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 แบบ 56-1 ปี 2563 
 

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

 

ส่วนที ่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทในกลุม่สหพฒัน ์ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท 
เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2515 ในนามบรษิัท สหพฒันาอินเวสเมนต ์จ ากดั ดว้ยทนุจดทะเบียน 6 ลา้นบาท ปัจจบุนัมีทนุจด
ทะเบียน 582,923,188 บาท ทนุที่เรียกช าระแลว้ 571,890,666 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2563) มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อ
ประกอบธุรกิจการลงทนุในหุน้บรษิัทต่างๆ และการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์โดยบรษิัทฯ ไดน้  ากิจการเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยปี์ 2520 ภายใตช้ื่อย่อในการซือ้ขายหลกัทรพัยว่์า “SPI” ต่อมาในปี 2527 บรษิัทฯ ไดเ้ปลีย่นชื่อ
เป็น บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด โดยไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2537
 ธุรกิจของบรษิัท ประกอบดว้ย 3 กลุม่ธุรกิจ ไดแ้ก่ 1. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2. ธุรกิจการลงทุน
ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และ 3. ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ  
 1. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 
  บรษิัทฯ ลงทนุในหุน้บรษิัทต่างๆ ภายใตก้ลุม่ธุรกิจสินคา้อปุโภค ไม่ว่าจะในสว่นของสิ่งทอและแฟชั่น (ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ เช่น Wacoal, Arrow) ของใชใ้นบา้น (ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น เปา โชกบุสุซ ึ โมโนกาตาริ) 
เครื่องส าอางและความงาม (ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น BSC, Mistine) และสินคา้อปุโภคอ่ืนๆ ซึ่งบรษิัทฯ มองว่าเป็น
ธุรกิจพืน้ฐานที่ส  าคญักบัชีวิตประจ าวนัของทกุคน โดยธุรกจิที่ลงทนุจะรวมตัง้แต่สว่นของการผลิตซึ่งเป็นตน้น า้ของธุรกิจ
ไปจนถึงการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  
 2. ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  บรษิัทฯ ลงทนุในหุน้บรษิัทต่างๆ ภายใตก้ลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยปัจจบุนั มีการลงทนุหลกัอยู่ในธุรกจิ
ผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งส  าเรจ็รูป (ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น มาม่า) และธุรกจิผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ 
(ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น ฟารม์เฮา้ส)์ ซึ่งเป็นที่รูจ้กัและยอมรบัของผูบ้รโิภคมาชา้นาน ทัง้ยงัไดข้ยายการลงทนุและ/
หรือรว่มทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระจายการลงทนุ เช่น ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม 
BUD’s ธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร ่POCARI SWEAT เป็นตน้  
 3. ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ 
  บรษิัทฯ ไดด้ าเนนิธรุกิจพฒันาที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม รองรบัการขยายก าลงัการผลิตของธรุกิจในกลุม่สหพฒัน ์
และเป็นการสนองต่อนโยบายของรฐับาลในการสนบัสนนุการขยายตวัทางดา้นอุตสาหกรรมใหก้ระจายออกไปยงัสว่นภมูิภาค 
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 าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก โดยครอบคลมุการให้
เช่าที่ดินและอาคาร พรอ้มการใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการจ าหน่ายที่ดิน
ใหก้บัลกูคา้ที่สนใจเขา้มาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ นอกจากนี ้ ยงัมีธุรกิจลงทนุในธรุกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกจิ
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พฒันาอสงัหารมิทรพัยอ์ื่น เชน่ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งเป็นโครงการ Community Mall ตกแต่งสไตลญ่ี์ปุ่ น ตัง้อยู่
ที่ต  าบลสรุศกัด์ิ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี และธุรกิจลงทนุในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค 
และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และค่านิยมองคก์ร 
คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานของบรษิัท โดยไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกจิ

เปา้หมาย และค่านิยมองคก์ร เพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน มีจดุมุ่งหมายในการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกนั และเป็นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดยก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดท้บทวนแลว้เห็นว่า วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย และค่านิยมองคก์ร ยงัมีความเหมาะสม
กบัสถานการณปั์จจบุนั และสอดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
 

  วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองคก์ร  
  คณะกรรมการบรษิัท ไดม้ีการก าหนดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เปา้หมาย และค่านิยมองคก์ร เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน
ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้
 

  วิสัยทัศน ์ (VISION) 
   “เป็นหน่ึงในการลงทุน บริการด้วยใจ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยนื” 
 

