  
  นอกจากนี ้ ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษัท มีการก าหนดเรื่องดงักลา่ว โดยก าหนดบทลงโทษ
ทางวินยัไวส้งูสดุ คือ การเลิกจา้ง ซึง่กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานไดป้ฎิบตัติามท่ีก าหนด กรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท สว่นใหญ่อยู่กบับริษัทฯ เป็นเวลานาน  ไดร้บัการปลกูฝังปรชัญาของ  ดร.เทียม โชควฒันา 
มาเป็นเวลานาน ท าใหม้ีความซื่อสตัย ์รกัองคก์ร ดแูลทรพัยส์นิของบริษัท ไมใ่หม้ีการน าทรพัยส์ินของบริษัท ไปใชโ้ดยมิชอบ 
และปัจจบุนัมีการก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร บริหารงานโดยคณะบคุคล มีการประชมุหารือรว่มกนั  
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit fee) 
  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปี
บญัชีท่ีผ่านมา ดงันี ้

1. การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 1,868,000.- บาท 
2. การสอบทานขอ้มลูทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 1,131,000.- บาท 

รวมทัง้สิน้ 2,999,000.- บาท 
 
 

 

  และการสอบทานขอ้มลูทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS) ไม่
เกิน 650,000.- บาท 
  

 9.6.2 ค่าบริการอืน่ (Non-audit fee) 
  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนงานบริการอื่น ใหแ้ก ่ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบ
ปีบญัชีท่ีผ่านมา ดงันี ้

การสอบทานยอดขาย (คา่ลิขสิทธ์ิ) 100,000.- บาท 
 

 

  คา่บริการอื่นท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไมแ่ลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา   
  - ไมม่ี - 
 

 9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2560 ไปปรับใช้ 
  คณะกรรมการบริษัท จากการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้
พิจารณาการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์มาปรบัใช ้และไดป้ระเมินการปฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิใน CG Code ส าหรบับริษัทจดทะเบียนในปี 2560 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีกระบวนการที่ไดป้รบัใชห้รือมีแผนพฒันาใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจแลว้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้
มีการจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 2) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจด
ทะเบียนปี 2560  ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ซึง่ในปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการ
ทบทวนและจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ท่ี 2) เรียบรอ้ยแลว้ และไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2562 เพ่ือใชแ้ทนฉบบัเดมิ และก าหนดใหม้ีการทบทวน 
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
  จากการท่ีบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน สง่ผลใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัผลการประเมิน ดงันี ้

  1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดร้บัผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 
2562 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ไดค้ะแนนอยู่ในระดบั “ดีเลิศ”  
  2. การประเมินคณุภาพการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 บริษัทฯ ไดค้ะแนน 100 คะแนนเตม็ เป็นปี
ท่ี 11 ติดตอ่กนั ผลประเมินอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ”  
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  3. การประเมินหุน้ยั่งยืน บริษัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งใน 98 บริษัท ท่ีอยู่ในรายช่ือหุน้ยั่งยืน หรอื 
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2562 จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย)  
  4. การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั บรษัิทฯ ไดผ้่านการรบัรองการตอ่อายกุารรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่ม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต มีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการรบัรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี 
นบัจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรอง 

  5. การประเมินขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : 
ESG) โดยสถาบนัไทยพฒัน ์ประจ าปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียน ครอบคลมุบริษัทจดทะเบียน จ านวน 771 บริษัท บริษัทฯ 
ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นบริษัทในกลุม่หลกัทรพัย ์ESG100 ท่ีมีการด าเนินงานโดดเดน่ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 
 

 9.8 การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ  
  การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท 

  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะน ากรรมการบริษัทคนใหม่ และแนะน านโยบายธุรกิจของบริษัท 
รวมทัง้มอบคูม่ือกรรมการบริษัทและรายงานประจ าปี ซึง่คูม่ือกรรมการบริษัท ไดม้ีการปรบัปรุงและไดแ้จกใหแ้ก่กรรมการ
บริษัท และผูบ้รหิารทกุคน เพ่ือใชเ้ป็นคูม่ือในการปฏิบตัหินา้ท่ี ประกอบดว้ย 

  1.   การเปรียบเทียบ ขอ้บงัคบับรษัิท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในหวัขอ้ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร เช่น การจดัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบรูณใ์นการด าเนินกิจการของ
คณะกรรมการบริษัท และการเลือกตัง้กรรมการบริษัท 

  2.   กฎบตัรคณะกรรมการชดุตา่งๆ 
  3.  หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ย นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 
หมวด จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

  ส าหรับส่วนทีบ่ริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏบิัต ิบริษัทฯ จะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตอ่ไป 
ข้อทีย่ังไม่ไดป้ฏบิตั ิ เหตุผล 

1. บรษัิทฯ มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไขว้
หรอืแบบปิรามิด ในกลุม่ของบรษัิท 

เนื่องจากเป็นลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทท่ีมีมาตัง้แตก่่อนเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย แตก่ารถือหุน้ไขวด้งักลา่ว ไมม่ี
ลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนัท่ีขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑข์อ้ 14 ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนญุาตและการ
อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

2. คณะกรรมการบรษัิทไมม่กีารก าหนด
สดัสว่นการเป็นกรรมการบรษัิทตาม
เงินลงทนุ จ านวนบรษัิทท่ีกรรมการ
บรษัิทไปด ารงต าแหนง่ อายกุรรมการ 
และจ านวนวาระท่ีจะด ารงต าแหนง่ 
 

คณะกรรมการบรษัิท ไมไ่ดก้ าหนดสดัสว่นการเป็นกรรมการบรษัิทตามเงินลงทนุ 
จ านวนบรษัิททีก่รรมการบรษัิทแตล่ะคนด ารงต าแหนง่ อายกุรรมการ และจ านวน
วาระทีจ่ะด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัไดน้านที่สดุ เพราะเช่ือวา่ความสามารถทางธุรกิจ 
และความเช่ียวชาญของกรรมการบรษัิทแตล่ะคนไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัอายหุรอืจ านวน
บรษัิทที่ด  ารงต าแหนง่ ตราบเทา่ที่กรรมการบรษัิททกุคนมคีวามตัง้ใจและจรงิใจใน
การปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบรษัิท ตามที่ไดร้บัความไวว้างใจจากคณะกรรมการ
บรษัิทและผูถื้อหุน้ ในปี 2562 บรษัิทฯ มีกรรมการบรษัิทจ านวน 1 คน ที่ด  ารง
ต าแหนง่กรรมการบรษัิทจดทะเบียนมากกวา่ 5 แหง่  
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ข้อที่ยงัไม่ได้ปฏิบตั ิ เหตุผล 
  ซึง่บรษัิทฯ มั่นใจวา่ไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ทีแ่ตอ่ยา่งใด เนื่องจาก

กรรมการบรษัิทดงักลา่ว ไดอ้ทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ทีใ่หก้บับรษัิทฯ อยา่งเต็มที ่
โดยเขา้ประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอและท าคณุประโยชนใ์หก้บับรษัิทฯ มา
โดยตลอด  และมีกรรมการอิสระด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเกิน 9 ปี จ านวน 1 คน 
ซึง่มคีณุสมบตัติรงกบัความตอ้งการของบรษัิท ไดน้ าประสบการณ ์ ความรู ้ ความ
เช่ียวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยทุธแ์ละการ
ด าเนินงานของบรษัิท 

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ไมไ่ดเ้ป็น
กรรมการอิสระและไมไ่ดป้ระกอบดว้ย
กรรมการอิสระ 

ถึงแมป้ระธานและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไมไ่ดเ้ป็น
กรรมการอิสระ แตท่กุคนเป็นกรรมการท่ีมคีวามรู ้ความสามารถ มคีวาม
เช่ียวชาญ มีประสบการณใ์นการท าหนา้ที่ดงักลา่ว อีกทัง้ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ย
ความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุรติ และไมไ่ดอ้อกเสยีงในวาระท่ีตนมสีว่นไดเ้สยี 

4. ประธานกรรมการบรษัิทไมไ่ดเ้ป็น
กรรมการอิสระ 

ถึงแมป้ระธานกรรมการบรษัิทไมไ่ดเ้ป็นกรรมการอิสระ แตเ่นื่องจาก เป็นผูม้ีความรู ้
มีประสบการณ ์ และมีความเช่ียวชาญในธุรกิจของบรษัิท และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ย
ความเป็นอิสระ เปิดโอกาสใหก้รรมการบรษัิททกุคนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น และเสนอขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

5. คณะกรรมการบรษัิท ยงัไมม่ีการ
ประเมินผลงานกรรมการเป็น
รายบคุคล 

เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบรษัิททัง้คณะ สามารถสะทอ้นการ
ปฏิบตัิงานในภาพรวม ซึง่กรรมการบรษัิทแตล่ะทา่น สามารถน ามาพฒันาในแต่
ละหวัขอ้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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10. SPI... กบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน   
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยไดร้บัการสนบัสนนุจากผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และเช่ือมั่น
วา่ความส าเรจ็ของทกุภาคสว่นคอืความส าเรจ็ของเรา เพื่อใหบ้รษัิทฯ กา้วสูท่ศวรรษที่ 5 อยา่งมั่นคง บรษัิทฯ มุง่สรา้งความส าเรจ็
จากการรวมพลงั แบง่ปันอยา่งเหมาะสม เพื่อการพฒันาธุรกิจใหม้ั่นคงตอ่ไปอยา่งยั่งยืน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบตอ่
สังคม “คนดี สนิค้าดี สังคมดี” โดยบรูณาการตามบรบิททางธุรกิจที่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนืขององคก์ร

สหประชาชาติ (SDGs) ในรอบปี 2562 บรษัิทฯ ไดม้ีการด าเนินการดา้นตา่งๆ เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
 เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับธุรกิจหลกั บรษัิทฯ สนบัสนนุใหเ้กิดความส าเรจ็กบัพนัธมิตร ดว้ยหลกัการในการ
ด าเนินธุรกิจคูค่ณุธรรม ยดึมั่นในความซื่อสตัย ์  ใฝ่รู ้ และสูง้าน ที่ถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ยงัคงอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง  ความกลมเกลยีว 
ความตัง้ใจ พฒันาใหเ้กิดความยั่งยืน พรอ้มทัง้ปรบัตวัเองใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา เป็นสิง่ที่บรษัิทฯ กระท ามาโดยตลอด ทัง้สว่นท่ี
เป็นงานบรกิารของบรษัิท รวมถึงในสว่นงานบรกิารของบรษัิทในกลุม่สหพฒันท์ี่รว่มกนัสรา้งใหเ้กิดการอยูร่ว่มกนั  
 แสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรม วางโครงข่ายการสื่อสารเทคโนโลย ี 5G และการต่อยอดธุรกิจ
พลังงาน โดยบรษัิทรว่มมือกบัพนัธมิตรในการวางโครงขา่ยการสือ่สารเพื่อน าพาสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ ศรรีาชา ใหเ้ป็น 
smart city แหง่แรกที่มกีารน าเทคโนโลยี 5G มาใชใ้นอตุสาหกรรมการผลติ รองรบัการใชง้านอปุกรณ ์IoT และเซ็นเซอรต์า่งๆ อีกทัง้
สามารถควบคมุเครือ่งจกัรในโรงงานอนัน าไปสูก่ารเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการผลติ นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยงัไดศ้กึษา
การลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียน ซึง่เป็นพลงังานสะอาด (Green Electron) เพื่อการบรหิารจดัการพลงังานหมนุเวยีนในรูปแบบ 
Smart Energy Grid ที่บรษัิทฯ มีความตัง้ใจใหเ้กิดขึน้ในอนาคตอนัใกลน้ี ้เพื่อความมั่นคงดา้นพลงังาน และเพื่อลดตน้ทนุของลกูคา้ 
คูค่า้ที่อยูร่ว่มกนัในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ศรรีาชา 
 การบริหารจัดการน ้า เนื่องจากปรมิาณน า้จากแหลง่น า้สาธารณะมีจ ากดั และปรมิาณน า้ฝนท่ีตกตามฤดกูาลนอ้ยลง 
หรอืฤดฝูนมาลา่ชา้ ท าใหเ้กิดปัญหาขาดแคลนน า้ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการใชน้ า้ บรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการน า้ โดยการ
น าน า้เสยีสว่นกลางที่ผา่นระบบบ าบดัน า้เสยีกลบัมาใชใ้หมใ่นกิจกรรมตา่ง ๆ ของบรษัิทท่ีไมม่ีผลกระทบกบัชมุชน โดยใชร้ะบบ
ปรบัปรุงคณุภาพน า้ดว้ยเทคโนโลยีโอโซน และเทคโนโลยี CMF (Ultra High Rate Compressible Media Filter) โดยการก าหนด
เป็นเปา้หมายการน าน า้กลบัมาใช ้ท่ีสามารถลดการปลอ่ยน า้เสยีที่ผา่นการบ าบดัแลว้ออกสูแ่หลง่น า้สาธารณะ 
 จากการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลมุในมิตเิศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยความรว่มมือของผูบ้รหิารและพนกังานทกุ
ระดบัเพื่อมุง่พฒันาองคก์รไปสูค่วามยั่งยืน สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัคดัเลอืกใหอ้ยูใ่นรายช่ือหุน้ยั่งยนืประจ าปี 2562 การก ากบัดแูล
กิจการของบรษัิทอยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” การประเมฺินคณุภาพการจดัการประชมุผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ไดค้ะแนน 100 คะแนนเต็ม 
เป็นปีที่ 11 รวมถึงการไดร้บัการรบัรองการตอ่อาย ุ (Re-Certification) สมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นทจุรติ  
 ในนามของบรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุการสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นท่ีท าใหบ้รษัิทฯ 
สามารถด าเนินธุรกิจและเติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน และเช่ือมั่นเป็นอยา่งยิง่วา่ ความทุม่เทก าลงักาย ก าลงัใจ และความตัง้ใจจรงิของทกุ
ฝ่ายในการด าเนินธุรกิจ โดยค านงึถึงประโยชนต์อ่ทัง้สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ จะน าพาใหบ้รษัิทฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่ง
ยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
        (นายวิชยั  กลุสมภพ) 
        กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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เกีย่วกับรายงานฉบับนี ้

 
 บรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน อย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลมุการด าเนินงาน ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ตอ่ผูม้สี่วนไดเ้สีย
ทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียม ถกูตอ้ง และโปรง่ใส 
 

แนวทางการจัดท ารายงาน  
 รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2562 บรษัิทฯ ยดึหลกัการบรหิารดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยคดัเลือกประเด็นส าคญัดา้น
ความยั่งยืนตามหลักการก าหนดเนือ้หา (Materiality Assessment) และ เปิดเผยขอ้มูลให้และเปิดเผยขอ้มูลให้สอดคลอ้งกับแนว
ทางการรายงานขององคก์รความร่วมมือ ว่าดว้ยการรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative: 

GRI Standard) ระดบัพืน้ฐาน (Core Option) และตัวชีวั้ดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industrial Park Index) พรอ้ม
น าเสนอความสอดคลอ้งเบีอ้งตน้ของการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable 

Development Goals : SDGs) ภายใตน้โยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” การจดัท ารายงาน SPI…กับการ

พฒันาอย่างยั่งยืน จดัท าดว้ยความยดึมั่นในวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้การพฒันาท่ียั่งยืนในระดบัสากลควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิท และสรา้งประโยชนส์งูสดุใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 
ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ   
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ประเดน็ความย่ังยนืและผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบเขตการรายงาน (102-45, 102-46) 

              รายงานความยั่งยืนฉบบันี ้จดัท าขึน้เพื่อแสดงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการเพื่อความ
ยั่ งยืน และเชื่อมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินการตามแผนการพัฒนาท่ียั่ งยืนภายใต้
นโยบาย “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ท่ีมุ่งเนน้การด าเนินงานตามทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมองคก์ร 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่มีขอบเขตการรายงานการพฒันา
อย่างยั่ งยืน โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ความ
พรอ้มของขอ้มลู และผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 
ภายใตธุ้รกิจหลกั คือ การลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค  การลงทุน
ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและ
ลงทนุในธุรกิจอื่น ๆ 

กระบวนการประเมินประเดน็ส าคัญด้านความยั่งยนื 
บริษัทฯ ได้มีการระบุประเด็นท่ีส าคัญด้านความยั่ งยืน โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณโ์ลก เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 

SDGs) และตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) ความต้องการ ความคาดหวัง และ
ผลกระทบท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย การบริหารความเสี่ยงขององคก์ร วิสยัทศัน ์และรายงานประเด็นท่ีมีนยัส าคญัดา้นความยั่งยืนต่อ
องค์กรและผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยยึดหลักการของมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากล (GRI : Global Reporting Initative 
Standards : GRI Standards) 
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ตัวชีวั้ดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ลดตน้ทนุ เพิ่มผลก าไร และเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนัใหก้บัภาคธุรกิจอีกดว้ย นอกจากนัน้ คือ มีการร่วมมือกบัชมุชน ในการยกระดบัคณุภาพชีวิต และเศรษฐกิจในพืน้ท่ีใหม้ี
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี และเติบโตไปพรอ้ม ๆ กบัโรงงานอตุสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

การพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเขิงนิเวศ นบัเป็นกลไกท่ีเพิ่มคณุค่าทางเศรษฐกิจ โดยใชม้าตรการในการป้องกนัมลภาวะตัง้แต่
แรกเริ่ม แทนการใชห้ลกัการบ าบดัมลภาวะท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลิต อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งงานควบคู่ไปกบัการยกระดบัคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Engagement) การผลักดันและการส่งเสริมให้การพัฒนาเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศเรื่องสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั (Enhancement) การใชท้รพัยากรต่างๆ ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากดัในลกัษณะการ
ส่งเสิรมใหเ้กิดความยั่งยืน (Resource efficiency) ท่ีอยู่บนหลกัการพึ่งพาอาศยัซึง่กนัและกนั (Symbiosis) 

 

โดยการพัฒนา ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ใหค้ลา้ยคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ เป็นเมืองน่าอยู่คู่กับ
อตุสาหกรรม (Happiness) ท่ีมีความสมดลุของเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม และด ารงอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืนเป็นส าคญั เพื่อ
คงความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรธรรมชาติ และพลงังานใหช้นรุง่หลงัสืบต่อ 

 

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการพฒันาทัง้ในสว่นของโรงงานอตุสาหกรรม 
และชมุชนโดยรอบ โดยในส่วนของโรงงานอตุสาหกรรมเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
วสัดแุละพลงังานอย่างคุม้ค่า ดว้ยการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนใช ้ มีการสรา้งเครอืข่าย
ความรว่มมือระหว่างโรงงานอตุสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
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ข้ันตอนในการประเมินประเดน็ทีม่ีนัยส าคัญด้านความย่ังยนื 

 
ขัน้ที ่1 : การระบุประเดน็ทีส่ าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ พิจารณาประเด็นส าคญัของธุรกิจประจ าปี 2562 โดยพิจารณาปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การทบทวนประเด็นส าคญัที่
ไดจ้ากการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ (SWOT) ขององคก์ร ทะเบียนความเสี่ยงขององคก์ร (Corporate risk profile) 
และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ตวัชีว้ดัการเป็นสวนอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) ประเด็นสนใจจากการประเมินความ
ยั่งยืนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment : THSI) เป้าหมายการพฒันาเพื่อความยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) แนวโนม้ของโลก (Global mega trends) โดยบรษัิทฯ แบง่กลุ่ม
ผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็น 9 กลุ่ม และใชก้ารสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อเขา้ถึง ผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างครอบคลมุและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  
 

 
 

ปัจจุบันประเทศไทย มีการก าหนดคุณลักษณะ
ของ เมื อ งอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เ วศโดยกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ครอบคลมุ 5 มิติ 20 
ดา้น ท่ีสอดคลอ้งสมดลุ เกือ้หนนุซึ่งกนัและกนั โดยแต่ละ
มิติสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกิจกรรมการพัฒนาใน 
5 มิติหลัก ไดแ้ก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม สังคม 
และการบรหิารจดัการ 

 
โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ  ด า เ นิ น ก า ร พัฒ น า เ มื อ ง

อตุสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่องใน 2 พืน้ท่ี คือ สวน

อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรี ร าชา  และสวน

อตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์กบินทรบ์รุี ซึ่งสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ท่ี

ใหท้กุภาคส่วนรว่มสรา้งสงัคมท่ีเป็นสขุ ลดความเหลื่อม

ล า้ทางสงัคม ขจดัปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็น

เศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 
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ขัน้ที ่3 :  การทวนสอบประเดน็ทีส่ าคัญ 
บริษัทฯ มีการทวนสอบความครบถว้นท่ีมีนัยส าคัญ โดยคณะท างานดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และน าเสนอ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นดา้นความยั่งยืนท่ีมีนัยส าคัญภายใตข้อบเขต
ผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกบรษัิท   
 

ขัน้ที ่2 : การจัดล าดับประเดน็ทีส่ าคัญ 
บริษัทฯ จดัล าดบัความส าคญัประเด็นดา้นความยั่งยืนของปี 2562 โดยพิจารณาบริบทการท าธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ของแต่ละประเด็นส าคญั ซึ่งไดจ้ากการวิเคราะหข์ั้นตอนท่ี 1 ส าหรบัประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อองคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดย
พิจารณาใน 2 มิติ ระหว่าง คะแนน 1-5  คือ  

1. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงดา้นธรรมาภิบาล และโอกาสท่ีมีนัยส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิท 

2. ประเด็นท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ และระดบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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จากการประเมินประเด็นส าคัญในปี 2562 พบว่ามีบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อความ
คาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  อย่างไรก็ตาม ความคาดหวงัท่ีไดร้บัจากผูม้ีส่วนไดเ้สียส่วนมากนัน้เป็น ความคาดหวงัท่ีคงอยู่เดิม 
หากแต่เป็นความคาดหวงัท่ีบรษัิทสามารถสรา้งคณุค่าไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้ประเด็นความยั่งยืนของบรษัิทฯ ซึง่ผ่านการพิจารณา
อนมุตัิจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงครัง้ท่ี 3 (ชดุท่ี 5) เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 โดยแบ่งออกเป็น 3
หมวด 18 ประเด็น และจากประเด็นส าคญัที่วิเคราะหไ์ด ้บรษัิทฯ ไดก้  าหนดกลยทุธใ์นการตอบสนองประเด็นเหล่านัน้โดยจดักลุ่ม
ประเด็นออกเป็น 3 กลุ่มตามนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม “คนดี สินคา้ดี สงัคมด”ี ดงันี ้

ความสนใจและผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

โอกาสและผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
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 โครงการบนัทกึการท าความดีของพนักงาน 
 จากการก าหนดหวัขอ้ท าความดี 8 หวัขอ้ ในปี 2561 พบว่ากิจกรรม
การท าความดีท่ีพนักงานใหค้วามสนใจ การมีน า้ใจ แบ่งปัน และท านุบ  ารุง
ศาสนา โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้ดัท ากิจกรรมคนดีเพื่อสาธารณประโยชน ์
เพื่อสนบัสนนุและส่งเสรมิใหพ้นกังานท าความดีต่อผูอ้ื่น  ซึง่จะช่วยใหพ้นักงาน
เขา้ใจถึงความเสียสละ การเป็นผูใ้ห ้การแบ่งปัน มองเห็นคุณค่าของเพื่อน
มนษุย ์ท าใหส้ามารถพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูม้ีจิตใจท่ีดี ขยายเครือข่ายการท า
ความดีใหก้บัสงัคม  เช่น การบริจาคเงินและสิ่งของใหก้บัหน่วยงานต่างๆ เช่น 
มลูนิธิเด็ก  มลูนิธิเทียนฟ้า โรงพยาบาลราชวิถี มลูนิธิร่วมกตัญญู /มลูนิธิปอ
เต็กตึง้ เป็นตน้ 