  พันธกิจ (MISSION)  
    ลงทุนในกิจการทีม่ีโอกาสเจริญก้าวหน้า 
    เพิ่มความพึงพอใจในการสนับสนุนงานการค้าและบริการ 

    พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล    

    ส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการทีดี่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและ 

    จริยธรรม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

  เป้าหมาย (TARGET) 
   “ขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน” 
 

  ค่านิยมองคก์ร (CORPORATE VALUE) 
   S SUCCESS WITH SYNERGY AND SHARING 
    มุ่งมั่นสร้าง ความส าเร็จ จากการรวมพลัง และการแบ่งปัน อย่างเหมาะสม 
   P PROGRESS WITH PARTNERSHIP AND POSITIVITY 
    หมั่นสร้าง ความเจริญทีม่ั่นคง สรรสร้างพันธมิตร ด้วยทัศนคติเชิงบวก อย่างจริงใจ 
   I INTEGRATION OF INNOVATION AND INTEGRITY 
    ร่วมใจสร้าง ผสมผสาน นวัตกรรมทีย่ั่งยืน ควบคู่ไปกับ คุณธรรมทางธุรกิจ อย่างลงตัว 
 

ทัง้นี ้ เพื่อใหพ้นกังานทกุคนมีความมุ่งมั่นในการปฏบิตัิงานไปในทิศทางเดียวกนั และเป็นการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดย
ในปี 2563 บรษิัทฯ มีความตัง้ใจที่จะมุ่งเนน้การสรรสรา้งนวตักรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการลงทนุ ดา้นการพฒันา
สวนอตุสาหกรรม รวมถึง ดา้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยต์่างๆ  
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 จากวิสัยทัศน ์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองคก์รดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธห์ลักในการ
ขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดทศิทางการด าเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์
องคก์ร ส าหรับปี 2563 ดังนี ้
 1. ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี บรษิัทฯ มุ่งพฒันาดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น
รากฐานส าคญัในการพฒันาและสรา้งคณุค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูล้งทนุ เพื่อ
น าไปสูก่ารประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขนัได ้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยยึดหลกัการบรหิารงานตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน
พืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ เสรมิสรา้งใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน มีคณุธรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
ขยนั อดทน มีการแบ่งปัน และใชส้ติปัญญาในการด าเนินงาน สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์
สขุอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 2. ด้านการลงทุน บรษิัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นในการลงทนุและบรหิารเงินลงทนุเพื่อสรา้งการเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน
ใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ เนน้การกระจายการลงทนุเพื่อบรหิารและจดัการความเสี่ยง โดยเดินหนา้พิจารณาโอกาส
ลงทนุในกลุม่ธุรกิจหลากหลายและรว่มลงทนุกบัพนัธมิตรทัง้ไทยและต่างประเทศ นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ยงัไดพ้ิจารณาเพิ่ม
สดัสว่นการลงทนุในธรุกิจที่บรษิัทฯ ลงทนุอยู่เดิม ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ดีและมั่นคง เพื่อหาโอกาสสรา้งผลตอบแทนที่
สงูขึน้ โดยในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ มีการรว่มลงทนุใหม่เกิดขึน้ในหลายธุรกจิ อาทิ ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิโรงเรียน
นานาชาติ ธุรกิจบรกิารระบบเครือข่ายพืน้ฐานเสน้ใยแกว้น าแสง เป็นตน้ 
 3. ด้านสวนอุตสาหกรรม บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองการพฒันาพืน้ที่อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) 
ในเขตพืน้ที่สวนอตุสาหกรรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา และกบนิทรบ์รุี ส  าหรบัพืน้ที่บรเิวณโครงการ J-Park ศรีราชา สามารถ
ขอรบัการสง่เสรมิ สนบัสนนุการด าเนินงานภายใตก้ารสง่เสรมิของรฐับาล เช่น การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สว่นของพืน้ที่จงัหวดัตาก นอกจากสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์แม่สอด 
บรษิัทฯ ยงัมีที่ดินที่เหมาะสมในการพฒันาอตุสาหกรรมไดห้ลากหลายรูปแบบ อาทิ อุตสาหกรรมการตดัเย็บ อตุสาหกรรม
ลอจิสติกส ์อตุสาหกรรมพลาสติก ซึ่งสามารถสง่ออกไปจ าหนา่ยยงัประเทศพม่า หรือจะสง่กลบัมาจ าหน่ายในประเทศไทย
ไดส้ะดวก และยงัเป็นเขตสง่เสรมิการลงทนุเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZ) ส  าหรบัสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล  าพนู ไดด้ าเนินการโครงการประชารฐั (โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดั
ล าพนู) เพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ ความเป็นอยู่และความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน มีเปา้หมายใหส้งัคมโดยรอบมีคณุภาพชีวิตและ
สภาพแวดลอ้มที่ด ี สง่เสรมิใหช้มุชนมรีายไดเ้ติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้ เพื่อการพฒันาบคุลากรและพืน้ที่ใหเ้ติบโตอย่าง
ยั่งยืน บรษิัทฯ ไดย้ึดหลกัการบรหิารดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัหลกั Global Reporting Initiative : GRI 
standard 2018 พรอ้มน าเสนอความสอดคลอ้งเบือ้งตน้ของการด าเนินงานเทียบกบัเปา้หมาย การพฒันาที่ยั่งยืนของ
องคก์ารสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals) โดยด าเนินกิจการภายใต ้นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
“คนดี สนิคา้ดี สงัคมดี” โดยยดึมั่นวฒันธรรมองคก์รที่มุ่งเนน้เรื่องการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกบัการรกัษาสิ่งแวดลอ้มและ
การอยู่รว่มกบัชมุชนอย่างยั่งยืน  
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 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ปี เหตุการณ ์