  การส่งเสริมใหพ้นักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม กิจกรรมจติอาสา 
 บริษัทฯ มีกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจพนกังานใหเ้ป็นหนึ่ง ในการร่วมท าประโยชนต์่อชมุชนและสังคม
เป็นหมู่คณะ ช่วยใหพ้นักงานเขา้ใจถึงความร่วมมือร่วมใจเพื่อสาธารณะประโยชน ์กิจกรรมเพื่อการกุศล โดยในปี 2562 
บรษัิทส่งเสรมิใหพ้นกังานมีส่วนรว่มและสรา้งคณุค่าต่อสงัคมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
 

 การท าธุรกิจในยคุแห่งการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม เขา้สู่ยคุขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม (Thailand 4.0) 

เป็นยคุแห่งการแข่งขนัท่ีไรพ้รมแดน มีกระบวนการซบัซอ้นมากขึน้ บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้โดยเริ่ม

จากใหค้วามส าคญักับการสรรหาและคดัเลือกคนดีเขา้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รวมถึงมุ่งเนน้การเสริมสรา้งและพัฒนา

บคุลากรใหเ้ป็นคนดี พรอ้มไปกบัการพฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถ เพื่อสรา้งทัง้คนดี และคนเก่ง ท่ีรกัองคก์ร และส่งเสรมิให้

พนักงานมีส่วนร่วมและสรา้งคุณค่าใหก้ับสังคม พรอ้มทั้งการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน การจา้งงานอย่างเป็นธรรม โดยรวมถึง 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญท่ีจะน าพาบริษัทฯ ใหไ้ปสู่ความส าเร็จ เกิดการเติบโตและ

กา้วหนา้ไดอ้ย่างยั่งยืน ซึง่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาความยั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ ในการสรา้งงาน สรา้งรายได ้

ขจดัความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสขุ 

 การพฒันาคนดี หนึ่งในปรชัญาของ ดร. เทียม โชควฒันา ที่ใหม้มุมองเกี่ยวกบัทรพัยากรบคุคล ก็คอื “ทรัพยากรทีด่ี

ทีสุ่ดอยา่งหน่ึงของโลกก็คอื “คนด”ี คนดีไม่ว่าอยูท่ีไ่หนก็จะท าใหอ้งคก์รมีแตค่วามเจริญกา้วหน้า” โดยด าเนินการผ่าน

โครงการต่างๆ ดงันี ้

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
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กิจกรรมวิ่งการกุศลภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์3 แห่ง  

สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ศรรีาชา 
มอบเป็นเงินบรจิาคใหก้บัโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา 
สภากาชาดไทย 

สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ล  าพนู มอบ
เป็นเงินบรจิาคใหก้บัศนูยก์ารศกึษาพิเศษ
จงัหวดัล  าพนูและประชาสมัพนัธส์ง่เสรมิการ
ทอ่งเที่ยวของจงัหวดัล  าพนู 

สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์กบินทรบ์รุ ีมอบ
เงินบริจาคสมทบทนุซือ้เครือ่งลา้งไต มอบใหก้บั
โรงพยาบาลกบินทรบ์รุ ี
 

  บริษัทฯ ร่วมกับศูนยว์ิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาค
ตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด าเนินโครงการสร้าง
ฝายชะลอน ้า ตามรอยพ่อ “รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้าง
สายน ้า คืนชีวิตสู่ป่า” ณ  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ
โรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอตุสาหกรรม ต าบลหนอง
ขา้งคอก อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรุี  
 

 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  ท าความสะอาด
สถานท่ีชุมชนบา้นไร่หนึ่ง และโรงเรียนผูสู้งอายุบา้นไร่หนึ่ง 
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี 

   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 12 สิงหาคม 2562

รว่มกบัชมุชนรอบเครอืสหพฒัน ์

 “ร่ ว มกิ จ ก ร รมป ลูก
ต้ น ไ ม้ แ ล ะ ท า ค ว า ม
สะอาดวัด” ณ ส านักสงฆ์
ดอยขะมอ้ ต าบลมะเขือแจ ้
อ  าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพนู 
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    สนับสนุนรถฉีดน ้าดับเพลิงและหน้ากาก
ป้องกนัฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM 
2.5) เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่ น/ควนั จงัหวดัล าพนู  

   การติดตัง้เคร่ืองกระตุกหวัใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED  
บริษัทฯ มีแนวคิดและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของชีวิต และ
ทรพัยส์ิน โดยติดตัง้เครื่องกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัิ Powerheart AED G3 
Automatic (AED) ในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒันใ์น 3 จงัหวดั คือ ล าพนู ตาก และ
ปราจีนบรุ ีตามล าดบั และส านกังานใหญ่ (กรุงเทพฯ) เพื่อใหพ้นกังานและบคุคลทั่วไป
สามารถเขา้ถึงการใชเ้ครื่อง  AED และเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อชุมชนโดยรอบสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา จงัหวดัชลบรุี บริษัทฯ ไดม้อบเครื่อง  AED ใหก้บั
โรงพยาบาลส่งเสิรมสขุภาพบา้นไร่หนึ่ง ต าบลบงึ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีและจดั
ให้มีการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน (Basic Life Support) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รวมถงึการใชเ้ครื่องกระตกุหวัใจ  

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของการป้องกัน
และช่วยเหลือผูป่้วยจากอาการหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั 
จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื ้นฐาน 
(Basic Life Support : BLS) และการใชเ้ครื่อง AED โดย
บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จ ากัด ทั้งนี ้มี
พนกังานผ่านการอบรมและไดร้บัใบรบัรอง เพิ่มจากรอ้ย
ละ 32 ของพนกังานทัง้หมด ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 42.44 
ของพนกังานทัง้หมด ในปี 2562 

 

    สนับสนุนการพัฒนา ออกแบบ และตัดเย็บหน้ากาก
ประคบเย็น “CARE MASK” ซึ่งประดิษฐ์โดย ผศ. พญ. คนึงกิจ 
กิ่งเพชร เลขท่ีอนสุิทธิบตัร 13043 มอบใหโ้รงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์
ส าหรับประคบเย็นบริเวณต่อมน ้าลาย เหงือก ฟัน กราม 
และคาง เพื่อลดการปวดและบวมของต่อมน ้าลายผู้ป่วย
โรคมะเร็ง  
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  ไม่กระท าการใด ๆ หรอืไม่สนบัสนนุกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังานเพื่อน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบตัิงาน 

  ไม่จ  ากดัความเป็นอิสระ หรอืความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมือง หรอืเรื่องอื่นใด ทัง้นี ้พึง
หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ หรอืแตกแยก 

 จดัใหม้ีช่องทางการสื่อสารเพื่อใหพ้นกังานหรอืผูท่ี้เชื่อว่าสิทธิของตนถกูละเมิด หรอืไดร้บัการปฏิบตัิอย่างไม่เป็น
ธรรม สามารถรอ้งเรยีนต่อบรษัิทฯ และค ารอ้งเรยีนพงึไดร้บัการเอาใจใส่ และด าเนินการ อย่างเป็นธรรม  

  บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบับคุลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายหลกัประการ
หนึ่งของการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การรกัษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพไวก้บับริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญัต่อพนกังาน โดยใหก้าร
ดูแลและปฏิบตัิต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตลอดทั้งขบวนการตั้งแต่การสรรหาและคดัเลือกพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการพิจารณาค่าตอบแทนและสวสัดิการส าหรบัพนกังานใหส้ามารถแข่งขนักบัอตุสาหกรรมเดียวกนั
และบรษัิทชัน้น าในประเทศไทย  
 

การปฏิบัตงิานต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบไม่จ ากดัความเป็นอิสระและความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ 
ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิขั้น
พืน้ฐานในการท างานของพนักงาน โดยยึดหลักการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน หลักมนุษยธรรม และความเท่าเทียม เพื่อให้
แนวทางการด าเนินงานดา้นสิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัิต่อพนกังานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั บรษัิทฯ จงึไดก้  าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตัิไวใ้น จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ หวัขอ้ การไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน ดงันี ้

       การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผูร้บัเหมาในการ

ป้องกันอุบตัิเหตุ บริษัทฯ มีการก าหนดการฝึกอบรมส าหรบัผูร้บัเหมาท่ีจะ

เขา้มาท างานในพืน้ท่ีเป็นประจ าทุกปี ในหัวขอ้ต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย กฎระเบียบขอ้ปฏิบตัิ

สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในภาวะฉกุเฉิน 
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  บรษัิทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจท่ีใส่ใจการบรหิารจดัการคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม

ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด กฎหมายและมาตรการปอ้งกนัต่างๆ อย่างครบถว้น เพื่อปอ้งกนัควบคมุและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้

ทั้งในสภาวะการด าเนินงานปกติ สภาวะผิดปกติ และสภาวะฉุกเฉิน ส าหรบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัและการขยายธุรกิจใน

อนาคต  นอกจากนัน้ยงัมีนโยบายใหมุ้่งเนน้การป้องกนัก่อนเกิดเหต ุโดยบ่งชีแ้ละประเมินจดุเสี่ยงท่ีมีศกัยภาพจะก่อใหเ้กิดการ

รั่วไหลของสารเคมี หรอืการเกิดเพลิงไหม ้ในแต่ละพืน้ท่ี  
 ส าหรบัสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ศรรีาชา ดแูล
ดา้นความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ภายใต้การ
ด าเนินงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ 
จ ากดั เป็นผูด้แูลดา้นความปลอดภยัในการท างานแบบ
ครบวงจร รวมถงึการสรา้งบคุลากรใหม้ีความรูด้า้นความ
ปลอดภัยจากการท างานหรือเกี่ยวกับการท างานของ
พนักงานใหป้ราศจากเหตุอันจะท าใหเ้กิดอันตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย จิตใจ และมีสุขภาพอนามัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

      การฝึกซ้อมดับเพลิงตามแผนฉุกเฉิน
ก ร ณี เ กิ ด เ พ ลิ ง ไ ห ม้ ส ว น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครือสหพัฒน ์ไดม้ีการฝึกซอ้มดับเพลิงตามแผน
ฉุกเฉินประจ าปี 2562 โดยมีการซ้อมในพื ้นท่ี
ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมและจ าลอง
เหตุการณ์ฝึกซ้อมในพื ้นท่ีของลูกค้าเพื่อให้ทีม
ระงับเหตุและทีมปฏิบัติการท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถ
ตอบโตเ้หตุฉุกเฉินไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ท่ีสดุ 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

  รวมถึงการสรา้งความสมดลุระหว่างการท างาน
และการด าเนินชีวิต โดย เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีบทบาท
และส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางตัวแทน
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อ
ประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขในเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับนายจา้ง และลูกจา้ง นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้
พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นหรอืขอ้เสนอแนะผ่าน
ช่ อ งทางการ รับข้อ ร้อ ง เ รียนต่ า งๆ  เ ช่ น  กล่ อ งรับ
ขอ้เสนอแนะ ผูร้ ับขอ้รอ้งเรียนเพื่อน ามาปรบัปรุงพัฒนา
ดแูลพนกังานใหม้ีความเหมาะสม  
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     การฝึกซ้อมเม่ือเกิดเหตุสารเคมีอันตรายหกร่ัวไหล
เน่ืองจากบริษัทต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์มีการ
ประกอบกิจการหลากหลายประเภทและมีการน าสารเคมีชนิด
ต่างๆ มาใชใ้นกระบวนการผลิต โดยมีการขนส่งเขา้มาภายใน
สวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงมีแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับ
สถานการณ ์กรณีเกิดเหตุสารเคมีอันตรายหกรั่วไหล  ภายใน
พืน้ท่ีส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์โดยมีทีม
สิ่งแวดลอ้ม ทีมระงบัเหต ุทีมเก็บกูส้ารเคมีและของเสียอนั ตราย 
รวมทั้งผู้ประสานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมฝึกซอ้ม เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจและสามารถปฏิบตัิงานตอบโตเ้หตฉุกุเฉินไดอ้ย่างรวดเรว็
และปลอดภยัท่ีสดุ 

 
   แนวทางการป้องกนัและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า 

ปัจจุบนั การระบาดของไวรสัโคโรน่าไดแ้พร่กระจายไปหลายประเทศ 
และมีแนวโนม้พบผูป่้วยติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ดว้ยความห่วงใยพนกังาน 
บริษัทฯ มีการติดตามสถานการณปั์จจุบนั และมีมาตราการป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัศ โคโรน่า (COVID-19) และประกาศขอความร่วมมือจาก
พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามมาตราการท่ีก าหนด เพื่อสขุภาพพลานามยัท่ีดีของ
พนกังานทกุคน 
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 บริษัทฯ จัดท าและเผยแพร่หลักการก ากับดูแลกิจการท่ี

สอดคล้องกับ หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  8 หลักปฏิบัติของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยใน

ปี 2562 บรษัิทฯ ไดจ้ดักิจกรรมสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ดา้นการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี ส  าหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึงเป็นการสรา้งการ

ตระหนักรูใ้นเรื่องดังกล่าว เช่น ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเรื่องหลักการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีใหก้บัพนกังานใหม่ในการปฐมนิเทศเพื่อรบัทราบ

และน าไปปฎิบตัิใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง  เผยแพร่หลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ท่ีดีบนเว็บไซตข์องบรษัิท เผยแพรห่ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ผ่านสื่อ

วีดิทศัน ์(Animation) ใหก้บัพนกังาน และผูถ้ือหุน้ในการประชมุสามญั

ผูถ้ือหุน้ 

 

 

การก ากับดูแลกิจการทีด่ ี  

   จดัสมัมนา เรื่อง “บทบาทหนา้ท่ีของบรษิัทจด
ทะเบียนและการพฒันาสู่ความยั่งยืน” 

การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ และตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลองคก์รใหม้ีการปฏิบตัิงาน
อย่างสจุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ซึง่เป็นหนึ่งในค่านิยมขององคก์ร ท่ีไดร้บัการปลกูฝังมาโดยตลอดจนกลายเป็น
วฒันธรรมของบริษัท โดยยึดแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูละกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ใน
การสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บันกัลงทนุ และผูม้ีสวนไดเ้สียทกุกลุ่ม ตลอดจน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและ
สนบัสนนุการเติบโตอย่างยั่งยืน   
 เพื่อเป็นการแสดงออกถงึความมุ่งมั่นในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น บรษัิทฯ มี
นโยบายงดรบัของขวญัโดยการท าหนงัสือขอความร่วมมืองดใหข้องขวญัแก่ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบรษัิทในเทศกาลปีใหม่ 
ไปยงัลกูคา้ คู่คา้ และผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัการกระท าท่ีขดัต่อนโยบายต่อตา้นการค์อร์รปัชนั รวมถึงส่งเสรมิใหม้ีการปฏิบตัิ
ต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมีมาตราการรอ้งเรียน
และแจง้เบาะแส รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
การด าเนินงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และเป็นไปตามวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกบัการแจง้เบาะแสของ
บรษัิท โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไม่พบขอ้รอ้งเรยีนจากการด าเนินงาน และไม่พบกรณีทจุรติคอรร์ปัชนั  เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 
นอกจากนีบ้รษัิทไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (Collective Action 
Coalition against Corruption : CAC) 
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    กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน รว่มฟังบรรยาย

พิเศษ เรื่อง “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การตอ่ตา้นการทจุรติ” วนัที่ 7 สิงหาคม 2562  

 

     จดัท  าโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธช์่องทาง
รอ้งเรียน นโยบายงดรบัของขวญั  

 

     กิจกรรม “วนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 2562” ภายใต้
คอนเซป็ต ์“รวมพลังอาสาสู้โกง” เม่ือวนัท่ี  6 กนัยายน 
2562 ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทคบางนา 

 

   ขยายเครือข่ายแนวรว่มการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั
ไปยงัคูค่า้ (ประกาศเจตนารมณ)์ เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2562 
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การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายดา้นบุคคลากร โดยใหค้วามส าคญักับบคุคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัภายใต้
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ท่ีสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรบัความ
เปลี่ยนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัและส่งเสริมใหพ้นกังานมีการพฒันาความรู ้
(knowledge) ความสามารถ (Ability) และทกัษะ (Skill) ใหเ้กิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึน้ รวมถึงการพฒันาทศันคติ ลกัษณะนิสยั 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เติบโต และกา้วหนา้ไดอ้ย่างยั่งยืน รวมถึงจัดใหม้ีสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ี์เหมาะสมใหก้บั
พนกังาน เช่น ค่ารกัษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองการตอ่สมาชิกแนวรว่มปฏิบตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ โดยคณะกรรมการ
แนวรว่มปฏิบตัใินการตอ่ตา้นทจุรติในภาคเอกชนไทย 

บรษิัทฯ ไดร้บัคดัเลือกเป็น 1 ใน 100 หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และ  
และธรรมาภิบาล (ESG100) โดยสถาบนัไทยพฒัน ์

ผลการประเมินโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษิัท
จดทะเบียนประจ าปี 2562 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Compant 2019 : CGR) โดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน
ภาพรวมที่ 90 คะแนน เป็นระดบั “ดีเลิศ” 

บรษัิทฯ ไดร้บัคดัเลือกอยู่ในรายชื่อหุน้ยั่งยืน  
(Thailand sustainability investment : THSI)  
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ (AGM Checklist)  ประจ าปี 2562 เต็ม 
100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
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      หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทฯ จะด าเนินการกับความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์นั้นดว้ยความรอบคอบและมี
เหตผุล 

 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใชอ้  านาจให้
เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ การคอรร์ปัชนัตา่งๆ 

      ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันเป็น
ธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและ
กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ ท่ีบรษิัท
เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

  สรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

    ไม่สนับสนุนการด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ด าเนินธุรกิจดา้นผลิต จ าหน่ายสินคา้ และบรกิารท่ีปลอดภยั
ตอ่ผูบ้รโิภค และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

ไม่เรียก รบั หรือยินยอมท่ีจะรบัทรพัยส์ิน หรือประโยชน ์ อ่ืนใด 
ท่ีไม่สุจรติจากลูกคา้ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่น พฒันาสินคา้และบรกิาร 
คดิคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคณุคา่ใหแ้ก่สินคา้และบรกิาร 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างตอ่เน่ือง 
พรอ้มกบัการใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นตอ่การตดัสินใจ โดยไม่
ปิดบงั หรือบดิเบือนขอ้เทจ็จรงิ 

 ปฏิบตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิ
ได ้ใหร้ีบแจง้ลกูคา้เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือรว่มกนัหาแนว
ทางแกไ้ขและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย ์สจุรติ เป็นธรรม และ
ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลกูคา้ รกัษา
ความลบัทางการคา้ของลกูคา้ ไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 

จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพ่ือใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนตอ่
บรษิัท และค ารอ้งเรียนพงึไดร้บัการเอาใจใส่ และด าเนินการ
อย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลกูคา้เป็นกญุแจส าคญั อนัน าไปสู่ความส าเร็จของบริษัทอย่าง
ยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มสหพัฒน์ มีเป้าหมายส่งเสริมให้ใช้สินค้าที่ ผลิตใน
ประเทศไทย โดยคนไทยเพ่ือคนไทย ซึง่ปรากฎบนผลิตภณัฑ์
ของกลุม่สหพฒัน ์
 

บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ จัดงาน Saha 
group fair เป็นประจ าทกุปี อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็น
การคืนก าไรใหก้ับลกูคา้และสงัคม โดยขายสินคา้
ใหก้ับผู้บริโภคโดยตรง ในราคาพิเศษ และมีการ
ขยายไปยงัสวนอตุสาหกรรมทัง้ 3 แหง่ของบรษัิท 

สอบถามขอ้มลู แสดงความคดิเหน็และแจง้ขอ้รอ้งเรียน ไดท่ี้ : 
ฝ่ายการตลาดและอสังหาริมทรัพย ์ 
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน )งานมวลชนสัมพันธ์(  
โทร 038-480-444 
e-mail address : Amphol@spi.co.th 
   : Chalita@spi.co.th  
เวบ็ไซตบ์ริษัท  : www.spi.co.th 
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สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ พืน้ที่สีเขียว (ไร่) 
ศรรีาชา 540 

กบินทรบ์รุ ี 188 

ล าพนู 369 

การจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

บริษัทฯ มุ่งเนน้การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีดี ลดและป้องกนัมลพิษ ใช้
ทรพัยากรและพลงัอย่างคุม้ค่า โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั และยึดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลของระบบบริหารงาน
คณุภาพ (ISO 9001) ระบบจดัการสิ่งแวดลอ้ม (ISO 14001) และระบบจดัการพลงังาน 
(ISO 50001) โดยใหม้ี คณะท างาน ISO 9001 และ ISO 14001 ท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบใน
การจดัท า ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของระบบบรหิารงานคณุภาพและระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และคณะท างาน ISO 50001 ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท า 
ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของระบบการจดัการดา้นพลงังาน รวมถงึการฝึกอบรม
พนกังานทกุระดบัใหเ้ขา้ใจถงึความส าคญัของสิ่งแวดลอ้มและพลงังานอย่างถกูตอ้ง 

บริษัทฯ มีการบริหารจดัการน า้ โดยใชก้ลยทุธ ์3Rs มาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อลดปริมาณการใชน้ า้ตัง้แต่ตน้ทาง ท าให้
บริษัทสามารถลดปรมิาณน า้ทิง้ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมต่าง ๆ และมีการควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบระบบบ าบดัน า้เสียและคณุภาพ
น า้ท่ีผ่านระบบการบ าบดั โดยบริษัทฯ ไดน้ าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช ้เช่น ระบบบ าบดัน า้เสีย MBR (Membrane Batch Reactor)  
ระบบปรับปรุงคุณภาพน า้ดว้ยเทคโนโลยีโอโซน ท าใหม้ั่นใจไดว้่าคุณภาพของน า้หลังผ่านกระบวนการบ าบัดมีคุณภาพตาม
มาตรฐานก าหนด โดยมีการก าหนดเปา้หมายการน าน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีผ่านกระบวนการบ าบดัแลว้จากระบบบ าบดั
น า้เสียส่วนกลาง ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ศรีราชา กบินทรบ์ุรี และล าพูน ใชส้  าหรบัรดน า้ตน้ไมใ้นพืน้ท่ีสีเขียว เป็น
สดัส่วน > 30%, >40% และ >90% ตามล าดบั เพื่อเป็นการลดปริมาณการปล่อยน า้เสียท่ีผ่านระบบบ าบดัน า้เสียแลว้ลงสู่แหล่ง
น า้สาธารณะ (Reduce) 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดน้ าน า้เสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีผ่านกระบวนการบ าบัด
แลว้จากระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ศรีราชา กบินทรบ์รุี 
และล าพูน ใชส้  าหรบัรดน า้ตน้ไมใ้นพืน้ท่ีสีเขียว 
เ ป็นสัดส่ วน  > 45% , >80% และ  >100% 
ตามล าดบั 

   การบริหารจดัการน า้ 
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** กรณีที่น  าระบบปรบัปรุงคณุภาพน า้ดว้ยเทคโนโลยีโอโซนมาใชใ้นการปรบัปรุงคณุภาพน า้ดบิหว้ยใหญ่ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับน ้าดิบมาผลติน ้าประปา 
 

กรณีไม่ใช้โอโซน (ลบ.ม.) กรณีใช้โอโซน (ลบ.ม.) ลดปริมาณการใช ้
East Water (ลบ.ม.) หว้ยใหญ ่ East Water รวม หว้ยใหญ ่ East Water Ozone รวม 

389,299 2,335,944 2,725,243 389,299 817,534 1,518,110 2,725,243 1,518,110 

 ส าหรบัในปี 2563 พืน้ท่ีภาคตะวันออก 3 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ประสบ
ปัญหาภยัแลง้ ส านกัชลประทานภาค 9 จงัหวดัชลบรุี มีมาตรการควบคมุปริมาณการใชน้ า้ดิบของทกุภาคส่วน เพื่อใหม้ีปริมาณ
น า้ใชเ้พียงพอ ก่อนท่ีจะมีฝนตกตามฤดูกาลในพืน้ท่ี ส่งผลให ้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก จ ากัด 
(มหาชน) ควบคมุปริมาณการจ่ายน า้ดิบใหก้บัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา ดว้ยเหตผุลดงักล่าว บริษัทฯ ไดท้ าการ
ทดลองน าเทคโนโลยี CMF (Ultra High Rate Compressible Media Filter) อีกดว้ย 
 นอกจากนัน้ บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการดแูลจดัการกากตะกอนน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้โดยการน ากลบัมาใชด้ว้ยการ       
รีไซเคิล (Recycle) เพื่อเป็นการลดปัญหามลพิษท่ีเกิดจากกากตะกอนน า้เสีย บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจัดการกบักากตะกอน (ดู
รายละเอียดเพิม่เติมในหวัข้อ การวิจยัและพฒันาเพือ่ความยั่งยืน) 

   การลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)  และการจัดการคุณภาพอากาศ 

 ปัจจุบัน วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)  เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ี เปลี่ ยน
องค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม และท่ี
เพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติ ซึ่ง
ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก  ไ ด้ แ ก่  
คารบ์อนไดออกไซด ์มีเทนไนตรัสออกไซด ์ฯลฯ เมื่อปล่อยก๊าซ
ดังกล่าวในบรรยากาศปริมาณมหาศาลอย่างต่อเนื่องท าใหภ้าวะ
เรอืนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลใหส้มดลุของพลงังานโลก
เปลี่ยนแปลงไป อณุหภมูิพืน้ผิวโลกสงูขึน้ท่ีเรียกว่า ภาวะโลกรอ้น 
(Global Warming) ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ใน
ประเทศไทย แต่เป็นปัญหาระดบัโลกซึง่ส่งผลกระทบต่อทกุชีวิต 

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการร่วม
แก้ไขปัญหา โดยได้มีการจัดสรรพื ้นท่ีสี เขียวภายในสวน
อตุสาหกรรม  

 ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าด้วยเทคโนโลยโีอโซน  (OZONE) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ศรีราชา 

ปัจจุบัน พบว่า น า้ดิบหว้ยใหญ่มีค่าความ
สกปรกเพิ่มขึน้ จึงจ าเป็นต้องน าน ้าดิบมาปรับปรุง
คณุภาพน า้ก่อนน าน า้มาใช ้เพื่อลดค่าความสกปรกให้
อยู่ในเกณฑย์อมรบัได ้โดยการน าเทคโนโลยีโอโซนมา
ช่วยในการออกซิไดซ ์(Oxidizing) สารอินทรีย ์สี กลิ่น 
และสิ่ งสกปรกในน ้า ซึ่งพบว่าเทคโนโลยีโอโซน
ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ล ด ค่ า  COD (Chemical Oxygen 
Demand) ในน ้าดิบลงได้ถึ ง  40% และจากการ
ด าเนินการดงักล่าว 

บริษัทฯ สามารถลดตน้ทุนค่าน า้ดิบในการผลิตน า้ประปา
ไดป้ระมาณ 7.5 ลา้นบาท ต่อปี เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถลดการซือ้
น า้ดิบจาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวันออก 
จ ากดั (มหาชน) (East Water) ดงันี ้  
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Solar Rooftop บรเิวณอาคารส านกังานสาขาศรรีาชา (96.39 กิโลวตัต)์ ในปี 2562 บรษัิทฯ สามารถประหยดัค่าไฟฟ้า
ไดป้ระมาณ 426,026 บาท 

 Solar Rooftop บนหลงัคา Factory Outlet จ านวน 229 กิโลวตัต ์

 

Solar Rooftop บริเวณโกดังเช่า (SME) ขนาด 4.14 เมกวตัต ์
กิโลวัตต ์

   โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 24.5 MW. 

 -
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บาท ค่าไฟฟ้าส านักงานปี 2562

ค่าไฟฟ้า SCG ค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ ค่าไฟฟ้ารวม

695,932 

426,026

269,906

รวมไปถึงการติดตั้งแผงโซลารเ์ซลลบ์นหลังคาของอาคารเพื่อเป็นการลดจ านวนปริมาณคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2 
Emission) ท่ีเกิดขึน้รวมไปถึงเป็นการส่งเสรมิการใชพ้ลงังานสะอาด โดยก าหนดเป็นแผนงาน  โครงการ Smart City สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันฯ์ ศรีราชา ซึ่งประกอบดว้ย การติดตัง้ Solar Rooftop  24.5  เมกะวตัต ์ การติดตัง้ Floating Solar 500 กิโลวตัต ์การตัง้
สถานี EV Charging Stations จ านวน 5 สถานี  Energy storage system 500 กิ โลวัตต์ การบริหารจัดการ Smart Microgrid 
Management and Block chain 
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   การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้ 
  
  
 

 

ในปี 2562 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล าพนู เริ่มด าเนินโครงการศึกษาการย่อยสลายตะกอนน า้เสียดว้ยไสเ้ดือนดิน 
การท าวสัดปุรบัปรุงดินจากผกัตบชวาในระบบบ าบดัน า้เสีย และ การท าวสัดปุรบัปรุงดินจากเศษใบไม ้วชัพืช โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 

 การศึกษาวิจัยการใชป้ระโยชนจ์ากกากตะกอนระบบ
บ าบดัน า้เสียส่วนกลาง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ศรีราชา 
เพื่อผลิตสารปรบัปรุงดินใหไ้ดต้ามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 
ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสามารถลด
ตน้ทนุ ในการก าจดักากตะกอน 

 

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และมีการด าเนินงานผ่าน
คณะท างานดา้นสิ่งแวดลอ้ม ท าหนา้ท่ีในการขบัเคลื่อน ตลอดจนติดตามการจดัการกากของเสียตัง้แต่แหล่งก าเนิด
ไปจนถึงขั้นตอนการก าจัดอย่างต่อเน่ือง ซึ่งไดน้ ากลยุทธ์ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ท่ีมุ่งเนน้การลดการใช ้
การใชซ้  า้และการน ากลับมาใชใ้หม่ เพื่อลดปริมาณการก าจัดของเสียและลดปริมาณการฝังกลบของเสียให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสดุ 

 โดยผลการศึกษาระหว่างโดยผลการศึกษาระหว่างปี 
2560 - 2562 พบว่าสารปรบัปรุงดินท่ีผลิตจากกากตะกอนระบบ
บ าบดัน า้เสียส่วนกลางไม่ส่งผลกระทบตอ่คณุสมบตัขิองดิน และ
ปัจจยัอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความสงูตน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลางล าตน้ 
และค่าความเขียวของใบ เม่ือเทียบกับการใช้ปุ๋ ยเคมีทั่วไป ซึ่ง
ปัจจบุนัอยู่ในขัน้ตอนการขอความเห็นชอบจากกองบรหิารจดัการ
กากอุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ส่งเสริม
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ) 

กระถินเทพา 

ยคูาลิปตสั มนัส  าปะหลงั   

 ปัจจุบัน ระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ล าพูน มีปริมาณตะกอนน า้เสียท่ีรอการก าจัด 
จ านวน 1,900 กิโลกรมั ดงันัน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจดัตะกอนในระบบบ าบดัน า้เสีย และลดผลกระทบต่อคณุภาพน า้เสีย
ท่ีออกจากระบบ รวมถึงเป็นการลดค่าใชจ้่ายในการก าจดัตะกอนน า้เสีย ในกรณีท่ีบริษัทฯ ส่งกากตะกอนน า้เสียไปก าจดัภายนอก
สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์จะมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 20,700 บาท  ซึง่จะสามารถลดค่าใชจ้่ายในการก าจดัตะกอนน า้เสียส่วนนี้
ได ้โดยในปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษัิทฯ ไดน้ าสารปรบัปรุงดิน จากการย่อยสลายกากตะกอนน า้เสียชนิดแหง้ และชนิดน า้  
(ฉ่ีไสเ้ดือน) ท าการทดลองในแปลงปลกูคะนา้ 

 การศึกษาการน าวัสดุปรับปรุงดินจากการยอ่ยสลายกากตะกอนน ้าเสียด้วยไส้เดือนดิน 
 

การวิจัยและพัฒนาเพือ่ความย่ังยนื   
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  การท าวัสดุปรับปรุงดินจากผักตบชวาในระบบบ าบัดน ้าเสีย 
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ล าพูน เป็นระบบบ าบัด

แบบเติมอากาศร่วมกบับงึประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการบ าบดัน า้แบบเติมออกซิเจน และดดูซบัธาตอุาหาร 
เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซียม ดว้ยพืชน า้ (ผักตบชวา)  ซึ่งในบึงประดิษฐ์จะมีการ
ขยายพนัธุข์องผกัตบชวาขึน้ตลอดเวลา จึงตอ้งมีการน าผกัตบชวาออกจากระบบบ าบดัน า้ เสีย ซึ่ง
ผักตบชวาท่ีน าออกจากระบบบ าบดัสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้ จึงมีแนวคิดการน าเอา
ผักตบชวามาท าเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อน ากลับมาใช้ในพื ้นท่ีของสวนอุตสาหกรรมให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุ ประกอบกบัทางโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา ไดม้ีการใชปุ้๋ ยชีวภาพ 
โดยมีปริมาณปุ๋ ยท่ีใชป้ระมาณ 5 ตัน ต่อปี ซึ่งหากมีการท าวัสดุปรับปรุงดังกล่าวมาใชง้าน จะ
สามารถลดตน้ทนุค่าปุ๋ ยชีวภาพได ้  

ผกัตบชวาสด 100 กิโลกรมั เท่ากบั 
ผกัตบชวาแหง้ 18.5 กิโลกรมั 

   การท าวัสดุปรับปรุงดินจากเศษใบไม้ วัชพืช  

 บริษัทฯ ไดม้ีการน าเศษใบไม ้และวัชพืช ใชป้ระโยชนโ์ดยการหมักแบบไม่กลบักอง ไดว้ัสดุปรบัปรุงดิน จ านวน 12,350  

กิโลกรมั จากการด าเนินการดา้นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใชภ้ายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์

ล าพนู การด าเนินการท าวสัดปุรบัปรุงดินจากผกัตบชวาในระบบบ าบดัน า้เสีย สามารถลดตน้ทนุค่าปุ๋ ยชีวภาพได ้5,600 บาท (ค่าปุ๋ ย

ชีวภาพ 5.60 บาท/กิโลกรมั คิดจากปริมาณวัสดุปรบัปรุงดิน 1,000 กิโลกรมั) และ การท าวัสดุปรบัปรุงดินจากเศษใบไม ้วัชพืช 

ภายในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ล าพนู สามารถลดปรมิาณการซือ้ปุ๋ ยชีวภาพไดถ้งึ 70% คิดเป็นเงินประมาณ 19,600 บาท 

 นอกจากการท าวสัดปุรบัปรุงดินดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ มีแผนด าเนินงานร่วมกบัพันธมิตรทางธุรกิจ ในการน า
วสัดสุ  านกังานท่ีใชแ้ลว้กลบัไปใชป้ระโยชนต์ามหลกั 3Rs  เช่น  
 

 

 

 

  กิจกรรมบริจาคปฏิทิน (ตั้งโต๊ะ) เก่า 
ใหก้บัโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้
การด าเนินงานของมลูนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ ์เพื่อใหผู้้
พิการทางสายตาใชเ้ป็นกระดาษส าหรบัการ
เขียน หรอื พิมพอ์กัษรเบรลล ์

   กิจกรรมบริจาคลวดเย็บกระดาษ 
ห่วงฝาอะลูมิเนียม เพื่อน าไปหลอมท า
ไมค้ า้ ไมเ้คน วอรคเ์กอร ์ส าหรบัผูพ้ิการ 
และผูสู้งวัย หรือหลอมเพื่อเป็นชิน้ส่วน
ในการประกอบของขาเทียม เพื่อผูพ้ิการ  
 

   การรณรงคค์ัดแยกขยะ โดย
คัดแยกขยะพลาสติก กับขยะ
ทั่วไป 
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การพัฒนาชุมชนและสังคม (ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน) 

 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน ์
ของชมุชนและเทศบาล โดยลงพืน้ท่ีรว่มกนั เพื่อดคูวามตอ้งการ 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้พิการติดเตียง เช่น สนับสนุน
งบประมาณให้เทศบาลด าเนินโครงการจัดท าเครื่องมือ
กายภาพผู้พิการติดเตียง และสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และ
สิ่งของจ าเป็นใหผู้ส้งูอาย ุและผูพ้ิการติดเตียง  
 

งานเกษตรแฟร ์
เครือสหพฒัน ์ล าพนู 
 

ผลิต ไม้กวาดจากดอกหญ้า
ร่วมกบัชมุชนบา้นหนองครอ้  ต.วงั
ดาล อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี 
เป็นกิจกรรมสรา้งรายไดก้ระจายสู่
ชมุชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพให้      
คนในชุมชน สนบัสนนุใหชุ้มชน
มีพื ้น ท่ีขายสินค้าชุมชน เช่น 
งานสหกรุ๊ปแฟร ์และพืน้ท่ีตลาด
นดัชมุชน 

    โครงการสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พกิารติดเตียง ชุมชนรอบเครือสหพฒัน ์

 

  ด้านคุณภาพชีวติของคนในชุมชน 

 

 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบตอ่ผลกระทบดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของชมุชนในพืน้ท่ี  ท่ี
อาจเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจของบรษัิท ดว้ยการพฒันาชมุชนอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
รวมถงึการยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชนและสงัคมใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม ท่ีจะเกดิขึน้จากการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมในอนาคต โดยการส่งเสรมิการใชท้รพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รว่มกนัดแูลสิ่งแวดลอ้ม การสรา้งงาน สรา้งรายได ้ดา้นการศกึษา ดแูลสขุภาพ ใหช้มุชนมีความเจรญิกา้วหนา้ ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑต์วัชีว้ดัการเป็นสวนอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยแบง่ออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี ้
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                   หน่วย : ลกูบาศกเ์มตร 
                                                                   ปี 
พืน้ทีใ่ช้น า้ 2560 2561 2562 
    

น ากลบัไปใชใ้นสวนอตุสาหกรรม 121,241 137,005 113,822 
โครงการเกษตรพอเพียงฯ 4,605 12,096 44,418 
สนามกอลฟ์หรภิญุชยั กอลฟ์ คลบั 447,984 962,441 968,686 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โครงการเกษตรพอเพยีง ดร. เทยีม โชควัฒนา 

สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล าพนู มีนโยบายท่ีจะไม่ปล่อยน า้เสียออกสู่ภายนอก  จึงไดม้ีการน าน า้เสียท่ีผ่านการ

บ าบดัแลว้กลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชนใ์น 3 กิจกรรม คือ ใชใ้นสวนอตุสาหกรรม โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควฒันา 

จงัหวดัล าพนู และ สนามกอลฟ์หรภิญุชยั กอลฟ์ คลบั โดยปี 2562 น า้ท่ีผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางมีปรมิาณ 

1,126,921 ลกูบาศกเ์มตร โดยบรษัิทฯ ไดน้ าน า้เสียท่ีผ่านการบ าบดักลบัมาใชภ้ายในไดท้ัง้หมด และมีการน าน า้ท่ีผ่านการบ าบดั

ไปจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้ับสวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ล าพูน โดยในปี 2562 มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน า้ท่ีผ่านการ

บ าบดัเป็นเงิน ประมาณ 33,564 บาท 

     เปิดโอกาสการลงทุนใหม่บนพืน้ทีข่องบริษัท 

 
คลินิก เวชกรรมสมติิเวช  
สาขาเครอืสหพฒัน ์   

คลีนิคการแพทยแ์ผนจนี  ร้านกาแฟ Strabucks 

โครงการขยายพนัธุไ์ม้ผล 
โดยการติดตาต่อกิง่ร่วมกบั
เกษตรอ าเภอ 

ส่งเสริมการท าโคม 
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 โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควฒันา ภายในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒันล์  าพนู มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็น
ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นการเกษตร  โดยใชน้ า้เสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าอตุสาหกรรม สิ่งแวดลอ้ม และชมุชน สามารถ
อยู่ร่วมกันได ้โดยนอ้มน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอ้ม และอยู่รว่มกบัชมุชนไดอ้ย่างยั่งยืน  โดยโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู มีการสรา้งรายได้
ใหก้บัชมุชนโดยมีการจา้งแรงงานในชมุชนเพื่อดแูลพืน้ท่ีโครงการฯ 

ทั้งนี ้เพื่อเป็นการพิสูจนว์่า การใชน้ า้เสียท่ีผ่านการ
บ าบัดแล้วส าหรับการปลูกพืชในโครงการเกษตรพอเพียง     
ดร.  เทียม โชควัฒนา จังหวัดล าพูน ปลอดภัย บริษัทฯ 
ด าเนินการขอรบัรองมาตรฐาน “การปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดี 
และ เหมาะสม”  (Good Agricultural Practices: GAP) ซึ่ ง
หมายถึง แนวทางในการท าการเกษตรเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมี
คณุภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ไดผ้ลผลิตสงู คุม้ค่าการ
ลงทนุ และขบวนการท่ีผลิตจะตอ้งปลอดภยัต่อเกษตรกรและ
ผูบ้ริโภค มีการใชท้รัพยากรท่ีเกิดประโยชนส์ูงสุด เกิดความ
ยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ท าใหเ้กิดมลพิษต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ซึ่งหลักการดังกล่าว ก าหนดโดยองคก์ารอาหารและ
เ กษตรแ ห่ งสหประชาชาติ  ( The Food and Agriculture 
Organization : FAO) ในปี 2561 มีพืชท่ีไดร้บัการรบัรองจ านวน 
11 ชนิด ไดแ้ก่ ตะไคร ้อญัชนั ผกัคาวตอง มะพรา้วน า้หอม ฝรั่ง
กิมจู มะเดื่อฝรั่ ง หม่อน มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน ้าดอกไม ้
มะม่วงเพชรบา้นลาด และมะนาว  

ในปี 2562 มีพืชท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานฯ เพิ่มอีก 
จ านวน 10 ชนิด ไดแ้ก่ เมล่อน มะเขือ ขา้วโพดหวาน กระเจี๊ยบ
แดง ข่า กะเพรา แมงลกั ขึน้ฉ่าย ผกัชีฝรั่ง และฟักขา้ว รวมเป็น
พืชท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจ านวน 21 ชนิด 
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ศนูยก์ารเรียนรูด้า้นการเกษตร มีผูเ้ขา้เยี่ยมชมโครงการ
เกษตรพอเพียง  ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดล าพูน ซึ่ง
ประกอบดว้ย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
จ านวน  67 คณะ เป็นจ านวน 5,958 คน 

ผลผลิตจากโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม 
โชควฒันา ไดม้ีการจดัจ าหน่ายผ่านรา้นพอเพียง และการ
ออกบูธในงานต่างๆ เช่น งาน ICC แฟร ์เชียงใหม่ และ
งานสหกรุ๊ปแฟร์ ล  าพูน โดยตั้งแต่ปี 2560 - 2562 เป็น
จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 434,433 บาท 

ในปี 2562 บริษัทฯ  ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
กับ ส านักงานปศุสัตวอ์  าเภอเมืองล าพูน เรื่อง ส่งเสริมการเลีย้ง
อนรุกัษ์โคขาวล าพนู และพฒันาอาชีพการเลีย้งสตัว ์โดยมอบพ่อ-
แม่ พนัธุโ์คขาวล าพนู ใหก้บัเกษตรกร รายละ 1 คู่ โดยบริษัทฯ ได้
มอบใหเ้กษตรกรทัง้หมด จ านวน 2 คู่ และมอบใหว้ิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีล  าพูน เพื่อใช้ในการศึกษา การเลีย้งสัตว์ ของ
นกัศกึษาสาขาสตัวศาสตร ์จ านวน 1 คู่ 

ไดม้อบเครื่องซีลสุญญากาศ จ านวน 1 เครื่อง ใหก้ับกลุ่มผูผ้ลิตขา้วปลอดภัย 
ต าบลป่าสกั เพื่อเพิ่มมลูค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์

        การประชุมส่ือสาร "สานพลังประชารัฐ ร่วมใจเครือสหพฒัน"์ (ชุมชน / เทศบาล / บริษทั) 
 เป็นการประชมุรว่มกนัระหว่างบรษัิทในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ ศรรีาชา ชมุชน และหน่วยงานราชการ ภายใตช้ื่อการ
ประชมุ “สานพลงัประชารฐั รว่มใจเครอืสหพฒัน ์เครอืข่ายดา้นแรงงานสมัพนัธ ์สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั” โดยจดัใหม้ีการประชมุ
ทกุ 3 เดอืน เพื่อเปิดโอกาสใหช้มุชน หน่วยงานราชการ และบรษัิทในเครอืฯ ไดแ้ลกเปลี่ยน ขอ้เสนอแนะ ขอ้มลูข่าวสารซึง่กนัและกนั 

ด้านการสื่อสาร และสานสัมพันธ ์เพือ่ความยั่งยนื  
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  โครงการกิจกรรมวนัเด็ก โครงการมอบทนุการศึกษา วันไหวพ้ระพรหมประจ าปี 

 

ด้านการศึกษาและกจิกรรมเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 

    การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการในพืน้ที่  
เทศบาล  เป็นการประชมุร่วมกบัชมุชน และหน่วยงานราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลเป็นผูจ้ัดการประชุม โดยบริษัทฯ ไดเ้ขา้
ร่วมการประชมุดงักล่าว เพื่อรบัทราบขอ้มลูข่าวสาร และชีแ้จง
ขอ้มลูข่าวสารของบรษัิทฯ ต่อท่ีประชมุรบัทราบ 

 

   ทศันศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 จัดใหม้ีชุมชน หน่วยงานราชการ และบริษัทในเครือฯ ร่วม
การประชุม และศึกษาดูงานบริษัทในสวนอุตสาหกรรม
เครอืสหพฒัน ์ศรรีาชา อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทกุปี 

 

โครงการนักเรียนทศันศึกษา

ในโรงงาน 

 

โครงการสง่เสริมและยกระดับ

การศึกษานักเรียนโรงเรียน

ไทยกสิกรสงเคราะห ์

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั
ใหก้ับเยาวชน (จราจรสอนนอ้ง) 
โรงเรยีนบรษัิทไทยกสิกรสงเคราะห ์
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    โครงการสนับสนุนกฐิน/

ผ้าป่าสามัคคีวัดในพืน้ทีชุ่มชน

ใกล้เคยีง 

 

   สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมวัน

สงกรานตข์องชุมชน และเทศบาล 

 