2557  พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบศนูยก์ารคา้ (Community Mall) โดยใชช้ื่อ J-Park Sriracha Nihon Mura 
  ธุรกิจโรงแรม เคบีเอสซี ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่ ต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทรบ์ุรี จงัหวดัปราจีนบรีุ ซึ่งเป็นที่พกัที่ตัง้อยู่ใน   

    สนามกอลฟ์  
2558  คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง แต่งตัง้คณะท างานดา้นธรรมาภิบาลและต่อตา้นการคอรร์ปัชนั     
    คณะท างานดา้นการบรหิารความเสี่ยง และคณะท างานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุ  
    การปฏิบติังานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 

2559  ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2559 อนมุติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้  
    มลูค่าเงินตน้รวมของหุน้กู ้ไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท โดยเมื่อวนัที่ 9 กมุภาพนัธ ์2560 บรษัิทฯ ไดอ้อกและเสนอ  
    ขายหุน้กู ้จ  านวน 2 ชดุ มลูค่ารวม จ านวน 2,000 ลา้นบาท   

  ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC)  
    เมื่อวนัที่ 14 ตลุาคม 2559 

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

  ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้ที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีขอ้ก าหนดบงัคบัแปลงสภาพโดยมี 
    มลูค่ารวมทัง้สิน้ 3,505 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงที่ 0.7% ต่อปี และบรษัิทฯ ไดร้บัรางวลั Most Innovative Deal   
    จาก สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

2561  ปรบัโครงสรา้งการลงทนุ โดยมุ่งเนน้การเพิ่มสดัส่วนการลงทนุในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีผลการ 
    ด าเนินงานที่มั่นคงและใหผ้ลตอบแทนที่ดี      เพื่อสรา้งความเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้บัการลงทนุของบรษัิท  
    นอกจากนี ้ บรษัิทฯ  ยงัไดข้ยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ๆ  เช่น บรษัิท อิมแพค โซล่าร ์จ ากัด  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  จากการที่มีผูถื้อหุน้กู ้
     แปลงสภาพแจง้ความจ านงใชส้ิทธิแปลงสภาพทัง้ 2 ครัง้ มลูค่ารวม 3,486,635,000.- บาท  ซึ่งไดแ้ปลงสภาพ 
     เป็นหุน้สามญัของบรษัิท จ านวน 77,480,707 หุน้ และคงเหลือยอดหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่า 18,813,000.- บาท 
     ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

  คณะกรรมการบรษัิทมีมติแต่งตัง้ นายสปุระดิษฐ์ สอิด เป็น เลขานกุารบรษัิท แทน นางดรุณี สนุทรธ ารง เนื่องจาก 
    เกษียณอายุ 
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ปี เหตุการณ ์

2562  บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียน จ านวน 582,923,188.- บาท ทนุช าระแลว้ จ านวน 571,890,666.- บาท จากการที่ม ี
    ผูถื้อหุน้กูไ้ดใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือยอดหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่า 1,908,000.- บาท 