  เขา้รว่มกิจกรรมปลูกขา้ว รับขวัญ
ข้าว และเกี่ยวขา้ว ของเทศบาล กลุ่ม
ผูใ้ชน้  า้และชมุชน เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
เด็กไทยรูจ้กัประเพณีโบราณ 

   ตรวจมะเร็งปากมดลูก   
/ ตรวจมะเร็งเต้านม 
 

  รับบริจาคโลหติ 

 

  กีฬาเพือ่ส่งเสริมด้านสุขภาพ
และสานสัมพนัธชุ์มชนรอบ
เครือสหพฒัน ์

ด้านท านุบ ารุงศาสนา และสืบสานประเพณี 

ด้านสุขภาพ 
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   โครงการสหพฒันส์่งเสริม
สุขภาพและเสริมสร้าง ความ
ปลอดภยั (สสส.) (เทศกาล
สงกรานต)์ 

    สนับสนุนกิจกรรมออกหน่วย
ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ชุมชน
รอบเค รือสหพัฒน์  ร่วมกับ
หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนท่ีของ
เทศบาลนครแหลมฉบัง  และ
เทศบาลนครเจา้พระยาสรุศกัดิ ์
 

กจิกรรมอืน่ๆ และการสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะประโยชนใ์หกั้บ ชุมชน / หน่วยงานราชการ / โรงเรียน 

    กิจกรรมว่ิงการกุศล “พระ

พรหมเครือสหพฒัน ์แชริตีรั้น 

2019” 

   กิจกรรมประชารัฐเครือสหพฒันร่์วมใจ 
    โครงการสร้างบ้านสุนัข และมอบ
อาหารสุนัขประจ าเดือน ให้ศูนยพ์ัก
พิ ง สุ นั ข  แมว  ใน เ ขตพื้น ที่ ส วน
อุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์
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GRI Context Index  
 

GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 
GRI Standard Title 

Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

GRI 102 General Disclosures 102-14 Statement from senior decision-maker 124 

GRI 102 General Disclosures 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 127 – 133 

GRI 102 General Disclosures 102-1 Name of the organization 30 

GRI 102 General Disclosures 102-2 Activities, brands, products, and services 12 – 23  

GRI 102 General Disclosures 102-3 Location of headquarters 30 

GRI 102 General Disclosures 102-4 Location of operations 30 

GRI 102 General Disclosures 102-5 Ownership and legal form 7 – 8  

GRI 102 General Disclosures 102-6 Markets served 12 – 23  

GRI 102 General Disclosures 102-7 Scale of the organization 43 

GRI 102 General Disclosures 102-8 Information on employees and other workers 48 

GRI 102 General Disclosures 102-41 Collective bargaining agreements N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-9 Supply chain 12 – 23, 125 

GRI 102 General Disclosures 102-10 Significant changes to the organization and its 

supply chain 
1, 12 – 23  

GRI 102 General Disclosures 102-11 Precautionary Principle or approach 24 – 27  

GRI 102 General Disclosures 102-12 External initiatives 149 – 152  

GRI 102 General Disclosures 102-13 Membership of associations N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements 
180 - 188 

GRI 102 General Disclosures 102-46 Defining report content and topic Boundaries 127 

GRI 102 General Disclosures 102-47 List of material topics 127 – 133  

GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 127 

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components 56 – 95  

GRI 102 General Disclosures 102-48 Restatements of information N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-49 Changes in reporting N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-40 List of stakeholder groups 79 – 88, 128 – 129   

GRI 102 General Disclosures 102-42 Identifying and selecting stakeholders 79 – 88, 128 – 129   
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 
GRI Standard Title 

Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

GRI 102 General Disclosures 102-43 Approach to stakeholder engagement 128 – 129, 132   

GRI 102 General Disclosures 102-44 Key topics and concerns raised 128 – 129  

GRI 102 General Disclosures 102-50 Reporting period 126 

GRI 102 General Disclosures 102-51 Date of most recent report 126 

GRI 102 General Disclosures 102-52 Reporting cycle 126 

GRI 102 General Disclosures 102-53 Contact point for questions regarding the report 163 

GRI 102 General Disclosures 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standards 
126  

GRI 102 General Disclosures 102-55 GRI content index 156 – 163  

GRI 102 General Disclosures 102-56 External assurance 126 – 127  

GRI 102 General Disclosures 102-18 Governance structure 40 – 45  

GRI 102 General Disclosures 102-19 Delegating authority 95 – 110 

GRI 102 General Disclosures 102-20 Executive-level responsibility for economic, 

environmental, and social topics 
124 

GRI 102 General Disclosures 102-21 Consulting stakeholders on economic, 

environmental, and social topics 
132 

GRI 102 General Disclosures 102-22 Composition of the highest governance body and 

its committees 
40 – 45, 95 – 110 

GRI 102 General Disclosures 102-23 Chair of the highest governance body 95 – 110  

GRI 102 General Disclosures 102-24 Nominating and selecting the highest governance 

body 
103 – 104  

GRI 102 General Disclosures 102-25 Conflicts of interest 168 – 169  

GRI 102 General Disclosures 102-26 Role of highest governance body in setting 

purpose, values, and strategy 
95 – 100 

GRI 102 General Disclosures 102-27 Collective knowledge of highest governance body 53 – 55 

GRI 102 General Disclosures 102-28 Evaluating the highest governance body’s 

performance 
78 – 79 

GRI 102 General Disclosures 102-29 Identifying and managing economic, 

environmental, and social impacts 
124 
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 
GRI Standard Title 

Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

GRI 102 General Disclosures 102-30 Effectiveness of risk management processes 24 – 27  

GRI 102 General Disclosures 102-31 Review of economic, environmental, and social 

topics 
132 – 133 

GRI 102 General Disclosures 102-32 Highest governance body’s role in sustainability 

reporting 
124 

GRI 102 General Disclosures 102-33 Communicating critical concerns 133 

GRI 102 General Disclosures 102-34 Nature and total number of critical concerns 133 

GRI 102 General Disclosures 102-35 Remuneration policies 45 – 47 

GRI 102 General Disclosures 102-36 Process for determining remuneration 45 – 47 

GRI 102 General Disclosures 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 45 

GRI 102 General Disclosures 102-38 Annual total compensation ratio 45 – 47 

GRI 102 General Disclosures 102-39 Percentage increase in annual total compensation 

ratio 
N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-16 Values, principles, standards, and norms of 

behavior 
2, 79 – 95 

GRI 102 General Disclosures 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 79 – 95  

GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 56 – 79 

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components 56 – 79 

GRI 103 Management Approach 103-3 Evaluation of the management approach 56 – 79 

GRI 201 Economic Performance 201-1 Direct economic value generated and distributed 12 

GRI 201 Economic Performance 201-2 Financial implications and other risks and 

opportunities due to climate change 
27 

GRI 201 Economic Performance 201-3 Defined benefit plan obligations and other 

retirement plans 
83 

GRI 201 Economic Performance 201-4 Financial assistance received from government N/A 

GRI 202 Market Presence 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender 

compared to local minimum wage 
N/A 

GRI 202 Market Presence 202-2 Proportion of senior management hired from the 

local community 
N/A 
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 
GRI Standard Title 

Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

GRI 203 Indirect Economic 

Impacts 

203-1 Infrastructure investments and services supported 
12 – 23 

GRI 203 Indirect Economic 

Impacts 

203-2 Significant indirect economic impacts 
149 – 155 

GRI 204 Procurement Practices 204-1 Proportion of spending on local suppliers 149 – 155 

GRI 301 Materials 301-1 Materials used by weight or volume N/A 

GRI 301 Materials 301-2 Recycled input materials used 147 – 148 

GRI 302 Energy 302-1 Energy consumption within the organization 146 

GRI 302 Energy 302-2 Energy consumption outside of the organization 146 

GRI 302 Energy 302-3 Energy intensity 146 

GRI 302 Energy 302-4 Reduction of energy consumption 146 

GRI 302 Energy 302-5 Reductions in energy requirements of products 

and services 
146 

GRI 303 Water 303-1 Interactions with water as a shared resource 25, 144 – 145 

GRI 303 Water 303-2 Management of water discharge-related impacts 25, 144 – 145, 150 

GRI 303 Water 303-3 Water withdrawal 144, 150 

GRI 304 Biodiversity 304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or 

adjacent to, protected areas and areas of high 

biodiversity value outside protected areas 

N/A 

GRI 304 Biodiversity 304-2 Significant impacts of activities, products, and 

services on biodiversity 
150 – 152 

GRI 304 Biodiversity 304-3 Habitats protected or restored 150 – 152 

GRI 304 Biodiversity 304-4 IUCN Red List species and national conservation 

list species with habitats in areas affected by 

operations 

N/A 

GRI 305 Emissions 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 145 – 146 

GRI 305 Emissions 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions N/A 

GRI 305 Emissions 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions N/A 

GRI 305 Emissions 305-4 GHG emissions intensity 146 
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 
GRI Standard Title 

Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

GRI 305 Emissions 305-5 Reduction of GHG emission 146 

GRI 305 Emissions 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 146 

GRI 305 Emissions 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and 

other significant air emissions 
146 

GRI 306 Effluents and Waste 306-1 Water discharge by quality and destination 144 – 145 

GRI 306 Effluents and Waste 306-2 Waste by type and disposal method 144 – 145 

GRI 306 Effluents and Waste 306-3 Significant spills 147 – 178 

GRI 306 Effluents and Waste 306-4 Transport of hazardous waste 27 

GRI 306 Effluents and Waste 306-5 Water bodies affected by water discharges and/or 

runoff 
148 

GRI 301 Materials 301-3 Reclaimed products and their packaging materials N/A 

GRI 307 Environmental 

Compliance 

307-1 Non-compliance with environmental laws and 

regulations 
N/A 

GRI 308 Supplier Environmental 

Assessment  

308-1 New suppliers that were screened using 

environmental criteria 
N/A 

GRI 308 Supplier Environmental 

Assessment  

308-2 Negative environmental impacts in the supply 

chain and actions taken 
N/A 

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components N/A 

GRI 401 Employment 401-1 New employee hires and employee turnover 48 

GRI 401 Employment 401-2 Benefits provided to full-time employees that are 

not provided to temporary or part-time employees 
83 – 85 

GRI 401 Employment 401-3 Parental leave N/A 

GRI 402 Labor/Management 

Relations 

402-1 Minimum notice periods regarding operational 

changes 
N/A 

GRI 403 Occupational Health and 

Safety 

403-1 Occupational health and safety management 

system 
138 – 139 

GRI 403 Occupational Health and 

Safety 

403-2 Hazard identification, risk assessment, and 

incident investigation 
27 

GRI 403 Occupational Health and 

Safety 

403-3 Occupational health services 
138 – 139 
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 
GRI Standard Title 

Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

GRI 403 Occupational Health and 

Safety 

403-4 Worker participation, consultation, and 

communication on occupational health and safety 
138 – 139 

GRI 404 Training and Education 404-1 Average hours of training per year per employee 52 

GRI 404 Training and Education 404-2 Programs for upgrading employee skills and 

transition assistance programs 
52 

GRI 404 Training and Education 404-3 Percentage of employees receiving regular 

performance and career development reviews 
52 

GRI 405 Diversity and Equal 

Opportunity 

405-1 Diversity of governance bodies and employees 
96, 100, 193 – 210 

GRI 405 Diversity and Equal 

Opportunity 

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women 

to men 
N/A 

GRI 414 Supplier Social 

Assessment  

414-1 New suppliers that were screened using social 

criteria 
81 – 82 

GRI 414 Supplier Social 

Assessment  

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 

actions taken 
N/A 

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components N/A 

GRI 412 Human Rights 

Assessment 

412-3 Significant investment agreements and contracts 

that include human rights clauses or that 

underwent human rights screening 

91 – 92, 137 

GRI 412 Human Rights 

Assessment 

412-2 Employee training on human rights policies or 

procedures 
N/A 

GRI 406 Non-discrimination 406-1 Incidents of discrimination and corrective actions 

taken 
137 

GRI 407 Freedom of Association 

and Collective Bargaining 

407-1 Operations and suppliers in which the right to 

freedom of association and collective bargaining 

may be at risk 

137 

GRI 408 Child Labor 408-1 Operations and suppliers at significant risk for 

incidents of child labor 
N/A 

GRI 409 Forced or Compulsory 

Labor 

409-1 Operations and suppliers at significant risk for 

incidents of forced or compulsory labor 
N/A 
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GRI 

Standard 

Number 
GRI Standard Title 

Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

GRI 410 Security Practices 410-1 Security personnel trained in human rights policies 

or procedures 
N/A 

GRI 411 Rights of Indigenous 

Peoples 

411-1 Incidents of violations involving rights of 

indigenous peoples 
N/A 

GRI 412 Human Rights 

Assessment 

412-1 Operations that have been subject to human rights 

reviews or impact assessments 
N/A 

GRI 414 Supplier Social 

Assessment  

414-1 New suppliers that were screened using social 

criteria 
N/A 

GRI 414 Supplier Social 

Assessment  

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 

actions taken 
N/A 

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components N/A 

GRI 413 Local Communities 413-1 Operations with local community engagement, 

impact assessments, and development programs 
130 

GRI 413 Local Communities 413-2 Operations with significant actual and potential 

negative impacts on local communities 
151 

GRI 205 Anti-corruption 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 140 – 141 

GRI 205 Anti-corruption 205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures 
140 – 141 

GRI 205 Anti-corruption 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 

taken 
140 – 141 

GRI 415 Public Policy 415-1 Political contributions https://www.spi.co.th/st
orage/corporate-
governance/anti-
corruption/20190604-
spi-anti-corruption-
policy-th.pdf 

GRI 206 Anti-competitive Behavior 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-

trust, and monopoly practices 
81 

GRI 419 Socioeconomic 

Compliance  

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 

social and economic area 
N/A 
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GRI 

Standard 

Number 
GRI Standard Title 

Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

GRI 414 Supplier Social 

Assessment  

414-1 New suppliers that were screened using social 

criteria 
N/A 

GRI 414 Supplier Social 

Assessment  

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 

actions taken 
N/A 

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components N/A 

GRI 416 Customer Health and 

Safety 

416-1 Assessment of the health and safety impacts of 

product and service categories 

27, 92 – 93,  

138 - 139 

GRI 416 Customer Health and 

Safety 

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health 

and safety impacts of products and services 
N/A 

GRI 417 Marketing and Labeling 417-1 Requirements for product and service information 

and labeling 
N/A 

GRI 417 Marketing and Labeling 417-2 Incidents of non-compliance concerning product 

and service information and labeling 
N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-43  Approach to stakeholder engagement 132 

GRI 102 General Disclosures 102-44 Key topics and concerns raised 17 – 23, 79 – 88   

GRI 417 Marketing and Labeling 417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 

communications 
81, 143 

GRI 418 Customer Privacy 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 

customer privacy and losses of customer data 
92 

GRI 419 Socioeconomic 

Compliance  

419-1 Incidents of non-compliance concerning marketing 

communications 
N/A 

 

หากมีขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ กรุณาตดิตอ่ : 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบ  
  การควบคุมภายในของบริษัท 
  ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 26) เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563  โดยมกีรรมการอสิระ
ทัง้ 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัท ประจ าปี 2562 ซึง่ใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามแนวคิด  COSO  ท่ีไดป้รบัปรุง  Framework ใหม ่ โดยการซกัถาม
ขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่เป็นผูส้อบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ท่ี
จดัท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีรายงานวา่ การด าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามธุรกิจปกติ ไมป่รากฎสิ่งผิดปกติท่ีเป็นนยัส าคญั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึง่ท่ีประชมุได้
สรุปวา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ คณะกรรมการบริษัทเหน็ว่า 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพยีงพอและเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ 
ไดจ้ดัใหม้ีสายงานตรวจสอบภายในของบริษัท ด าเนินการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนบัสนนุ
ภารกิจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  ดงันี ้
  1. การควบคุมภายในองคก์ร 
   บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยค านงึถงึความเป็นธรรมตอ่
พนกังาน  ลกูคา้  คูค่า้  คูแ่ข่ง เจา้หนี ้ภาครฐั  ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  สงัคม  ชมุชน  และสิ่งแวดลอ้ม  และไดม้ีการ
ทบทวนการปฏิบตัิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยู่เสมอ  เพ่ือใหส้ามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง 
   บริษัทฯ มีการจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีมีลกัษณะการกระจายอ านาจ เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานมคีวามคลอ่งตวั 
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหวา่งกนั มีการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชดุต่างๆ อ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นลายลกัษณอ์กัษร และระเบียบปฏิบตัิในการท างาน เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการออกจากกนั ท าใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมในการด าเนินธรุกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้สื่อสารใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังาน รบัทราบ เพ่ือเป็นแนวทาง
ใหท้กุคนปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  และซื่อสตัย ์ ไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถงึการ
ไมท่จุริต คอรร์ปัชนั อนัท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ อีกทัง้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารดแูลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูต้รวจสอบการใชอ้  านาจตามกฎบตัร และระเบียบปฏิบตัิในการท างาน  รวมทัง้มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  กฎบตัรและระเบียบปฏิบตัิในการท างาน  ซึง่หาก
พบการไมป่ฏิบตัิตาม   บริษัทฯ มีกระบวนการลงโทษ หรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสมภายในเวลาอนัควร  โดย
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของพนกังานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   ตามท่ีบริษัทฯ ไดล้งนามประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการ
ทจุริต (Private Sector Colllective Action Coalition Against Corruption : CAC) และเมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 
บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองการตอ่สมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต แลว้นัน้ บริษัทฯ ยงัคง
ด าเนินการตามขึน้ตอนปฏิบตัิตา่งๆ อย่างสม ่าเสมอและตรวจสอบได ้ โดยในปี 2562 บรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัการแจง้เบาะแส
ทจุริตคอรร์ปัชนัในทกุๆ ช่องทางท่ีเปิดรบัแตอ่ย่างใด 
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  2. การประเมินความเสี่ยง 
   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท าหนา้ท่ีดแูลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากทัง้ปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท มีการก าหนดแผนงานและขัน้ตอนการด าเนินงาน  ตลอดจน
มีการติดตามผลการจดัการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ รวมทัง้ผูบ้ริหารทกุระดบัมีสว่นรว่มในการ
บริหารความเสี่ยงและไดม้ีการสื่อสารใหพ้นกังานรบัทราบ และถือปฏิบตัิเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร 
   คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตคอรร์ปัชนั มี
การทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ และมีการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั และ
ขอ้ปฎิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั รวมทัง้ไดพิ้จารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิ่งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่
พนกังานวา่ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมใหพ้นกังานกระท าในสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม     
   นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามหลกัการบญัชีรบัรองทั่วไปและเหมาะสมกบัธุรกิจ โดยไดเ้ปิดเผย
รายงานทางการเงินท่ีมีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง  และสะทอ้นถงึกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัท 
  3. การควบคุมการปฏบิัตงิาน 
   บริษัทฯ ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร รวมถงึมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้น คือ หนา้ท่ีอนมุตัิ หนา้ท่ีบนัทกึรายการบญัชี
และขอ้มลูสารสนเทศ และหนา้ท่ีในการดแูลจดัเก็บทรพัยส์นิ ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั  
รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้ีระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการท าธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทั่วไปไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
เพ่ือป้องกนัการใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการน าทรพัยส์นิของบริษัทไปใชโ้ดยมชิอบ หรือเกินกวา่อ านาจท่ีไดร้บัมอบหมาย ตลอดจน
มีมาตรการติดตามใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนด การควบคมุความปลอดภยั
ดา้นระบบเทคโนโลยีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว รวมถงึรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั  และมี
นโยบายก าหนดใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมตา่งๆ  ตอ้งกระท าโดยผูไ้มม่ีสว่นไดเ้สีย  เพ่ือป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผล
ประโยขนข์องบริษัทไปใชส้ว่นตวั    
   นอกจากนี ้ ในกรณีท่ีมีการอนมุตัิธุรกรรมในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนักบับริษัทฯ ในระยะยาว  บริษัทฯ มีการ
ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้ รวมถงึมีการติดตาม ดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม
อย่างสม ่าเสมอ 
  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
   บริษัทฯ มีการน าเสนอขอ้มลูและเอกสารประกอบการตดัสนิใจอย่างเพียงพอเป็นการลว่งหนา้ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทใชพิ้จารณาประกอบการตดัสินใจ ตลอดจนมีการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRS) โดยมีการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มกีารจดัเก็บเอกสารประกอบการ
บนัทกึบญัชีไวอ้ย่างครบถว้น เป็นหมวดหมูใ่นสถานท่ีท่ีปลอดภยัตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
   บริษัทฯ  มีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุใหก้ารควบคมุภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามท่ีก าหนด โดยบริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทาง
การสื่อสารเพ่ือรบัแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส เก่ียวกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกองคก์ร โดยขอ้มลู
ของผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนจะถกูรกัษาไวเ้ป็นความลบั 
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   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูส  ารอง (Disaster Recovery Site) ท่ีพรอ้มท างานทดแทน
ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ เพ่ือรองรบัสถานการณฉ์กุเฉินจากภยัพิบตัิท่ีอาจจะเกิดขึน้  
  5. ระบบการตดิตาม 
   บริษัทฯ ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแตล่ะฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การควบคมุภายในไดด้  าเนินการไปอย่างครบถว้น เหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรบัผิดชอบ
ในการตรวจสอบ ประเมินผลการควบคมุภายในของระบบงานตา่ง ๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง 
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบซึง่มีการประชมุรว่มกนัเป็นประจ าทกุเดือน  กรณีท่ีตรวจพบ
ขอ้บกพรอ่งท่ีมีสาระส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่ฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอให้
ด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข และใหม้ีการตรวจติดตามความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งอย่างสม ่าเสมอ 
 

 11.2   ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัทเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพ่ิมเติมดใูนเอกสารแนบ 5 : 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผูส้อบบญัชีไมม่ีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในแตป่ระการใด 
 

11.3  หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
                คณะกรรมการบริษัทมีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทช่ือสายงาน
ตรวจสอบมี นางสาวเพลินพศิ บุญศิริ เป็นผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกจิ ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกับการปฏบิัตงิานด้านการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ 
โครงการหลกัสตูรวฒิุบตัรผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE (Chief Audit Executive Professional Leadership 
Program), ขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 50001 : 2008 Internal Auditor, ท าบญัชีดี มีบญัชีเดียว เสียภาษีดีดี ไมม่ีคา่ปรบั 
กฎหมาย Transfer Pricing, Road to certify “CAC”, กาขยายโครงการ “ขยายแนวรว่ม (คูค่า้) ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั” และ
ภาษีท่ีดิน และสิ่งปลกูสรา้ง (ฉบบัใหม)่ พรอ้มทัง้มีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จงึเห็นว่ามีความ
เหมาะสมเพยีงพอกับการปฏบิัตหิน้าทีห่วัหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒกิารศึกษา ประสบการณแ์ละการ
อบรมในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างด ีอกีทัง้ได้รับวุฒบิัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE (Chief Audit 
Executive Professional Leadership Program) และมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  โดย
มีขอบเขตและความรับผิดชอบดงันี ้
  1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
  2. ก าหนดขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัิและวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ 
  3. ควบคมุการตรวจสอบภายในใหม้ีการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว ้
  4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
  5. น าเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
  6. ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
  7. ประสานงานกบัพนกังานทัง้หมด  รวมทัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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  ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีมีการประเมิน แต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นกฏบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยไดเ้ปิดเผยประวตัิของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ไวใ้นแบบ 56-1 (ปรากฎในเอกสารแนบ 3) และแบบ 56-2 
ในรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
  ส่วนหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท บริษัทฯ ยงัไมม่ีการแตง่ตัง้ต  าแหน่งดงักลา่ว 
 

 11.4  ข้อมูลผู้ท าบัญชขีองบริษัท 
 ผูท้  าบญัชีของบริษัท ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 คือ นายพงศเ์ทพ โรหิตะศนุ ต าแหน่งผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชี จบการศกึษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี สาขาการสอบบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็น
ผูด้แูลการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูทางบญัชี ใหม้ีความครบถว้นและถกูตอ้ง โดยมีคณุสมบตัิของผูท้  าบญัชี 
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12.   รายการระหว่างกัน 
 มาตรการในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการเกีย่วโยงกัน บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบาย
ในการปฏิบตัิการท ารายการระหวา่งกนั ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนี ้ยงัมีการก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษัท ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ท่ีมีมลูค่าเกินรอ้ยละ 
0.03 ของ NTA บริษัทฯ ก าหนดใหน้ าเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ใหค้วามเห็นชอบ และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ ซึง่ก าหนดใหก้รรมการบริษัทผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ในวาระใด ตอ้งออกจากหอ้งประชมุ และไมอ่อกเสียงในวาระนัน้ เม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ ไดเ้ปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาอนมุตัิหลกัการใหฝ่้ายจดัการ สามารถท าธุรกรรมท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือสนบัสนนุธรุกิจปกติ ท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบั
คูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนัดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ
บริษัท ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวขอ้ง โดยขออนมุตัิหลกัการทกุปีและสรุปรายการระหวา่งกนัทกุไตรมาส เพ่ือรายงาน
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทและไดส้รุปเปิดเผยไวใ้น แบบ  56-1 และแบบ  56-2 
 แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการเกีย่วโยงกันในการท าธรุกิจของบรษัิท สว่นใหญ่เป็นการ
ท าธุรกิจกบับริษัทกลุม่สหพฒัน ์ซึง่เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติทางการคา้  โดยมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปและบริษัทฯ 
มีมาตรการดแูลการท ารายการระหวา่งกนัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
 ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ และ/หรือ นกัลงทนุสามารถดขูอ้มลูรายการระหวา่งกนัยอ้นหลงั 3 ปี ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษัท 
(www.spi.co.th) ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ แบบฟอรม์ 56-1 หวัขอ้ รายการระหวา่งกนั 
 ในปี 2562 มีการท ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการเกีย่วโยงกันทีไ่ด้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอยีดดังนี ้
 12.1 การซือ้/ขายหุน้ 
  1. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1 (ชดุท่ี 26) เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 อนมุตัิใหบ้ริษัทฯ 
ซือ้หุน้สามญั บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 17,337,500 หุน้ ราคาหุน้ละ 4.36 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 
75,591,500.- บาท จาก นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา  

   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ในฐานะญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ นาย
บณุยสิทธ์ิ โชควฒันา  นายบญุชยั  โชควฒันา และนายบญุเกียรติ  โชควฒันา 
  2. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 8 (ชดุท่ี 26) เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 อนมุตัิใหข้ายหุน้
สามญั บริษัท ฮเูวอรอ์ตุสาหกรรม (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 80,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 3,870.- บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 
309,600,000.- บาท ใหแ้ก่ บรษัิท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายวิชยั กลุสมภพ ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท 
บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั  
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 12.2 การซือ้/ขายทีด่นิ เป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 
  1. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3 (ชดุท่ี 26) เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 อนมุตัใิหบ้ริษัทฯ 
ซือ้และรบัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ท่ีดินตราจองเลขท่ี 259 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี จ  านวนเนือ้ท่ีประมาณ 
1 งาน 28 ตารางวา เป็นเงิน 1,536,000.- บาท ซึง่เป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคาประเมินของกรมท่ีดิน แตเ่ท่ากบัราคาประเมินของ
ผูป้ระเมินอิสระ  และท่ีดินตราจองเลขที่  2914  ต  าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี จ  านวนเนือ้ท่ีประมาณ 1 ไร ่
3 งาน 50 ตารางวา เป็นเงิน 16,875,000.- บาท  ซึง่เป็นราคาท่ีสงูกวา่ราคาประเมินของกรมท่ีดิน และราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ แตเ่ป็นราคาท่ีอยู่ในช่วงราคาซือ้ขายทั่วไปในบริเวณท่ีท่ีดินตัง้อยู่ รวมจ านวนเนือ้ท่ีประมาณ 2 ไร ่78 ตารางวา 
เป็นเงิน 18,411,000.- บาท จาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั ซึง่เป็นธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป  
   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ในฐานะผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
  2. ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 5 (ชดุท่ี 26) เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 อนมุตัิใหร้บัคืนเงิน
คา่มดัจ าท่ีดิน พรอ้มดอกเบีย้ ในอตัรารอ้ยละ 4 ตอ่ปี เป็นเงินทัง้สิน้ 18,047,208.- บาท จากบคุคลเก่ียวโยง ดงันี ้
   2.1 รบัคืนเงินมดัจ าคา่ท่ีดิน จาก บริษัท สินภราดร จ ากดั จ านวน 4,511,802.- บาท  
    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายส าเริง มนญูผล นายบญุเกียรติ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท 
และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บริษัท สนิภราดร จ ากดั 
   2.2 รบัคืนเงินมดัจ าคา่ท่ีดิน จาก บริษัท บีเอสซี โซ อิน จ ากดั จ านวน 4,511,802.- บาท 
    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ของบริษัท บีเอสซี โซ อิน จ ากดั และนายวิชยั กลุสมภพ ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และกรรมการ
ผูจ้ดัการ ของบริษัท บีเอสซ ีโซ อิน จ ากดั 
   2.3 รบัคืนเงินมดัจ าคา่ท่ีดิน จาก บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั จ านวน 4,511,802.- บาท 
    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา  นายบญุเกียรติ โชควฒันา ในฐานะกรรมการ
บริษัท และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
   2.4 รบัคืนเงินมดัจ าคา่ท่ีดิน จาก บริษัท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ ากดั จ านวน 4,511,802.- บาท 
    บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายวิชยั กลุสมภพ ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
ของ บริษัท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ ากดั 
 12.3 การใหบ้ริการ - การปรับปรุงผิวจราจร 
  ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 10 (ชดุท่ี 25) เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 อนมุตัิงบประมาณการ
ปรบัปรุงผิวจราจร บริเวณหนา้ บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท สหโคเจน 
(ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) ในวงเงินไมเ่กิน 9,250,000.- บาท โดยบริษัทฯ วา่จา้ง กบั บริษัท พิทกัษกิ์จ จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ี
เก่ียวโยงกนัเป็นผูด้  าเนินการ  
  บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบริษัท และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
บริษัท พิทกัษกิ์จ จ ากดั 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

170 
 

 12.4 ค า้ประกัน / ใหกู้้ยืม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเช่ือใหก้บับริษัทกลุม่สหพฒัน ์ จ านวน 11 บริษัท 
วงเงินรวมประมาณ 803.74  ลา้นบาท ยอดใชไ้ปรวมประมาณ  669.18 ลา้นบาท   
    ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายรบัจากคา่ค า้ประกนัจ านวน 2.91 ลา้นบาท จากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 ราย โดย
คิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัในอตัรารอ้ยละ 0.125 - 1 ของมลูคา่วงเงิน บริษัทฯ จะจดัเก็บจากบริษัทท่ีจ่ายคา่ปรกึษา
ธุรกิจในอตัรารอ้ยละ 0.5 และจะจดัเก็บจากบริษัทท่ีไมไ่ดจ้า่ยคา่ปรกึษาธุรกิจรอ้ยละ 1 และจะไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียมค า้
ประกนัจากบริษัทรว่มลงทนุจากตา่งประเทศ   เน่ืองจากเป็นการค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุและเป็นไปตามสญัญา
รว่มทนุ ในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มเจรจากบับริษัทรว่มลงทนุจากตา่งประเทศ เพ่ือเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมค า้ประกนัเพ่ิมขึน้  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F 1,974,931.52 
2 บรษัิท พิทกัษกิ์จ จ ากดั  A, B, C, E, F 13,589.05 
3 บรษัิท สห โตควิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั A, B, C, E 203,368.00 
4 บรษัิท โมบาย โลจิสติกส ์จ  ากดั A, B, C, E 107,455.07 
5 บรษัิท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ  ากดั A, C, E, F 81,675.02 
6 บรษัิท เอ เทค เท็กซไ์ทล ์จ  ากดั A, C, E 181,877.48 
7 บรษัิท ไหมทอง จ ากดั A, B, C, E 25,000.00 
8 PT .DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO.,LTD. A, C 18,397.76 
9 บรษัิท โตโยโบะ สห เซฟตี ้วีฟ จ  ากดั A, C, E 79,840.56 

10 บรษัิท อิมแพค โซลา่ร ์จ  ากดั A, B, C, E 239,523.96 
 รวม  2,925,658.42 

 

 12.5 ค่าไฟฟ้าและค่าไอน า้ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ไฟฟา้และไอน า้รบัจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 41 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
1,585.95 ลา้นบาท โดยในการซือ้ขายสว่นใหญ่จะท าเป็นสญัญาซือ้ขายระยะยาว โดยมีอายสุญัญา 15 ปี และในการคิด
คา่ไฟฟ้านัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเ่กินกวา่ราคาจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค สว่นราคาคา่ไอน า้ไมต่  ่ากวา่ราคา
ซือ้จาก บริษัท  สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกวา่ 500,000.00 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 99.94  
มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท กบินทรพ์ฒันกิจ จ ากดั  A, B, E, F                   3,754,298.58  
2 บรษัิท คารบ์อน เมจิก (ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E                15,833,582.42 
3 บรษัิท เคนมิน ฟูด้ส ์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั A, E                30,994,937.70  
4 บรษัิท จาโนเม ่(ประเทศไทย) จ  ากดั A, E                11,091,842.37 
5 บรษัิท ชาลด์อง )ประเทศไทย(  จ  ากดั E                   2,358,948.87 
6 บรษัิท ดบัเบิล้ยบูแีอลพี จ  ากดั B, E                   1,808,593.44 
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
7 บรษัิท โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย จ ากดั A, E                13,622,466.68 
8 บรษัิท ทอ้ปเทรน็ดแ์มนแูฟคเจอริง่ จ  ากดั A, B, E, F                56,075,466.78  
9 บรษัิท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ  ากดั (มหาชน) A, B, E 48,614,661.29 

10 บรษัิท โทเทิลเวยอิ์มเมจ จ ากดั A, E                      819,093.98 
11 บรษัิท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์จ  ากดั A, E              178,075,012.57 
12 บรษัิท ไทยคามายา่ จ  ากดั E                31,473,729.62 
13 บรษัิท ไทยโคบาชิ จ  ากดั A, E                   1,613,579.43  
14 บรษัิท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E              245,756,746.89  
15 บรษัิท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จ ากดั E, F                27,650,713.36 
16 บรษัิท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F                      6,739,959.99  
17 บรษัิท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) A, B, E, F              217,860,659.38 
18 บรษัิท ไทยมอนสเตอร ์จ  ากดั A, E                      543,931.71  
19 บรษัิท ไทยสเตเฟล็กซ ์จ  ากดั A, E                   3,789,651.89  
20 บรษัิท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E                25,118,359.87 
21 บรษัิท บางกอกโตเกียว ช็อคส ์จ ากดั A, E                23,374,742.06 
22 บรษัิท พิทกัษกิ์จ จ ากดั A, B, C, E, F                   1,276,254.89 
23 บรษัิท มอลเทน (ไทยแลนด)์ จ  ากดั A, E, F                24,890,598.38  
24 บรษัิท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร ์โปรดกัส ์จ  ากดั A, E, F                46,648,233.09  
25 บรษัิท ราชาอชูิโน จ ากดั A, E                34,264,410.10  
26 บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E, F              160,868,008.84 
27 บรษัิท วาโกศ้รรีาชา จ ากดั B, E                   6,415,755.55 
28 บรษัิท สหชลผลพืช จ ากดั A, B, E, F                11,999,192.11 
29 บรษัิท สหเซวา จ ากดั A, B, E                34,522,710.77  
30 บรษัิท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F                   2,053,760.68 
31 บรษัิท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E              239,845,596.31  
32 บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนลเลทเธอรแ์ฟชั่น จ  ากดั A, B, E                   2,566,889.59  
33 บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั A, B, E                   2,022,355.97 
34 บรษัิท เอสแอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     

            เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F                46,385,714.21  
35 บรษัิท เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  A, B, C, E, F                   4,801,120.62  
36 บรษัิท โอสถ อินเตอร ์แลบบอราทอรสี ์จ  ากดั A, B, E                19,520,261.47  
37 บรษัิทอ่ืนๆ                 895,211.77 

 รวม     1,585,947,053.23 
 

 12.6 ค่าลิขสิทธิรั์บ 
 บริษัทฯ ไดท้  าสญัญายินยอมใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้กบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสญัญามีระยะเวลาเฉลี่ย 
1 - 3 ปี และ บริษัทฯ คิดคา่ตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 3.50 - 8.30 ของราคายอดขายสทุธิ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ลิขสิทธ์ิ
รบัจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 10 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 56.87 ลา้นบาท ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.69 มีรายละเอียดดงันี ้
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12.7  ค่าปรึกษารับ 
 ในปี  2562 บริษัทฯ มีคา่ปรกึษาธุรกิจจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  15.93  ลา้นบาท    โดย
คา่ปรกึษาธุรกิจจะพิจารณาจากลกัษณะของการใชบ้ริการ ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
95.01 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

               งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E 8,736,618.50 
2 บรษัิท เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตร ีจ  ากดั A, B, E, F 600,000.00 
3 บรษัิท บีเอ็นซี เรยีลเอสเตท จ ากดั A, B, E 3,230,000.00 
4 บรษัิท สห โคเมเฮียว จ ากดั A, B, E 2,570,000.00 
5 บรษัิทอ่ืนๆ          795,000.00  
 รวม  15,931,618.50 

 

 12.8   ค่าเช่าอสังหาริมทรัพยรั์บ 
 บริษัทฯ ไดท้  าสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัยก์บับริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถงึ 3 ปี 
โดยการก าหนดราคาจะขึน้อยู่กบัท าเลท่ีตัง้และตน้ทนุในการลงทนุของบริษัท ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่เช่าอสงัหาริมทรพัย์
รบัจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  158.31 ลา้นบาท ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 98.28 มีรายละเอียดดงันี ้

    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท คารบ์อน เมจิก (ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E              6,566,500.00  
2 บรษัิท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จ  ากดั E              2,274,240.00 
3 บรษัิท ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ  ากดั A, C, E, F                 885,600.00  
4 บรษัิท โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย จ ากดั A, E              2,904,284.00  
5 บรษัิท ทอ้ปเทรน็ดแ์มนแูฟคเจอริง่ จ  ากดั A, B, E, F              8,587,820.32 
6 บรษัิท ไทยโคบาชิ จ  ากดั A, E              3,871,080.00 
7 บรษัิท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E           20,921,264.59 
8 บรษัิท ไทยโทมาโด จ ากดั A, E                 851,040.00 

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  )มหาชน(  A, B, E, F 30,617,085.66 
2 บรษัิท บตูคินิวซิตี ้จ  ากดั )มหาชน(  A, E, F 5,385,469.90 
3 บรษัิท ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั A, B, E 3,670,825.01 
4 บรษัิท ราชาอชูิโน จ ากดั A, E 996,859.81 
5 บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F 16,029,276.69 
6 บรษัิทอ่ืนๆ  173,887.04 
 รวม  56,873,404.11 
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    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
9 บรษัิท ไทยสเตเฟล็กซ ์จ  ากดั A, E 3,466,317.06 

10 บรษัิท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F              53,902,260.00 
11 บรษัิท ราชาอชูิโน จ ากดั A, E              1,615,140.00 
12 บรษัิท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E              5,746,680.00  
13 บรษัิท แหลมฉบงั คลงัสินคา้ จ  ากดั B, E, F 704,700.00 
14 บรษัิท แมส่อด ซาคาเอะเลซ จ ากดั A, B, E 506,181.60 
15 บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F                 950,760.00 
16 บรษัิท บางกอกรบัเบอร ์ดีเวลลอปเมนต ์เซ็นเตอร ์จ  ากดั E              4,569,600.00 
17 บรษัิท บีเอ็นซี แมส่อด จ ากดั A, B, E              1,655,850.00 
18 บรษัิท โมเดอรน์ เทคโนโลยี่ คอมโพเนน้ท ์จ ากดั B, E              6,000,000.00 
19 บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั A, B, E              2,844,000.00 
20 บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E, F              4,471,200.00  
21 บรษัิท ศรรีาชา เอวิเอชั่น จ  ากดั A, B, E, F              3,000,000.00 
22 บรษัิท สหเซวา จ ากดั A, B, E              5,363,820.00 
23 บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั A, B, E                 701,080.00  
24 บรษัิท เอสแอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     

           เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F              7,524,624.00 
25 บรษัิท เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  A, B, C, E, F              4,674,447.00  
26 บรษัิท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ จ  ากดั A, E              1,027,584.00  
27 บรษัิทอ่ืนๆ  2,721,706.00  

 รวม  158,307,778.57 
 

 12.9 ค่าน า้รับ 
  ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่น า้รบัจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 72 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 56.54 ลา้นบาท โดย
การคิดคา่น า้นัน้ บริษัทฯ จะคดิในราคาไมเ่กินกวา่ราคาจ าหน่ายของการประปาสว่นภมูิภาค ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 
500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.02  มีรายละเอียดดงันี ้    

    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท เคนมิน ฟูด้ส ์(ไทยแลนด)์ จ  ากดั A, E           1,847,496.00 
2 บรษัิท โชคชยัพิบลู จ ากดั E, F              583,984.00  
3 บรษัิท ทอ้ปเทรน็ดแ์มนแูฟคเจอริง่ จ  ากดั A, B, E, F           972,312.00  
4 บรษัิท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์จ  ากดั A, E           1,940,232.00  
5 บรษัิท ไทยกลุแซ ่จ ากดั A, E              1,079,920.00 
6 บรษัิท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E           5,178,888.00 
7 บรษัิท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จ  ากดั E, F              773,064.00 
8 บรษัิท ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั A, B, E           2,031,920.00 
9 บรษัิท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) A, B, E, F           2,953,360.00 
10 บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F              939,504.00 
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    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
11 บรษัิท บางกอกโตเกียวซ็อคส ์จ ากดั A, B, E 685,200.00 
12 บรษัิท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร ์โปรดกัส ์จ  ากดั A, E, F              820,704.00 
13 บรษัิท โมเดอรน์ เทคโนโลยี่ คอมโพเนน้ท ์จ ากดั B, E              607,664.00  
14 บรษัิท ราชาอชูิโน จ ากดั A, E           5,937,432.00 
15 บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E, F           1,311,600.00 
16 บรษัิท สหโคเจน กรนี จ  ากดั B, E            3,632,283.00 
17 บรษัิท สหชลผลพืช จ ากดั A, B, E, F           1,651,630.40 
18 บรษัิท สหเซวา จ ากดั A, B, E              559,584.00 
19 บรษัิท สหพฒันพิบลู จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F              503,026.00 
20 บรษัิท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E           2,437,440.00  
21 บรษัิท เอ เทค เท็กซไ์ทล ์จ ากดั A, C, E           1,470,821.00 
22 บรษัิท เอสแอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     
           เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F           3,892,440.00 

23 บรษัิท เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ  ากดั A, B, C, E, F           1,662,984.00 
24 บรษัิท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ จ  ากดั A, E           4,993,764.00  
25 บรษัิท แอดแวนเทจ ฟตุแวร ์จ  ากดั B, E              631,664.00 
26 บรษัิท โอสถ อินเตอร ์แลบบอราทอรสี ์จ  ากดั A, B, E              676,176.00  
27 บรษัิทอ่ืนๆ           6,768,495.96 
 รวม         56,543,588.36 

 

 12.10   ค่าบ าบัดน า้เสีย 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายรบัคา่บ าบดัน า้เสียจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 60 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
28.00 ลา้นบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการใหบ้ริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึตน้ทนุในการบริการ ซึง่รายการที่มีมลูคา่
มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 80.35 มรีายละเอียดดงันี ้    

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์จ  ากดั A, E                  761,360.80  
2 บรษัิท ไทยกลุแซ ่จ ากดั A, E 1,036,723.20 
3 บรษัิท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E              1,602,026.80 
4 บรษัิท ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั A, B, E              2,333,368.80  
5 บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F                  706,596.40  
6 บรษัิท ราชาอชูิโน จ ากดั A, E              1,262,466.40  
7 บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) A, B, E              3,994,027.12  
8 บรษัิท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E              974,976.00  
9 บรษัิท เอ เทค เท็กซไ์ทล ์จ ากดั A, C, E              1,444,845.40  
10 บรษัิท เอสแอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     
           เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F              2,198,430.84 

11 บรษัิท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ จ  ากดั A, E              5,088,304.00  
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
12 บรษัิท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) A, B, E, F                  526,014.00 
13 บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E, F                  572,593.70 
14 บรษัิทอ่ืนๆ              5,503,965.24 
 รวม         28,005,698.70 

 

 12.11   รายได้งานแสดงสินค้า 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดง้านแสดงสินคา้จากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 79 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
52.42 ลา้นบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการใหบ้ริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึตน้ทนุในการบริการ ซึง่รายการที่มีมลูคา่
มากกวา่ 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 82.04 มรีายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท กบินทรพ์ฒันกิจ จ ากดั  A, B, E, F          2,307,600.00  
2 บรษัิท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F               3,595,000.00 
3 บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F               3,178,160.00  
4 บรษัิท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F               1,060,000.00 
5 บรษัิท บางกอกแอธเลติก จ  ากดั A, E, F               1,868,880.00  
6 บรษัิท บตูคินิวซิตี ้จ  ากดั (มหาชน) A, E, F               1,104,000.00 
7 บรษัิท ประชาอาภรณ ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F               1,358,000.00  
8 บรษัิท เพนส ์มารเ์ก็ตติง้ แอนด ์ดิสทรบิิวชั่น จ  ากดั A, E, F               932,000.00 
9 บรษัิท เพรซิเดนท ์เบเกอรี ่จ  ากดั (มหาชน) A, B, E, F                   658,000.00 
10 บรษัิท ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั A, B, E, F               1,064,000.00 
11 บรษัิท ยนีูเวอรส์บวิตี ้จ  ากดั  E               1,224,000.00 
12 บรษัิท ราชาอชูิโน จ ากดั A, E                   1,091,000.00 
13 บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E, F                   858,000.00 
14 บรษัิท วาโกศ้รรีาชา จ ากดั B, E                   555,000.00  
15 บรษัิท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F               1,655,000.00 
16 บรษัิท เอช แอนด ์บี อินเตอรเ์ท็กซ ์จ  ากดั A, B, E, F                   1,040,000.00 
17 บรษัิท โอ ซี ซี จ  ากดั (มหาชน) A, E, F               1,569,000.00 
18 บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F             18,328,060.00  
19 บรษัิทอ่ืนๆ                9,413,800.00  
 รวม  52,419,500.00 

 