  บรษัิทฯ ไดม้ีการขยายการรว่มทนุใหม่ ๆ เช่น บรษัิท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั ประกอบธุรกิจ พฒันา   
    อสงัหารมิทรพัย ์และ บรษัิท ดองกิ (ประเทศไทย) จ ากดั (เดิมชื่อ บรษัิท ดองกิ ทองหล่อ จ ากดั) ประกอบธุรกิจ  
    จ าหน่ายรา้นคา้ปลีก  

  ไดผ้่านการรบัรองการต่ออายุการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ  
    (CAC) เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

  ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งใน 98 บรษัิท ที่อยู่ในรายชื่อหุน้ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)  
    ประจ าปี 2562 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2563   บรษัิทฯ ไดเ้สนอขายและออกหุน้กูค้รัง้ที่ 1/2563 จ านวนทัง้สิน้ 4 ชดุ มลูค่ารวม 5,000 ลา้นบาท แก่ผูล้งทนุ 
     สถาบนัและผูล้งทนุรายใหญ่ ณ วนัที่ 25 มิถนุายน 2563 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ 
     ด าเนินธุรกิจของบรษัิท และ/หรือ ใชส้  าหรบัการลงทนุ และ/หรือ ช าระคืนเงินกูข้องบรษัิท (ส าหรบัรายละเอียด 
     เพิ่มเติมของหุน้กูข้องบรษัิท โปรดดทูี่หวัขอ้ 7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ื่น) 

   บรษัิทฯ ยงัคงมองหาโอกาสการลงทนุใหม่ๆ กบัพนัธมิตรที่แข็งแกรง่ในหลากหลายธุรกิจ แมท้่ามกลาง 
     สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเนน้การรว่มทนุที่มองว่าสามารถ 
     เอือ้ประโยชน ์(Synergy) และส่งเสรมิกลุ่มธุรกิจในเครือสหพฒัน ์ เช่น บรษัิท เอ็กซอ์ีที จ ากดั  ประกอบธุรกิจ   
     โรงเรียนนานาชาติและสถาบนัการศกึษา บรษัิท สห แอดวานซ ์เน็ทเวอรค์ จ ากัด ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารระบบ 
     เครือข่ายพืน้ฐานเสน้ใยแกว้น าแสง เป็นตน้ ทัง้นี ้เพื่อกระจายการลงทนุและสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัการลงทนุ 
     ของบรษัิทยิ่งขึน้ 

  ไดร้บัคดัเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุน้ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2563  
     จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  ไดร้บัการประเมินดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในระดบั 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ประจ าปี 2563 จากสมาคม  
     ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)  

   ไดร้บัผลการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ ไดค้ะแนนเต็ม 100 คะแนน  
     เป็นปีที่ 12 ติดต่อกนั 
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⚫ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล 

มาตรฐานคุณภาพ ปี เหตกุารณ ์

 
 

ISO 9001:2000 

2546 ไดผ่้านการตรวจรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพ 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 (ศรีราชา กบินทรบ์รุี ล าพนู) 
 

 
 
 

ISO 9001:2008 

2558 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2008  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
(ศรีราชา กบินทรบ์รุี ล าพนู) 
 
 
 

 
 
 

ISO 9001 : 2015 

2561 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
(ศรีราชา กบินทรบ์รุี ล าพนู) 
 
 

 
 

ISO 14001:2004 

2551-2554 

 

ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 ของระบบ  
Central WastewaterTreatment จาก TUVNORD (Thailand) Ltd. (ศรีราชา) 
 

 
 

 

ISO 14001:2004 

2552-2555 
 

 

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

 
 
 

ISO 14001:2004 

2553-2555 
 
 

ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 ของระบบ  
Central Wastewater Treatment จาก ส านกัรบัรองระบบคณุภาพ (สรร.)  
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) (กบนิทรบ์รุี) 
 

 
 
 

ISO 14001:2004 

2555 ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)  
ภายใตข้อบข่ายการดแูลระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง 
 

 
 
 

ISO 14001:2004 

2556 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004  
แบบ Multisite จาก สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
(ศรีราชา กบินทรบ์รุี ล าพนู) 
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มาตรฐานคุณภาพ ปี เหตกุารณ ์

 
 
 

ISO 14001:2015 

2560 ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015  
จาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

 
 
 

มรท. 8001-2546 

2552 ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)  
ระดบัสมบรูณ ์ขัน้รเิริ่มจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
(ศรีราชา) 
 

 
 
 

ISO 50001:2011 

2556 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011  
จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (ศรีราชา) 
 
 

 
 
 