 12.12  ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภครับ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่บริการสว่นกลางและคา่สาธารณปูโภครบัจากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 70 ราย 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 107.06 ลา้นบาท โดยคิดราคาจากพืน้ท่ีการใหบ้ริการ  จ านวน  ระยะเวลา รวมถงึตน้ทนุในการบริการ 
ซึง่รายการที่มีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 92.83 มีรายละเอียดดงันี ้
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท กบินทรพ์ฒันกิจ จ ากดั  A, B, E, F              1,407,436.00  
2 บรษัิท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จ  ากดั E            4,537,000.00  
3 บรษัิท ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ  ากดั A, C, E, F            4,142,342.30 
4 บรษัิท โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย จ ากดั A, E            2,868,660.00  
5 บรษัิท ไทยซมัซงุ อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E          32,407,086.90  
6 บรษัิท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) A, B, E, F            1,710,960.00  
7 บรษัิท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E          13,189,680.00 
8 บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F            709,363.73  
9 บรษัิท นิปปอน เต ซาโต จ ากดั A, E            1,537,029.97 
10 บรษัิท บีเอ็นซี แมส่อด จ ากดั A, E            2,542,755.00 
11 บรษัิท เพรซิเดนท ์โคราคเุอ็น จ ากดั B, E, F            1,723,830.91  
12 บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ  ากดั A, B, E, F          12,524,659.57 
13 บรษัิท ศรรีาชา เอวิเอชั่น จ  ากดั A, B, E, F                623,896.91 
14 บรษัิท สห ลอวส์นั จ  ากดั A, B, E, F                892,556.99  
15 บรษัิท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F 563,344.80 
16 บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั A, B, E 509,125.00 
17 บรษัิท เอช แอนด ์บี อินเตอรเ์ท็กซ ์จ  ากดั A, B, E, F            1,355,382.47 
18 บรษัิท เอสแอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     
           เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F          12,594,612.00  

19 บรษัิท เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ  ากดั A, B, C, E, F            2,521,211.49 
20 บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F                           1,024,047.09 
21 บรษัิทอ่ืนๆ             7,671,447.08 
 รวม         107,056,428.21  

 

 

 12.13  ค่าบริการในส่วนอืน่ๆ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายรบัอื่นๆ จากบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 374.68 ลา้นบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการ
ใหบ้ริการ จ านวน ระยะเวลา รวมถงึตน้ทนุในการบริการ มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรบั 
   งบการเงินรวมและ 

                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1.  ขายเงินลงทนุ         318,780,000.00 
2.   คา่บรกิารรบั 11,017,175.60 
3.  ดอกเบีบ้รบัตามสญัญาเชา่         12,468,460.27 
4.  เครื่องหมายการคา้รบั            903,619.52  
5.  คา่เชา่สงัหารมิทรพัยร์บั            5,331,120.00 
6.  คา่รกัษาพยาบาลรบั            624,026.61 
7.  สิทธิการเชา่รบั 3,595,094.55 
8.  รายไดอ่ื้น               21,963,123.12  
     รวม 374,682,619.67 
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 12.14  ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน า้ 
 บริษัทฯ ไดท้  าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กบับริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่จ านวนเงินท่ีจ่ายไมส่งูกวา่ราคาท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทนุ
คา่บริการไฟฟ้าและไอน า้ ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.  ตน้ทนุคา่ไฟฟา้  1,399,977,899.57 
2.  ตน้ทนุคา่ไอน า้  346,872,104.27 
3.  ตน้ทนุคา่ไฟฟา้โซลา่ร ์  527,387.51 
     รวม  1,747,377,391.35 

  

 12.15 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน า้ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ไฟฟ้าจ่ายใหแ้ก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย ซึง่ราคาเป็นไปตามท่ีผูใ้หบ้ริการก าหนด
ไมส่งูกวา่ราคาของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เป็นจ านวนทัง้สิน้ 6.40 ลา้นบาทโดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณความสมัพนัธ ์
งบการเงินทีร่วมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) A, B, E 5,412,121.17 
2 บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A, B, E 991,880.00 
 รวม  6,404,001.17 

  

 12.16 ค่ารักษาความปลอดภัย 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่รกัษาความปลอดภยักบับริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ราย โดยพิจารณาจาก จ านวน
พนกังานรกัษาความปลอดภยั เวลาและพืน้ท่ีในการใชบ้ริการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท รกัษาความปลอดภยั พิทกัษกิ์จ จ ากดั A, B, E 28,342,641.07 

 
 

 12.17 ค่าบ าบัดน า้เสีย   
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่บ าบดัน า้เสียกบับริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 ราย ซึง่การจ่ายคา่ตอบแทนเป็นไปตาม
สญัญาและปริมาณการใชว้สัดอุปุกรณท่ี์เกิดขึน้จริง ตามราคาตลาดทั่วไป มีรายละเอียดดงันี  ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั A, B, E 27,340,013.85 
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 12.18 ค่าเช่าจ่าย  
  ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่เช่าจ่ายใหแ้ก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 ราย โดยพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนตามสญัญา 
มีการเปรียบเทียบกบัผูใ้หเ้ช่ารายอื่น และพิจารณาจากท าเลท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพและการใชป้ระโยชนข์องสนิทรพัย ์ เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 3.49 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F 2,653,200.00 
2 บรษัิท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ  ากดั A, B, E, F 772,200.00 
3 บรษัิท รกัษาความปลอดภยัไทยซีคอมพิทกัษกิ์จ จ ากดั A, B, E 31,949.36 
4 บรษัิท เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี จ  ากดั A, B, E, F 30,000.00 
 รวม  3,487,349.36 

 

 12.19 การก่อสร้างและซือ้สินทรัพย ์
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ก่อสรา้งและซือ้สินทรพัยท่ี์จ่ายใหแ้ก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 ราย ซึง่คา่ตอบแทนท่ี
จ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วสัด ุและเทคนิคการตกแตง่ติดตัง้เปรียบเทียบราคากบัผูเ้สนอรายอ่ืน เป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้ 40.84 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท พิทกัษกิ์จ จ ากดั A, B, C, E, F 39,317,531.63 
2 บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A, B, E 1,524,750.00 
 รวม  40,842,281.63 

 

 12.20 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใชจ้่ายงานแสดงสินคา้ท่ีจ่ายใหแ้ก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 ราย โดยพิจารณาจ่าย
คา่ตอบแทนตามลกัษณะงาน ท าเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใชบ้รกิาร เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 11.03 ลา้นบาท รายการ
ท่ีมีมลูคา่มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 91.87 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

  
 
 
 
 
 

 12.21 ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใชจ้่ายอื่นท่ีจ่ายใหแ้ก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 386.38 
ลา้นบาท ซึง่เป็นราคาตลาดเทียบเคียงกบัผูใ้หบ้ริการรายอื่นในลกัษณะเดียวกนัโดยทั่วไป รายการที่มีมลูคา่มากกวา่ 
500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.62 ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท กบินทรพ์ฒันกิจ จ ากดั A, B, E, F 8,732,439.26 
2 บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F 1,400,185.00 
3 บรษัิทอ่ืนๆ  896,553.93 
 รวม  11,029,178.19 
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบรษัิท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บรษัิท ไทยชิกิโบ จ ากดั A,B,E 166,414,500.00 
2 บรษัิท พี ที เค มลัติเซอรว์ิส จ ากดั A,B,E 104,569,215.43 
3 บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ  ากดั A,B,E 77,258,226.90 
4 บรษัิท พิทกัษกิ์จ จ ากดั A,B,C,E,F 9,320,378.03 
5 บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) A,B,E 7,900,932.33 
6 บรษัิท กบินทรพ์ฒันกิจ จ ากดั A,B,E,F 5,447,595.41 
7 บรษัิท ไทยเพรซิเดนท ์ฟดูส ์จ  ากดั (มหาชน) A,B,E,F 4,984,503.53 
8 บรษัิท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A,B,E,F 3,320,029.98 
9 บรษัิท เทรชเชอร ์ฮิลล ์จ ากดั A,B,E,F 1,602,660.00 
10 บรษัิท รกัษาความปลอดภยั พิทกัษกิ์จ จ ากดั  A,B,E 1,298,744.32 
11 บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A,B,E,F 1,189,046.52 
12 บรษัิท เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอรว์ิส จ ากดั E,F 932,467.73 
13 บรษัิท ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ  ากดั E 686,400.02 
14 บรษัิทอ่ืนๆ  1,450,655.87 
 รวม  386,375,356.07 

 

เน่ืองจากรายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีเกิดขึน้ สว่นใหญ่เป็นรายการที่ด  าเนินไปตามธุรกิจปกติ และเพ่ือเป็น
การสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทกลุม่สหพฒัน ์ เชน่ การซือ้ขายไฟฟ้าในสวนอตุสาหกรรม เครือสหพฒัน ์ การ
ใหบ้ริการรบัปรกึษาธุรกิจ การใหบ้ริการเครื่องหมายการคา้ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการอนมุตัิ
หลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทั่วไปในการท าธุรกรรมระหวา่งบริษัทฯ กบั กรรมการ ผูบ้ริหาร  หรอื
บคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  เป็นประจ าทกุปีในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1 หลงัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี เพ่ือใหก้รรมการบริษัทชดุใหมไ่ดท้ราบเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว และใหส้รุปรายการดงักลา่วทกุไตรมาส เพ่ือรายงาน
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างไรก็ตาม รายการระหวา่งกนัท่ีไมใ่ช่ธุรกิจปกติ บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ีทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  

 นโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท  ส  าหรบัรายการท่ีเป็นปกตทิางธรุกิจกบับริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนันัน้ มี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองในอนาคต แตใ่นสว่นของการใหกู้ยื้มเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการใหกู้ยื้มแก่บริษัทตา่งๆ 
ลงอย่างตอ่เน่ือง และมีนโยบายท่ีจะลดวงเงินค า้ประกนัท่ีเกินความจ าเป็นและลดการค า้ประกนัใหแ้ก่บริษัทกลุม่สหพฒัน์
ลง โดยจะใหบ้ริษัทกลุม่สหพฒันท่ี์รบัผิดชอบการติดตามสายธุรกิจนัน้ๆ  เป็นผูค้  า้ประกนัแทน  
 

หมายเหตุ:   ลกัษณะความสมัพนัธ ์
A  บริษัทถือหุน้ และ/หรือ การถือหุน้รว่มกนั     B  บริษัทมีกรรมการรว่มกนั 
C บริษัทค า้ประกนั D บริษัทใหกู้ยื้ม 
E บริษัทมีรายการซือ้ขายระหวา่งกนั F ผูถื้อหุน้หรือกรรมการเป็นญาตสินิทกรรมการ 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 13.1  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน    
 
  

 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

181 
 

13.2   ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
13.2.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นไดเ้สีย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 
จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน  ร้อยละ จ านวนเงิน  ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 251,444,016 0.60 211,545,824 0.55 98,756,539 0.28 
  เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 1,530,000,000 3.68 639,994,683 1.65 0 0.00 
  เงินลงทนุชั่นคราว 0 0.00 40,000,000 0.10 61,042,441 0.17 
  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 194,531,932 0.47 193,958,843 0.50 245,690,036 0.70 
  ส่วนของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินท่ี       
      ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 7,505,387 0.02 39,183,554 0.10 47,530,312 0.14 
  สินคา้คงเหลือ 1,362,942 0.00 1,307,631 0.00 2,558,431 0.01 
  สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 14,259,895 0.04 16,255,491 0.04 7,783,029 0.03 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,999,104,172 4.81 1,142,246,026 2.94 463,360,788 1.33 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 2,488,659,462 5.99 2,842,605,085 7.33 2,518,297,886 7.21 
เงินลงทนุในบรษิัทร่วม 29,279,096,160 70.42 27,525,036,517 70.94 25,188,993,972 72.15 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1,850,047,650 4.45 2,077,702,884 5.35 1,612,731,843 4.62 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินท่ี-สทุธิจาก       
      ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,976,419 0.00 9,008,193 0.02 47,935,697 0.14 
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 4,327,689,529 10.41 3,700,872,112 9.54 3,650,461,948 10.46 
ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 1,307,986,884 3.15 1,284,373,763       3.31 1,320,438,805 3.78 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 5,852,966 0.01 7,388,163 0.02 8,936,190 0.03 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 123,580,307 0.30 49,721,165 0.13 3,404,779 0.01 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 191,478,266 0.46 160,541,842 0.42 95,743,194 0.27 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 39,576,367,643 95.19 37,657,249,724 97.06 34,446,944,314 98.67 
รวมสินทรัพย ์ 41,575,471,815 100.00 38,799,495,750 100.00 34,910,305,102 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสว่นไดเ้สยี (ตอ่) (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีส้ินหมุนเวยีน       
 เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,160,000,000 5.20 0 0.00 4,080,000,000 11.69 
 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 296,469,666 0.71 340,869,492 0.88 320,616,554 0.92 
 สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 980,000,000 2.36 980,000,000 2.53 0 0.00 
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0 0.00 0 0.00 1,907,430 0.01 
 สว่นของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,000,000,000 2.41 0 0.00 0 0.00 
 สว่นของส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน       
    ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 8,808,615 0.02 8,808,615 0.02 3,863,142 0.01 
 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 8,020,439 0.02 8,068,528 0.02 7,848,772 0.02 

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 4,453,298,720 10.72 1,337,746,635 3.45 4,414,235,898 12.65 
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน       
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ       
   จากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 5,040,000,000 12.12 6,020,000,000 15.52 0 0.00 
หุน้กู ้– สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,000,000,000 2.41 2,000,000.000 5.15 2,000,000.000 5.73 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหนีส้นิ 1,724,490 0.00 16,633,314 0.04 3,032,309.,722 8.69 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน-สทุธิ       
   จากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 82,464,921 0.20 90,025,498 0.23 91,109,474 0.26 
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 0 0.00 0 0.00 66,953,581 0.18 
หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 464,501,339 1.11 329,403,937 0.84 242,630,904 0.69 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 6,588,690,750 15.84 8,456,062,749 21.78 5,433,003,681 15.55 
รวมหนีส้ิน 11,041,989,470 26.56 9,793,809,384 25.23 9,847,239,579 28.20 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุเรือนหุน้       
   ทนุจดทะเบียน       
     หุน้สามญั 582,923,188 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 582,923,188  582,923,188  582,923,188  
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้       
     หุน้สามญั 571,890,666 หุน้  มลูคา่หุน้ละ 1 บาท       
     (2561 : หุน้สามญั 571,515,007 หุน้)  571,890,666 1.38 571,515,007 1.47 494,034,300 1.42 
     มลูคา่หุน้ละ 1 บาท       
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 4,533,333,992 10.90 4,516,313,038 11.64 1,041,357,580 2.98 
สว่นเกินทนุหุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทรว่ม 6,151,889 0.01 6,151,889 0.02 6,151,889 0.02 
ก าไรสะสม        
  จดัสรรแลว้       
    ส  ารองตามกฎหมาย 80,000,000 0.19 80,000,000 0.21 80,000,000 0.23 
   ส  ารองทั่วไป 280,000,000 0.67 280,000,000 0.72 280,000,000 0.80 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 24,103,402,412 57.98 22,269,328,633 57.40 20,040,238,574 57.41 
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 958,703,386 2.31 1,267,684,789 3.27 3,092,838,010 8.86 
สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 30,533,482,345 73.44 28,990,993,356 74.73 25,034,620,353 71.72 
สว่นของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีไม่อ านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 0 0.00 14,693,010 0.04 28,445,170 0.08 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 30,533,482,345 73.44 29,005,686,366 74.77 25,063,065,523 71.80 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 41,575,471,815 100.00 38,799,495,750 100.00 34,910,305,102 100.00 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 
จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ จ านวนเงนิ  ร้อยละ 

รายได้       
   รายไดค้า่สาธารณปูโภครบั 2,096,853,637 39.37 2,127,498,918 37.44 2,060,916,019 31.03 
   รายไดค้า่ปรกึษา คา่เชา่และคา่บรกิาร 425,346,537 7.99 449,256,303 7.90 403,334,650 6.07 
   รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 0 0.00 0 0.00 209,123,750 3.15 
   รายไดเ้งินปันผลรบั 286,433,884 5.38 292,662,430 5.15 272,054,349 4.10 
     ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 0 0.00 0 0.00 817,646,969 12.31 
     ก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ 0 0.00 433,963,074 7.64 1,015,170,600 15.28 
    ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 93,736,949 1.76 3,070,470 0.05 0 0.00 
    โอนกลบัขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่ที่ดิน 62,109,613 1.17 0 0.00 0 0.00 
  รายไดอ่ื้น 29,707,679 0.55 50,154,293 0.88 54,257,970 0.81 
 รวมรายได้ 2,994,188,299 56.22 3,356,605,488 59.06 4,832,504,307 72.75 

ค่าใช้จ่าย       
   ตน้ทนุคา่สาธารณปูโภค 1,905,808,997 35.78 1,930,492,581 33.97 1,875,061,582 28.23 
     ตน้ทนุบรกิาร 430,879,512 8.09 466,186,415 8.20 411,183,205 6.19 
   ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ 0 0.00 0 0.00 33,163,284 0.50 
    คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 438,476,697 8.23 410,005,706 7.21 527,245,755 7.94 
    ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่เงินลงทนุ              64,631,589 1.21 61,994,813 1.09 164,326,780 2.47 
    ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 0 0.00 0 0.00 31,649,697 0.48 
 รวมค่าใช้จ่าย 2,839,796,795 53.31 2,868,679,515 50.47 3,042,630,303 45.81 
ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม       
     คา่ใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเงินได ้ 154,391,504 2.91 487,925,973 8.59 1,789,874,004 26.94 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 2,331,873,020 43.78 2,326,901,274 40.94 1,810,253,486 27.25 
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยทางการเงินและภาษีเงินได ้ 2,486,264,524 46.69 2,814,827,247 49.53 3,600,127,490 54.19 
    คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (222,313,011) (4.17) (191,693,109) (3.37) (145,116,909) (2.18) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,263,951,513 42.52 2,623,134,138 46.16 3,455,010,581 52.01 
ภาษีเงินได ้ 2,064,027 0.03 (22,495,070) (0.41) 49,555,681 0.74 
ก าไรส าหรับปี 2,266,015,540 42.55 2,600,639,068 45.75 3,504,566,262 52.75 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 4,702,132 0.09 (5,357,840) (0.09) (5,575,351) (0.08) 
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งบกระแสเงินสด (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2562 2561 2560 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
 ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 2,263,951,513 2,623,134,138 3,455,010,581 

 บวก  รายการปรบักระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ    

                    เป็นเงินสดรบั(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    
       คา่เสื่อมราคาและรายการตดับญัชี 203,166,989 203,632,512 194,206,897 

          ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 532,088 (1,792,484) (2,792,190) 

       ก าไรจากการขายเงินลงทนุ (93,736,949) (3,070,470) 31,649,697 
          ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 0 5,317 0 

          คา่ใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 7,798,160 7,673,835 7,679,375 

       สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (2,331,873,020) (2,326,901,274) (1,810,253,486) 

          ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่เงินลงทนุ 64,631,589 61,994,813 164,326,780 
          ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้ 0 0 (817,646,969) 

          ก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ 0 (433,963,074) (1,015,170,600) 

          คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู(โอนกลบั) (139,435) (963,033) 1,631,308 
          คา่ใชจ้า่ยจากหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 0 0 9,000,000 

          เงินปันผลรบัจากบรษัิทอ่ืนและเงินลงทนุระยะยาวอื่น (286,433,884) (292,662,430) (177,649,446) 

       โอนกลบัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของที่ดิน (62,109,613) 0 0 

          ดอกเบีย้จา่ย 222,313,011 191,693,109 145,116,908 
 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง                 
           ในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน (11,899,551) 28,780,959 185,108,856 
      สินทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

           ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (5,405,675) 51,453,855 (44,625,431) 

           ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน  38,709,941 48,514,633 (96,706,381) 
           สินคา้คงเหลือ (55,311) 1,250,800 (129,087) 

           สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1,995,596 2,577,560 (4,965,275) 

        สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น (7,735,908) (39,621,858) 37,588,484 

      หนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
           เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 4,713,831 25,321,060 13,924,537 

        หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (48,089) 216,571 (3,146,081) 

           หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 135,128,447 86,773,033 118,076,677 
           ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 0 (3,812,338) (9,136,485) 

        เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 155,403,281 201,454,275 195,989,814 

                 เงินสดจา่ยภาษีเงินได ้ (24,145,735) (29,770,341) (29,176,509) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 131,257,546 171,683,934 166,813,305 
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งบกระแสเงินสด (ตอ่) (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 
จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
     เงินลงทนุชั่วคราวลดลง 0 21,042,441 (10,000,000) 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ (1,530,000,000) (640,000,000) 0 
     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 640,695,851 0 0 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย (160,158,229) (1,323,484,406) (86,412,944) 
     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 207,468,913 27,304,027 304,000 
     เงินสดรบัจากการคืนทนุของเงินลงทนุ 27,280,000 0 0 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (507,756,718) (1,615,829,986) (7,858,110,871) 
     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 0 313,207,146 102,358,985 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 0 0 (6,320,702) 
     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 9,180,000 0 0 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น (151,392,912) (104,645,513) (297,364,210) 
     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอื่น 309,885,120 19,345,354 8,587,735 
     เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (3,634,750) 0 0 
     เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 3,634,750 0 0 
     เงินปันผลรบัจากบรษัิทรว่ม 1,020,457,720 846,632,082 782,555,292 
     เงินปันผลรบัจากบรษัิทอ่ืนและเงินลงทนุระยะยาวอื่น 284,270,676 292,662,430 177,649,446 
     เงินสดจา่ยซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (176,162,229) (139,953,887) (169,676,748) 
     เงินสดรบัจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,388,982 1,839,111 11,966,766 
     เงินสดจา่ยซือ้สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (95,133) (71,357) (26) 
     เงินสดจา่ยซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (618,704,832) (117,872,368) (343,797,417) 
     เงินสดรบัจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 0 0 1,977,891 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (643,642,791) (2,419,824,926) (7,686,282,803) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
     เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,805,000,000 14,500,000,000 0 
     เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (3,645,000,000) (18,580,000,000) 3,520,000,000 
     เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 0 0 2,000,000,000 
     เงินสดรบัจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 0 0 3,505,448,000 
     เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  0 7,000,000,000 0 
     เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (980,000,000) 0 (1,200,000,000) 
 เงินปันผลจา่ย (400,317,456) (386,021,866) (222,315,435) 
    เงินปันผลจา่ยแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุของบรษัิทย่อย 0 (19,110,000) 0 
    ผลกระทบจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย (4,177,813) 0 0 
 เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (223,221,294) (153,937,857) (89,042,489) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 552,283,437 2,360,930,277 7,514,090,076 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 39,898,192 112,789,285 (5,379,422) 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นปี 211,545,824 98,756,539 104,135,961 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 251,444,016 211,545,824 98,756,539 
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13.2.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง     
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.45 0.85 0.10 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่) 0.45 0.85 0.10 
 อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.05 0.06 0.06 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 12.98 11.72 12.10 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 28 31 30 
 อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) 7.33 7.37 8.24 
 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 49 49 44 
 Cash Cycle (วนั) (21) (18) (14) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
 อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 54.91 56.74 62.13 
 อตัราก าไรสทุธิ (%) 42.55 45.76 52.76 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 7.61 9.62 14.74 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 5.64 7.12 11.51 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 21.32 26.35 35.94 
 อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ (เทา่) 0.13 0.15 0.22 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ     
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.36 0.34 0.39 
 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 11.14 18.29 40.43 
 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 0.03 0.05 0.02 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 17.63 14.37 9.18 
ข้อมูลต่อหุ้น     
 มลูคา่หุน้ตามบญัชี (บาท) 53.39 50.75 50.73 
 ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 3.97 4.87 7.08 
 เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.70 0.70 0.65 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 
 14.1  ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน   
  14.1.1   ผลการด าเนินงานในปี 2562 
   ในปี 2562 บริษัทฯ มรีายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 6 โดยมีสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากในปี 2561 มีการ
บนัทกึรายการพิเศษจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ ในขณะท่ีในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุเพ่ิมขึน้ 
   รายได้จ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทรายได ้ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
% เพิม่ (ลด) 

2562/2561 2561/2560 
ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค 1,266 1,346 1,177 (6) 14 
ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม 1,372 1,236 1,650 11 (25) 
ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 2,688 3,101 3,816 (13) (19) 

รวม 5,326 5,683 6,643 (6) (14) 
หมายเหต ุ: ในปี 2561 บรษิัทฯ มีรายการพิเศษจากการเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ จ านวน 434 ลา้นบาท จากการลงทนุเพิ่มใน  
  บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ  ากดั (มหาชน) จนเปล่ียนสถานะเงินลงทนุเป็นเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 
 

   1. รายไดจ้ากธุรกิจการลงทนุในธรุกิจสินคา้อปุโภค 
    บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธรุกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภคลดลงรอ้ยละ 6 เน่ืองจากบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจมีผลการด าเนินงานลดลงจากการลดลงของก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคในประเทศและต่างประเทศ สง่ผลใหบ้ริษัทฯ 
รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
   2. รายไดจ้ากธุรกิจการลงทนุในธรุกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
    บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11 เน่ืองจาก
บริษัทในกลุม่ธุรกิจมีการพฒันาสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท าใหม้ีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตอย่างตอ่เน่ือง 
สง่ผลใหบ้ริษัทฯ รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
   3. รายไดจ้ากธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 
    บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ลดลงรอ้ยละ 
15 เน่ืองมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
    - รายไดจ้ากคา่สาธารณปูโภคลดลงรอ้ยละ 2 เน่ืองจากการลดลงของการใชก้ าลงัการผลิต 
     ของบริษัทในสวนอตุสาหกรรม 
    - รายไดค้า่เช่าและคา่บริการเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 15 เน่ืองจากการปรบัคา่เช่าและคา่สาธารณปูโภค 
    - นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรจากรายการพิเศษจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ 
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   ก าไรสุทธิ 
   ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิลดลงในอตัรารอ้ยละ 12 เน่ืองมาจากในปี 2561 มีรายการพิเศษจาก
การเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุจากการลงทนุเพ่ิมใน บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) จนเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุเป็น
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทรายได ้ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
% เพิ่ม (ลด) 

2562/2561 2561/2560 
ก าไรสทุธิ 2,271 2,595 3,499 (12) (26) 
อตัราการท าก าไรสทุธิ 43% 46% 53%  

 
 

  14.1.2   งบแสดงฐานะการเงนิและกระแสเงนิสด 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 บรษัิทฯ มีสินทรพัยร์วมจ านวน 41,575 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 2,776 
ลา้นบาท จากจ านวน 38,799 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
   1. การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ จ านวน 890 ลา้นบาท จากการลงทนุใน 
    กองทนุรวม 
   2. การเพ่ิมขึน้ของเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม จ านวน 1,754 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกิดจากการรบัรู ้
    สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม และการลงทนุเพ่ิมในธุรกิจตา่งๆ 
   3. การเพ่ิมขึน้ของอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ จ านวน 627 ลา้นบาท จากการซือ้ท่ีดินเพ่ิมขึน้ 
    ท่ีสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา ล  าพนู และแมส่อด 
   4. การลดลงของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย จ านวน 354 ลา้นบาท เน่ืองจากการจ าหน่าย 
    เงินลงทนุเผ่ือขายในระหวา่งปี 
   5. การลดลงของเงินลงทนุระยะยาวอื่น จ านวน 228 ลา้นบาท เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 
    ระยะยาวอื่นระหวา่งปี 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีหนีส้ินรวม จ านวน 11,042 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ จ านวน 1,248 
ลา้นบาท จาก จ านวน 9,794 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
   1. การเพ่ิมขึน้ของเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 2,160 ลา้นบาท 
   2. การลดลงของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 980 ลา้นบาท จากการจ่าย 
    ช าระคืนระหวา่งปี  
   บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้จ านวน 1,542  ลา้นบาท จาก จ านวน 28,991 ลา้นบาทในปี 2561 
เป็นจ านวน 30,533 ลา้นบาทในปี 2562 ซึง่เป็นผลมาจาก 
   1. ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ และสว่นเกินมลูคา่หุน้สามญัเพ่ิมขึน้จ านวน 0.4 ลา้นบาท  
    และจ านวน 17 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจากมีการแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัใน 
    ระหวา่งปี 2562 
   2. เพ่ิมขึน้จากก าไรสทุธิปี 2562 จ านวน 2,271 ลา้นบาท 
   3. ลดลงจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 400 ลา้นบาท 
   4. องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ลดลง 309 ลา้นบาท โดยสว่นมากเกิดจากผลขาดทนุ 
    จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 
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   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ จ านวน 40 ลา้นบาท 
เม่ือเท่ียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
   1. เงินสดสทุธิรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 131 ลา้นบาท 
   2. เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 643 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินซือ้เงินลงทนุใน 
    หลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย เงินลงทนุในบริษัทรว่ม และเงินลงทนุ 
    ระยะยาวอื่นเพ่ิมขึน้ระหวา่งปี 
   3. เงินสดสทุธิรบัจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 552 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการรบัเงิน 
    กูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 2,160 ลา้นบาท และจ่ายช าระคืนเงินใหกู้ยื้ม 
    ระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี จ านวน 980 ลา้นบาท  
 

  14.1.3   การวิเคราะหอั์ตราส่วนทางการเงนิ 
   บริษัทฯ มีอตัราการท าก าไรสทุธิลดลงจากรอ้ยละ 45.7 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 42.6 ในปี 2562 
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 9.6 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 7.6 ในปี 2562 และอตัราผลตอบแทนของ
สินทรพัยล์ดลงจากรอ้ยละ 7.1 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 5.6 ในปี 2562 โดยการลดลงของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลมาจาก
รายการพิเศษจากการลงทนุเพ่ิมใน บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) จนเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุเป็นเงินลงทนุใน
บริษัทรว่ม ในปี 2561 
 

 14.2 ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
  ปี 2562 ยงัคงมีความเสี่ยงและความไมแ่น่นอนจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยน ความตงึเครียดทางการเมือง นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศตา่งๆ นโยบายเศรษฐกิจ
แนวชาตินิยมของสหรฐัฯ และความตงึเครียดทางการคา้ระหวา่งประเทศจีนและประเทศสหรฐัฯ ท่ีจะจ ากดัศกัยภาพการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของไทย โดยบริษัทฯ ไดท้  าการประเมินความเสี่ยงและความไมแ่น่นอนท่ีอาจจะเกิดขึน้ และเตรียมแผน
ด าเนินการตา่งๆ เพ่ือรองรบั อาทิเช่น การประยกุตใ์ช ้Big Data ในการวิเคราะหข์อ้มลู เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและ
สรรหาโอกาสในการลงทนุใหมร่ว่มกบัพนัธมิตรอย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการเตรียมความพรอ้มเพ่ือรอง 
รบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึง่บริษัทฯ จะด าเนินการแผนงาน
เหลา่นีใ้หเ้ป็นไปอย่างระมดัระวงั 
  ทัง้นีปั้จจยัและความเสี่ยงหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานในอนาคต อาทิ ความเสี่ยงจากการลงทนุ 
ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงจากการใหเ้ช่าและบริการ ความเสี่ยงในธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ไดม้ีการเปิดเผยไวแ้ลว้
ภายใตก้ารบริหารความเสี่ยงท่ีส  าคญัตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นหวัขอ้ปัจจยัความเสี่ยง 
 
15.    ข้อมูลอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
                   -ไมมี่ - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
แบบ 56-1  ประจ าปี 2562 

 
 บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้และดว้ยความระมดัระวงับริษัทฯ ขอรบัรองวา่ 
ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่  าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิดหรือไมข่าดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี ้
บริษัทฯ ขอรบัรองวา่ 
 (1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแลว้  
 (2)  บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท่ีเป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้กีารปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
 (3)  บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทฯ 
ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ตอ่ ผูส้อบบญัชี  และกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแลว้ ซึง่ครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระท าท่ี
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 
 ในการนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัท่ีบริษัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บริษัทฯ 
ไดม้อบหมายให ้ นางสาวเกษรา  ส่ัมกาญจนรักษ ์เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไมม่ี
ลายมือช่ือของ นางสาวเกษรา ส่ัมกาญจนรักษ ์  ก ากบัไวบ้ริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
 

 ชือ่ ต าแหน่ง ลายมือชือ่ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   
1. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
2. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท  

 

                 และการเงิน 
 
30  มีนาคม  2563 
  

ช่ือ                         ต  าแหน่ง ลายมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ านาจ นางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรกัษ ์  ผูบ้ริหารสงูสดุดา้นบญัชี  
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เอกสารหลักฐานผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท มีดังนี ้

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

1. นายบณุยสิทธิ์  โชควฒันา 82 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์ 1.208 2, 7, 8  บริษัทจดทะเบยีน  
    - ประธานกรรมการ    - สาขาบรหิารธุรกิจ   2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด บรษัิท ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการบรหิาร      มหาวิทยาลยับรูพา    ค่าตอบแทน  
    - ประธานกรรมการสรรหา      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2515 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) 
      และก าหนดคา่ตอบแทน      สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นดิา้)   ธ.ค.2559 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์ บรษัิท ไอ.ซี.ซี.อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม      มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   พ.ค.2559 – ธ.ค.2559 กรรมการท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์ บรษัิท ไอ.ซี.ซี.อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
      ผกูพนับรษัิท    - สาขาวิศวกรรมศาสตร ์   2537 – พ.ค.2559 รองประธานกรรมการ บรษัิท ไอ.ซี.ซี.อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    - 20 มีนาคม 2516      มหาวิทยาลยัขอนแก่น   ก.ค.2559 – ปัจจบุนั  ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
    - สาขากฎหมาย   2553 – ก.ค.2559 กรรมการท่ีปรกึษา บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัวาเซดะ   2518 – 2553  ประธานกรรมการ บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
   - สาขาวิทยาศาสตร ์   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา บรษัิท ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     (สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม)   2533 – 2553 กรรมการท่ีปรกึษา บรษัิท ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บรษัิท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ  ากดั (มหาชน) 
  - Director Accreditation Program   2523 – 2553  กรรมการท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บรษัิท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ  ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุน่ 3/2003   2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ ์ บรษัิท สหพฒันพิบลู จ  ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification Program   2504 – 2553  ประธานกรรมการ บรษัิท สหพฒันพิบลู จ  ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุน่ 68/2005   2545 – เม.ย 2561 กรรมการ บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 12 แห่ง 
    บรษัิทไทย (IOD)    เป็นกิจการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ  ากดั 
     2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท บีเอสซี โซอนิ จ  ากดั 
     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บีเอสทีดี 109 จ  ากดั 
     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บี เอส ที อาร ์ส่ีศนูยแ์ปด จ ากดั 
     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บี ที เอ็น สิบสองศนูยเ์จ็ด จ  ากดั 
     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สายพิณวฒันา จ ากดั 
     2527 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท สหมนญูผล จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
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นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

2. นายวชิยั กลุสมภพ 42 - ปรญิญาโท การตลาด (ภาคภาษาองักฤษ)   0.073 1  บริษัทจดทะเบยีน  
    - กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   เม.ย.2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบรหิาร  - ปรญิญาโท ภาควชิาธุรกิจระหว่างประเทศ   เม.ย.2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เพรซิเดนท ์เบเกอรี ่จ  ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการสรรหาและ    (Exchange Program)   2558 – เม.ย. 2561  กรรมการ บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
      ก าหนดคา่ตอบแทน  - Master of Advanced Business Practice   2549 – 2556 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เงินทนุ กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม    University of South Australia    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 50 แห่ง 
      ผกูพนับรษัิท  - ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี      เป็นกิจการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - 23 เมษายน 2555    ภาควชิาบรหิารธุรกิจ,จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   2562 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ  ากดั 
  - Norwegian School of Economics and   2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท บีเอน็ซี เรยีลเอสเตท จ  ากดั 
    Business Administration, Norway   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตร ีจ  ากดั 
  - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันา   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ  ากดั 
    ธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 1   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สนิภราดร จ  ากดั 
    สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอตุสาหกรรม   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สหเอเชียแปซิฟิค จ  ากดั 
  - หลกัสตูรวทิยาการประกนัภยั ระดบัสงู (วปส.)   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เทรชเชอร ์ฮลิล ์จ  ากดั 
    รุน่ท่ี 1  สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสงู   2560 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บีเอสซี โซอนิ จ  ากดั 
    ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัและ   2560 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แพนแลนด ์จ  ากดั 
    ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั   2560 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั 
  - Executive Leadership Program รุน่ท่ี 2   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ดบัเบิล้ย ูบี อาร ์อี จ  ากดั 
    Wharton Business School, University of      2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สห โตควิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
    Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ไอ.ดี.เอฟ. จ  ากดั 
  - หลกัสตูรกลยทุธก์ารบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ปารค์ แคปปิตอล โฮลดิง้ จ  ากดั 
    (RE-CU26) สมาคมผูบ้รหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ  ากดั 
    จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั   2555 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ  ากดั 
  - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ ์      
    จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั      
  - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ ์      
    สมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ      
  - หลกัสตูรภมูพิลงัแผ่นดินรุน่ท่ี 4 ส าหรบัผูบ้รหิาร        
    ระดบัสงู (ภพผ.)      
    ศนูยว์ิชาการแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั      
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

  - หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets       
    รุน่ท่ี 4 ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ      
    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
  - Director Certification Program      
    (DCP) รุน่ 61/2005      
  - Company Secretary Program      
    (CSP) รุน่ 18/2006      
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

3. นายส าเรงิ มนญูผล 83 - มธัยมศึกษา โรงเรยีนราชบพธิ 0.307 -  บริษัทจดทะเบยีน  
    - กรรมการ  - Director Accreditation Program   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบรหิาร    (DAP) รุน่ 3/2003   2551 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา บรษัิท สหพฒันพิบลู จ  ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 9 แห่ง 
      ผกูพนับรษัิท    บรษัิทไทย (IOD)    เป็นกิจการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - 23 มีนาคม 2515     2562 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษัิท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ  ากดั 
     2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตร ีจ  ากดั 
     2527 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษัิท สหมนญูผล จ ากดั 
     2526 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ  ากดั 
     2521 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท วตัสดรมยั จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

4. นางสาวศิรกิลุ ธนสารศลิป์ 72 - ปรญิญาโท ( บรหิารธุรกิจ ) 0.619 -  บริษัทจดทะเบยีน  
    - กรรมการ    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี       2519 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ  ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบรหิาร    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2547 – เม.ย.2560 รองประธานกรรมการ บรษัิท ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการสรรหาและ  - ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 20 แห่ง 
      ก าหนดคา่ตอบแทน     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์    เป็นกิจการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - กรรมการธรรมาภิบาลและ   - ประกาศนียบตัร การปอ้งกนัราชอาณาจกัร   2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ  ากดั 
      บรหิารความเส่ียง     ภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ท่ี 10   2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สนิภราดร จ  ากดั 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม     วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร   2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ  ากดั 
      ผกูพนับรษัิท  - ประกาศนียบตัร    2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ปารค์ แคปปิตอล โฮลดิง้ จ  ากดั 
    - 16 มถินุายน 2559    สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  รุน่ท่ี 16   2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สหเอเชียแปซิฟิค จ  ากดั 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั 
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การถือหุน้
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

  - Board and CEO Assessment รุน่ 2/2003   2529 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท สรรีาภรณ ์จ ากดั 
  - Director Accreditation Program       
    (DAP) รุน่ 3/2003      
  - Director Certification Program       
    (DCP) รุน่ 68/2005      
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

5. นายพิภพ โชควฒันา 43 - ปรญิญาตร ีสาขา  0.019 1 2551 – ปัจจบุนั รองเลขาธิการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
   - กรรมการ    Management Information System    บริษัทจดทะเบยีน  
   - กรรมการบรหิาร    University of Central Florida    มี.ค.2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท นวิซตีิ ้(กรุงเทพฯ) จ  ากดั (มหาชน) 
   - กรรมการธรรมาภิบาลและ  - Director Accreditation Program    2547 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท นวิซตีิ ้(กรุงเทพฯ) จ  ากดั (มหาชน) 
     บรหิารความเส่ียง    (DAP) รุน่ 7/2005   2547 – 2562  รองประธานกรรมการ บรษัิท นวิซตีิ ้(กรุงเทพฯ) จ  ากดั (มหาชน) 
   - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  - Director Certification Program    เม.ย.2561 – ปัจจบุนั    กรรมการ บรษัิท ไอที ซตีิ ้จ  ากดั (มหาชน) 
     ผกูพนับรษัิท    (DCP) รุน่ 264/2018    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 3 แห่ง 
   - 23 เมษายน 2561    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    บรษัิทไทย (IOD)   2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ  ากดั 
     2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอกปกรณ ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

6. นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 80 - ปรญิญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์ 0.001 - 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการกิตติมศกัดิ ์ หอการคา้ไทย 
    - กรรมการ     สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร   2550 – 2556  รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   2552 – ปัจจบุนั เหรญัญิก สหพนัธว์า่ยน า้นานาชาติ (FINA) 
      ผกูพนับรษัิท  - ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์   2537 – 2552 กรรมการ สหพนัธว์า่ยน า้นานาชาติ (FINA) 
   - 27 มถินุายน 2546     สาขาบรหิารธุรกิจ   2550 – ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการโอลิมปิคแหง่ประเทศไทย 
     มหาวิทยาลยันอรท์ – เชียงใหม ่    บริษัทจดทะเบยีน  
  - ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์   2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บรษัิท ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) 
     สาขาวิชาพฒันคหเศรษฐศาสตร ์   2553 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและ บรษัิท ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยัรามค าแหง    ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  
  - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ   2515 – 2553  กรรมการผูอ้  านวยการ บรษัิท ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) 
    (Master of Business Administration)   2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไทย โอ.พี.พี. จ  ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2523 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เพรซิเดนทเ์บเกอรี ่จ  ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

  - Stanford  Executive Program,   2526 – 2556  ประธานกรรมการ บรษัิท เพรซิเดนทไ์รซโ์ปรดกัส ์จ  ากดั (มหาชน) 
    Stanford University California, USA    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 6 แห่ง 
  - Bachelor’s Degree in Education    เป็นกิจการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    Science, Quanzhou Physical Culture   2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทย-เมียนมา่ร ์ซคัเซสเวนเจอร ์จ  ากดั 
    Institute, People’s Republic of China      
  - หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร            
    ภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ 2      
    วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร      
  - Director Accreditation Program      
    (DAP) รุน่ 3/2003      
  - Director Certification Program      
    (DCP) รุน่ 39/2004      
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

7. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 72 - ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์ 1.022 1, 8 2553 – ปัจจบุนั  ท่ีปรกึษา สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
    - กรรมการ     - สาขาวิชาการจดัการ   2550 – 2552  อปุนายก สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม       มหาวทิยาลยัศรปีทมุ   2548 – 2550    กรรมการ สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 
      ผกูพนับรษัิท     - วิทยาลยัพาณิชยศาสตร ์   2550 – 2551  กรรมการ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
   - 21 เมษายน 2529       มหาวทิยาลยับรูพา    บริษัทจดทะเบยีน  
     - มหาวิทยาลยันเรศวร   พ.ค.2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษัิท และ บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
  - ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์     ประธานกรรมการบรหิาร  
    สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล   2558 – พ.ค. 2559  กรรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    สถาบนัวรูส์เตอรโ์พลีเทคนคิ   2523 – 2558  กรรมการผูอ้  านวยการ บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    รฐัแมสซาชเูซทส ์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
  - ปรญิญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนั    2551 – 2559  ประธานกรรมการ บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
    ราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครฐัรว่มเอกชน   2539 – 2550  กรรมการ บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
    รุน่ท่ี 388   2555 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บรษัิท แพนเอเซียฟตุแวร ์จ  ากดั (มหาชน) 
  - Director  Accreditation Program   2554 – 2555  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท แพนเอเซียฟตุแวร ์จ  ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุน่ 3/2003   2537 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท ประชาอาภรณ ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน 
การถือหุน้
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

  - Director Certification Program   2536 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชั่นแนล 
    (DCP) รุน่ 41/2004     เอนเตอรไ์พรส ์จ  ากดั (มหาชน) 
  - จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ   2516 – 2553  กรรมการ บรษัิท โอ ซี ซี  จ  ากดั (มหาชน) 
    บรษัิทไทย (IOD)    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 59 แห่ง 
      เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไตรค่า จ  ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ดบัเบิล้ย ูบี อาร ์อี จ  ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท รว่มอสิสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ  ากดั 
     2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ทอฝัน เอสเตท จ ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท ทอฝัน พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท รว่มประโยชน ์จ  ากดั 
     2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เทรชเชอร ์ฮลิล ์จ  ากดั 
     2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สายพิณวฒันา จ ากดั 
     2522 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ชยัลดาดล จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

8. นายบญุชยั โชควฒันา 72 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์   0.035 1, 7 2557 – ปัจจบุนั  สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ รฐัสภา 
    - กรรมการ    - สาขานเิทศศาสตร ์   2551 – 2557  สมาชิกวฒุิสภา วฒุิสภา 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม      มหาวิทยาลยันเรศวร    บริษัทจดทะเบยีน  
      ผกูพนับรษัิท    - สาขาบรหิารธุรกิจ   2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
   - 23 เมษายน 2555      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
    - สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์   2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์จ  ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา   2553 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  และ บรษัิท สหพฒันพิบลู จ  ากดั (มหาชน) 
    - ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์    ประธานกรรมการบรหิาร  
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2515 – 2553  กรรมการ บรษัิท สหพฒันพิบลู จ  ากดั (มหาชน) 
  - ปรญิญาตร ีศิลปศาสตร ์(รฐัศาสตร)์   2513 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท ฟารอี์สท ์เฟมไลน ์ดีดีบี จ  ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง   2555 – 2557  กรรมการ บรษัิท แพนเอเซียฟตุแวร ์จ  ากดั (มหาชน) 
  - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ   2554 – 2555  ประธานกรรมการ บรษัิท แพนเอเซียฟตุแวร ์จ  ากดั (มหาชน) 
     Wisconsin State University    2550 – 2557  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ  ากดั  
     At Superior, USA        (มหาชน) 
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ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน 
การถือหุน้
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

  - Director Accreditation Program    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 16 แห่ง 
    (DAP) รุน่ 3/2003    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
  - Director Certification Program   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท รว่มอสิสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ  ากดั 
    (DCP) รุน่ 68/2005   2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เอกปกรณ ์จ ากดั 
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ   2538 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั 
    บรษัิทไทย (IOD)   2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สายพิณวฒันา จ ากดั 
     2522 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ชยัลดาดล จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

9. นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท ์ 74 - ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์(บรหิารรฐักิจ)  - -  บริษัทจดทะเบยีน  
    - กรรมการ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์     2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ  บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  - ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์(การปกครอง)     สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
      ผกูพนับรษัิท    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์     2551–  2559  กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
    - 15 ธนัวาคม 2559  - Director Accreditation Program    2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท แพนเอเซียฟตุแวร ์จ  ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุน่ 41/2005   2550 – พ.ค.2560 กรรมการ บรษัิท สหพฒันพิบลู จ  ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 4 แห่ง 
    บรษัิทไทย (IOD)    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท สห โตควิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

10. นายพิรยิะ เข็มพล 60 - ปรญิญาโท (International Relations) - - 2560 - 2562 เอกอคัรราชทตู สถานเอกอคัราราชทตู ณ กรุงปักก่ิง 
      - กรรมการ    London School of Economics,    (เกษียณอายรุาชการ ปี 2562)  
      - 19 ธนัวาคม 2562    University of London   ก.ย.2562 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา รองนายกรฐัมนตร ี ส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี
  - ปรญิญาตร ี(รฐัศาสตร)์   ก.ย.2562 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
    คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์    บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี - 
    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) - ไมม่ี - 
      เป็นกิจการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน 
การถือหุน้
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

11. **นายนพพร พงษเ์วช 72 - ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบยีน  
         - กรรมการอิสระ    Oregon State University, USA   2558 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และ บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
         - ประธานกรรมการตรวจสอบ  - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์    ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
         - ประธานกรรมการ     University of Oregon, USA   2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
           ธรรมาภิบาลและ  - Director Accreditation Program    ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
           บรหิารความเส่ียง    (DAP) รุน่ 38/2005    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
         - 26 เมษายน 2553  - Director Certification Program   2560 – 2561 กรรมการอิสระ และ บรษัิท กนัตนา กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุน่ 71/2006    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  - Audit Committee Program    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 2 แห่ง 
    (ACP) รุน่ 12/2006    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี - 
  - Driving Company Success with IT Governance      
    (ITG) รุน่ 12/2019      
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
12. **นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ 76  - ปรญิญาโท / ปรญิญาตร ี - - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
         - กรรมการอิสระ    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี   2560 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการวชิาชีพบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
         - กรรมการตรวจสอบ    วิชาเอก การบญัชี    ดา้นการภาษีอากร  
         - 25 เมษายน 2559    จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั    คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบญัชีชดุเดียว สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
  - ผูส้อบญัชีรบัอนญุาต (CPA)     คณะอนกุรรมการประสานงานการบรหิาร สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
    เลขทะเบียน 2960    ส านกังานสาขาวชิาชีพบญัชี  
    สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์   2557 – 2560 กรรมการวิชาชีพบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
  - Certified Internal Auditor (CIA)   2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
    The Institute of Internal Auditors (IIA)   2559 – 2560 ท่ีปรกึษากรรมการ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
  - Certified Professional Internal Auditor (CPIA)   2554 – 2560 กรรมการตรวจสอบ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
  - Qualified Internal Auditor (QIA)   2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
    สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย   2553 – 2560 กรรมการภาษีอากร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
  - Driving Company Success with IT      บริษัทจดทะเบยีน  
    Governance (ITG) รุน่ 4/2017   2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษัิท โมโน เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 
  - Ethical Leadership Program   ก.พ.60 – 2562  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บรษัิท โมโน เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 
    (ELP) รุน่ 2/2015              2550 – 2562  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท โมโน เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 
  - Anti-Corruption : The Practical Guide   2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บรษัิท ดบับลิวเอชเอ ยทูลิิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์ 
    (ACPG) รุน่ 10/2014    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

 
ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน 
การถือหุน้
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

  - Anti-Corruption for Executive Program    2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
    (ACEP) รุน่ 10/2014   2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษัิท บรุค๊เกอร ์กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
  - Role of the Nomination and Governance    ประธานกรรมการสรรหา และ  
    Committee (RNG) รุน่ 1/2011       ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
  - Role of the Chairman Program    2543 – 2559  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เหมราชพฒันาท่ีดนิ จ  ากดั (มหาชน) 
    (RCP) รุน่ 25/2011    กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา  
  - DCP Refresher Course     และพิจารณาค่าตอบแทน  
    (RE DCP) รุน่ 2/2009             กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 1 แห่ง 
  - Monitoring Fraud Risk Management     เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี - 
    (MFM) รุน่ 1/2009      
  - Role of the Compensation Committee       
    (RCC) รุน่ 7/2008      
  - Chartered Director Class       
    (CDC) รุน่ 3/2008      
  - Monitoring the System of Internal Control      
    and Risk Management (MIR) รุน่ 2/2008      
  - Monitoring the Quality of Financial      
    Reporting (MFR) 5/2007      
  - Monitoring the Internal Audit Function       
    (MIA) รุน่ 1/2007      
  - Improving the Quality of Financial      
    Reporting (QFR) รุน่ 1/2006      
  - Audit Committee Program       
    (ACP) รุน่  2/2004      
  - Director Certification Program       
    (DCP) รุน่ 38/2003      
  - Director Accreditation Program       
    (DAP) รุน่ 2/2003      
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน 
การถือหุน้
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

13. **นายสมพงษ ์สงัขร์งัสรรค ์ 76 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.) 0.007 -  บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี - 
         - กรรมการอิสระ    โรงเรยีนกรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) - ไมม่ี - 
         - กรรมการตรวจสอบ  - Director Accreditation Program    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี -  
         - 20 กนัยายน 2559    (DAP) รุน่ 3/2003      
       จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

14. **นายนพินธ ์ พวัพงศกร 71 - ปรญิญาเอก ดา้นเศรษฐศาสตร ์ - - 2557 – ปัจจบุนั คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการขา้ว 
         - กรรมการอิสระ    University of Hawaii, USA    2557 – ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
         - 25 เมษายน 2560  - ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร ์cum laude)   2556 – ปัจจบุนั Visiting Professor Global Business Leaders Program, 
     Middle Tennessee State University, USA     School of Management, Kyoto University 
  - ปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร ์   2556 – ปัจจบุนั Board of Director Asian Society of Agricultural Economists 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2553 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานกฤษฎีกา 
  - หลกัสตูรวทิยาลยัตลาดทนุ รุน่ท่ี 10   2553 – ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
     ศนูยส์่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ   2552 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ มลูนธิิบรูณะชนบทแห่งประเทศไทย 
     ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   2551 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร สถาบนัป๋วย อึง้ภากรณ ์
  - Director Certification Program    2542 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ คณะกรรมการวนิิจฉัยขอ้มลูขา่วสารดา้นเศรษฐกจิ 
    (DCP) รุน่ 14/2002     และการคลงัของประเทศ 
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ   2556 – 2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
    บรษัิทไทย (IOD)   2554 – 2562 คณะอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการการปรบัปรุง 
       ระบบการเงนิและงบประมาณ 
     2553 – 2562 ท่ีปรกึษา สมาคมเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
      บริษัทจดทะเบยีน  
     2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และ บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
     2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
      กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) - ไมม่ี - 
      เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี -  
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
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ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

15. **นายสรุชยั  ดนยัตัง้ตระกลู  65 - ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ - - ธ.ค. 2560 – 2562 ประธานกรรมการ บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 
         - กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   2558 – 2562 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
         - 13 มีนาคม 2557  - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ   2554 – 2557 กรรมการบรหิาร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2549 ประธานกรรมาธิการวิสามญักิจการวฒุิสภา  วฒุิสภา 
     - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู    2548 ประธานกรรมาธิการวิสามญังบประมาณ วฒุสิภา วฒุิสภา 
    ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม (นมธ.) รุน่ท่ี 1   2547 – 2549 ประธานคณะกรรมาธิการการคลงั  วฒุิสภา 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์    การธนาคารและสถาบนัการเงิน วฒุสิภา  
  - หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมือง   2543 – 2549 สมาชิกวฒุิสภา จงัหวดัรอ้ยเอด็ วฒุิสภา 
    การปกครองในระบบประชาธิปไตย    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) - ไมม่ี -  
    ส  าหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ท่ี 4    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี -  
    วิทยาลยัการเมอืงการปกครอง      
    สถาบนัพระปกเกลา้      
  - หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐั      
    เอกชน และการเมอืง (วปม.) รุน่ท่ี 3/2548      
    วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร      
  - Director Accredication Program      
    (DAP) รุน่ 11/2004      
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

16. นายมน ูลีลานวุฒัน ์ 74 - ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบยีน  
      - กรรมการบรหิาร    วิชาเอกเครือ่งกล   2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
      - 11 พฤษภาคม 2559    Chiba University, Japan    ประธานกรรมการสรรหา  
  - Director Accreditation Program   2553 – 2556  กรรมการ บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุน่ 3/2003   2541 – 2553  รองประธานกรรมการ บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification Program   2522 – 2541  กรรมการ บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุน่ 68/2005   2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไอ.ซี.ซี.อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
  - จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ   2533 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
    บรษัิทไทย (IOD)   2517 – 2533  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     2516 – 2517  กรรมการ บรษัิท ไทยวาโก ้จ  ากดั (มหาชน) 
     2530 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โอ ซี ซี จ  ากดั (มหาชน) 
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     2523 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ  ากดั (มหาชน) 
     2519 – 2523  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ  ากดั (มหาชน) 
      กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 17 แห่ง 
      เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ  ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
17. นายสปุระดิษฐ์  สอิด 46 - ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี -  
      - เลขานกุารบรษัิท     มหาวิทยาลยัรามค าแหง    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 5 แห่ง 
      - กรรมการธรรมาภิบาล  - หลกัสตูรอบรมวิชาวา่ความ (รุน่ท่ี 14)    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
        และบรหิารความเส่ียง    สภาทนายความในพระบรมราชปูภมัภ ์   2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ  ากดั 
     - 14 พฤษภาคม 2561  - นกับรหิารยทุธศาสตรธ์ุรกจิเชิงบวก      
    (The Master รุน่ท่ี 5)      
    สถาบนัยทุธศาสตรธ์ุรกจิเชงิบวก (ISAB)      
  - Company Secretary Program      
    (CSP) รุน่ 90/2018      
  - How to Develop a Risk Management Plan      
    (HRP) รุน่ 20/2018      
  - Board Reporting Program      
    (BRP) รุน่ 28/2019      
  - Effective Minutes Taking      
    (EMT) รุน่ 44/2019      
    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

18. นายชโูต จิระคณุากร 60 - ปรญิญาตร ีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี -  
      - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    มหาวิทยาลยัศลิปากร    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 5 แห่ง 
        อาวโุส      เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
      - 1 สงิหาคม 2561     2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เทรชเชอร ์ฮลิล ์จ  ากดั 
      - กรรมการธรรมาภิบาล     2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ  ากดั 
        และบรหิารความเส่ียง        
      - 15 มกราคม 2558        
     (เกษียณอาย ุ31 ธนัวาคม 2562)        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

204 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

19. นายสนทยา ทบัขนัต ์ 55 - ปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ - -  บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี -  
      - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่   2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ  ากดั (มหาชน) 
        สายงานพฒันา  - How to Develop a Risk Management Plan    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 11 แห่ง 
        สวนอตุสาหกรรม    (HRP) รุน่ 20/2018    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
      - 1 สงิหาคม 2561    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ   2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เทรชเชอร ์ฮลิล ์จ  ากดั 
     บรษัิทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

20. นายทินกร บนุนาค  54 - ปรญิญาตร ีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี -  
      - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    มหาวิทยาลยัศลิปากร    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 6 แห่ง 
        สายงานพฒันา      เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
        โครงการพิเศษ     2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สห โตควิ คอรป์อเรชั่น จ  ากดั 
      - 1 สงิหาคม 2561     2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท สหเอเซียแปซิฟิค จ  ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท แพนแลนด ์จ  ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เทรชเชอร ์ฮลิล ์จ  ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

21. นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรกัษ ์ 35  - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี - -  บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี -  
      - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 4 แห่ง 
         สายงานสนบัสนนุองคก์ร  - TLCA CFO Professional Development    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี - 
      - ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชี     Program (TLCA CFO CPD) 4/2019      
         และการเงนิ     สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย      
      - 1 สงิหาคม 2561  - โครงการอบรมพเิศษ      
     Tax Management Strategies รุน่ท่ี 40      
     บรษัิท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จ  ากดั      
  - Insight Financial Management :      
     เสรมิศกัยภาพใหก้จิการ ผ่านการบรหิารการเงนิ      
     อยา่งมืออาชีพ       
     ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  
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นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชือ่ – สกุล / ต าแหน่ง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

*สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน / บริษัท 

22. นายวรยศ ทองตนั 83  - Master of Engineering 0.008 -  บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี -  
      - ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    สาขา Information Science    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) จ านวน 5 แห่ง 
         สายงานลงทนุและ    Nara Institute of Science and Technology,    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี - 
         ยทุธศาสตรอ์งคก์ร    Japan      
      - 1 สงิหาคม 2561  - Master of Business Administration      

    University of Texas at Dallas, USA      

  - Master of Science in Finance       

    (Distinction Honor)       

    University of Texas at Dallas, USA      

  - ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ      

    สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)      

    สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิธร      

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์      

  - How to Development a Risk Management      

    Plan (HRP) รุน่ 20/2018      

  - Director Certification Program      

    (DCP) รุน่ 272/2019      

    จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ       

    บรษัิทไทย (IOD)      

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

23. นายพงศเ์ทพ โรหติะศนุ 43  - ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี - -  บริษัทจดทะเบยีน - ไมม่ี -  
      - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี    สาขาการสอบบญัชี    กิจการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) - ไมม่ี -  
      - 1 พฤศจิกายน 2561    จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั    เป็นกจิการทีแ่ข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไมม่ี - 
  - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA)       
    เลขทะเบียน 10552      
    สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัถ ์      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไมม่ี -  

 

หมายเหตุ : * รวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
  **   กรรมการอิสระไม่เคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพกบับรษัิทฯ  บรษัิทใหญ่  บรษัิทยอ่ย  บรษัิทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรอืผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษัิท  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัททีมี่รายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้

   

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

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , // X / X /
2. นายวชิยั กลุสมภพ // // X X X , // // / // / / // / / // / /
3. นายส าเรงิ มนญูผล // X X /
4. นางสาวศริกิลุ ธนสารศลิป์ // / /
5. นายพิภพ โชควฒันา // /
6. นายสจุรติ ปัจฉิมนันท์ / / X X
7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ / / X
8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / / X / X
9. นายบญุชยั โชควฒันา / / X / X
10. นายพิรยิะ เข็มพล /
11. นายนพพร พงษเ์วช / / /
12. นายสรุชยั ดนัยตัง้ตระกลู /
13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต / /
14. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค์ /
15. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร / /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัททีมี่รายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต ่5 แสนบาทขึ้นไปในปี 2562 มีดงันี้

1. บจ. สหพัฒนเ์รยีลเอสเตท 7. บจ. ทรพัยส์นิสหพัฒน์ 13. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล 19. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ 25. บจ. โทเทิลเวยอิ์มเมจ

2. บจ. อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 8. บจ. รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม 14. บมจ. ธนลูกัษณ์ 20. บจ. สห โคเมเฮียว

3. บจ. พิทกัษกิ์จ 9. บจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 15. บจ. เส-นอรส์ห โลจิสติกส ์ 21. บจ. ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ่ง

4. บจ. กรนี ไลฟ์ แมนเนจเมนท์ 10. บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรสี ์ 16 บมจ. ไทยวาโก้ 22. บจ. สห โตคิว คอรป์อเรชั่น

5. บจ. เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดัสตรี 11. บมจ. สหพัฒนพิบลู 17. บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี 23. บจ. เอ็มบทีีเอส โบรกกิง้ เซอรว์สิ

6. บจ. สหชลผลพืช 12. บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) 18. บมจ. เพรซิเดนทเ์บเกอรี่ 24. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์

รายช่ือ บริษัท
บริษัททีมี่รายการระหว่างกัน 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัททีมี่รายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี้  (ต่อ)  

 

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 , //

2. นายวชิยั กลุสมภพ // / / X , //

3. นายส าเรงิ มนญูผล //

4. นางสาวศริกิลุ ธนสารศลิป์ // X // /

5. นายพิภพ โชควฒันา // X , //

6. นายสจุรติ ปัจฉิมนันท์ /

7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ /

8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / X X X X X

9. นายบญุชยั โชควฒันา / X

10. นายพิรยิะ เข็มพล /

11. นายนพพร พงษเ์วช /

12. นายสรุชยั ดนัยตัง้ตระกลู /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค์ /

15. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัททีมี่รายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต ่5 แสนบาทขึ้นไปในปี 2562 มีดงันี้

26. บจ. ไทยมอนสเตอร์ 32. บจ. บางกอกแอธเลติก 38. บจ. มอลเท็นเอเซียโพลเิมอร ์โปรดักส์ 44. บจ. ชิเซโด ้โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 50. บมจ. ฟารอี์สท ์เฟมไลน ์ดีดีบี

27. บจ. เอ เทค เท็กซไ์ทล์ 33. บจ. ศรรีาชาขนสง่ 39. บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) 45. บจ. ไทยอาราอิ

28. บจ. เอช แอนด ์บ ีอินเตอรเ์ท็กซ์ 34. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ 40. บจ. โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย 46. บมจ. โอ ซี ซี

29. บจ. ไทเกอร ์ดิสทรบิวิชั่น แอนด ์โลจิสติคส์ 35. บจ. บเีอ็นซี เรยีลเอสเตท 41. บจ. ไทยโคบาชิ 47. บจ. เคนมิน ฟู้ดส ์(ไทยแลนด)์

30. บจ. จี เทค แมททีเรยีล 36. บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส์ 42. บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 48. บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนลเลทเธอรแ์ฟชั่น

31. บจ. เอส.ที. (ไทยแลนด)์ 37. บจ. ภทัยาอตุสาหกิจ 43. บจ. ไทยสปอรต์การเ์มนต์ 49. บมจ. ประชาอาภรณ์

รายช่ือ บริษัท
บริษัททีมี่รายการระหว่างกัน
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัททีมี่รายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี้  (ต่อ)  

 

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 , //

2. นายวชิยั กลุสมภพ // / / / / / / /

3. นายส าเรงิ มนญูผล // /

4. นางสาวศริกิลุ ธนสารศลิป์ // /

5. นายพิภพ โชควฒันา //

6. นายสจุรติ ปัจฉิมนันท์ /

7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ /

8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / X X , // /

9. นายบญุชยั โชควฒันา / / /

10. นายพิรยิะ เข็มพล /

11. นายนพพร พงษเ์วช /

12. นายสรุชยั ดนัยตัง้ตระกลู /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค์ /

15. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัททีมี่รายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต ่5 แสนบาทขึ้นไปในปี 2562 มีดงันี้

51. บจ. ราชาอชิูโน 57. บจ. ไทยกลุแซ่ 63. บจ. ซนัรอ้ยแปด 69. บจ. เค.ที.วาย. อินดัสตรี 75. บจ. ฮเูวอรอ์ตุสาหกรรม (ประเทศไทย)

52. บมจ. เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ 58. บจ. สหเซวา 64. THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. 70. บจ. ไทยทาเคดะเลซ

53. บจ. มอลเทน (ไทยแลนด)์ 59. บจ. ไทยทาคายา 65. บจ. ไทยโทมาโด 71. บมจ. บตูิคนิวซิตี ้

54. บจ. วนี อินเตอรเ์นชั่นแนล 60. บจ. ไทยชิกิโบ 66. บจ. รว่มประโยชน์ 72. บจ. คารบ์อน เมจิก (ประเทศไทย)

55. บจ. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 61. บจ. ไทยสเตเฟลก็ซ์ 67. บจ. โอสถ อินเตอร ์แลบบอราทอรสี ์ 73. บจ. แม่สอด ซาคาเอะเลซ

56. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย) 62. บจ. คิวพี (ประเทศไทย) 68. บจ. สห ลอวส์นั 74. บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย)

รายช่ือ บริษัท
บริษัททีมี่รายการระหว่างกัน
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัททีมี่รายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี้  (ต่อ) 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

1. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา X , // /

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

3. นายส าเรงิ มนญูผล //

4. นางสาวศริกิลุ ธนสารศลิป์ // / X X

5. นายพิภพ โชควฒันา //

6. นายสจุรติ ปัจฉิมนันท์ / X

7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ /

8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา / / / / X /

9. นายบญุชยั โชควฒันา /

10. นายพิรยิะ เข็มพล /

11. นายนพพร พงษเ์วช / X

12. นายสรุชยั ดนัยตัง้ตระกลู /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค์ /

15. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัททีมี่รายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต ่5 แสนบาทขึ้นไปในปี 2562 มีดงันี้

76. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ 82. บจ. ไทยแน็กซิส 88. บจ. ชาลด์อง (ประเทศไทย) 94. บจ. ดับเบิล้ยบูแีอลพี 100. บจ. แหลมฉบงั คลงัสนิคา้

77. บจ. ไทซนัฟูดส์ 83. บจ. ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ 89. บจ. วาโกศ้รรีาชา 95. บจ. ยนีูเวอรส์บวิตี ้ 101. บจ. แอดแวนเทจ ฟุตแวร ์

78. บจ. นิปปอน เต ซาโต 84. บจ. พี ที เค มลัติเซอรว์สิ 90. บจ. โมเดอรน์ เทคโนโลยี ่คอมโพเนน้ท์ 96. บจ. เพรซิเดนท ์โคราคุเอ็น 102. บจ. ซี.ที.เอ.

79. บจ. เทรชเชอร ์ฮิลล์ 85. บจ. ไทยคามายา่ 91. บจ. บางกอกรบัเบอร ์ดีเวลลอปเมนต ์เซ็นเตอร์ 97. LION CORPORATION

80. บจ. บเีอ็นซี แม่สอด 86. บจ. ไทยซิลเิกต เคมิคัล 92. บจ. สหโคเจน กรนี 98. บจ. รกัษาความปลอดภยั พิทกัษกิ์จ

81. บจ. เพนส ์มารเ์ก็ตติง้ แอนด ์ดิสทรบิวิชั่น 87. เบสท ์แฟคตอรี่ เอาทเ์ลท็ 93. บจ. ศรรีาชา เอวเิอชั่น 99. บจ. โชคชยัพิบลู

รายช่ือ บริษัท
บริษัททีมี่รายการระหว่างกัน
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  เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอยีดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
 ชือ่  นางสาวเพลินพิศ  บญุศิริ   
 การศึกษา   ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
 ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 การอบรม - โครงการหลกัสตูรวฒิุบตัรผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE 
   (Chief Audit Executive Professional Leadership Program) 
  - ขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 50001 : 2018 Internal Auditor 
  - ท าบญัชีดี มีบญัชีเดียว เสียภาษีดีดี ไมม่ีคา่ปรบั 
  - กฎหมาย Transfer Pricing 
  - Road to certify “CAC”  
  - การขยายโครงการ “ขยายแนวรว่ม (คูค่า้) ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั” 
  - ภาษีท่ีดิน และสิ่งปลกูสรา้ง (ฉบบัใหม)่ 
 ประสบการณก์ารท างาน  
 - 15 มิ.ย.2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
    เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ซึง่เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
 

 ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไมม่ีการแต่งตัง้หน่วยงานและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทโดยตรง แตบ่ริษัทฯ ได้
มอบหมายใหห้วัหนา้งานเป็นผูร้บัผิดชอบตามสายงานในแตล่ะเรื่อง เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
 - ไมม่ี -  
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เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 
เอกสารแนบ 5.1 
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เอกสารแนบ 5.2 
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เอกสารแนบ 5.3 
 