ISO 50001:2018 

2563 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน ISO 50001:2018 
จาก สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (ศรีราชา) 
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 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
  (1)  นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 
  บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิการลงทนุในธรุกิจสนิคา้อปุโภค การลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการ
พฒันาสวนอตุสาหกรรม และลงทนุในธุรกิจอื่นๆ โดยในสว่นของการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันน์ัน้ บรษิัทฯ 
เป็นผูด้  าเนินการเองทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นสว่นการพฒันาที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม การใหเ้ช่าที่ดินและ/หรืออาคาร รวมไปถึง
การใหบ้รกิารดา้นระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ภายในสวนอตุสาหกรรม  
  ในสว่นของการลงทนุในหุน้นัน้ บรษิัทฯ และบรษิัทกลุม่สหพฒันจ์ะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะ
ลงทนุรว่มกนั โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั หรอืเอือ้ประโยชนต์่อกนั มีนโยบายใหบ้รษิัทที่รว่มลงทนุและท า
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบักิจการที่ลงทนุมากที่สดุ เป็นผูต้ิดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทนัน้ๆ และมีหน่วยงานดา้นการลงทนุ
ท าการวิเคราะหแ์ละติดตามดว้ยเพื่อใหท้ราบปัญหาที่เกิดขึน้และรายงานใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้กลุม่สหพฒันท์ราบ เพื่อ
รว่มกนัเสนอแนวทางแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณ ์ ทัง้นี ้ การด าเนินงานของแต่ละบรษิัทที่บรษิัทฯ เขา้ไปรว่มลงทนุเป็น
อ านาจอิสระของคณะกรรมการของบรษิัทนัน้ๆ ปัจจบุนั บรษิัทฯ ยงัคงขยายการลงทนุอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในธุรกิจสินคา้อปุโภค 
ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจอื่นๆ ที่สนบัสนนุธุรกิจของกลุม่สหพฒัน ์
   



 

 (2)  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ถือหุน้ในบริษัทร่วม 24 บริษัท สดัสว่นของสิทธิออกเสียงเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ แยกตามสายธุรกิจไดด้งันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    หมายเหต ุ: * สดัส่วนของสิทธิออกเสียง เท่ากบั รอ้ยละ 25.11  

  

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

9 

- บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรีส ์(25.00%) 
- บมจ. สหพฒันพิบลู (24.98%) * 
- บมจ. ธนลูกัษณ ์(24.93%) 
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล (24.81%) 
- บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) (24.80%) 
- บมจ. ไทยวาโก ้(23.06%) 
- บจ. ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริง่ (20.00%) 

- บจ. ธนาซติี ้เวนเจอร ์(41.00%) 
- บจ. สหพฒันเ์รียลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 (40.00%) 
- บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ (36.00%) 
- บจ. พิทกัษ์กจิ (33.52%) 
- บจ. สห แอดวานซ ์เน็ทเวอรค์ (30.00%) 
- บจ. เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี (28.15%) 
- บจ. ทรพัยสิ์นสหพฒัน ์(26.25%) 
- บจ. รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม (25.50%) 
- บจ. เส-นอรส์ห โลจิสติกส ์(23.50%) 
- บมจ. สหโคเจน (ชลบรุี) (22.74%) 
- บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์(21.00%) 
- บจ. สห โคเมเฮยีว (21.00%) 
- บจ. อิมแพค โซล่าร ์(21.00%) 
- บจ. สห โตคิว คอรป์อเรชั่น (20.00%) 
- บจ. สห โตคิว คอรป์อเรชั่น (20.00%) 

ธุรกิจอืน่ๆ ธุรกิจการลงทุนในธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม 

- บมจ. ไทยเพรซเิดนทฟ์ดูส ์(25.57%) 
- บมจ. เพรซเิดนท ์เบเกอรี่ (21.77%) 
 

ธุรกิจการลงทุนในธุรกจิสินค้าอุปโภค 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั )มหาชน(  

บริษัท โชควัฒนา จ ากดั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (16.80%) 
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 โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนบรษิัทที่บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้บรษิัทต่างๆ  ทัง้สิน้ 172  บรษิัท ซึ่งจ าแนก
ออกเป็น 3 หมวดอตุสาหกรรมหลกั ไดด้งันี ้
 
 
 
   
  

 
 
โครงสร้างการถือหุ้น 
 1. ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นของ
บริษัท รวมกันเท่ากับร้อยละ 3.29 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นทีอ่อกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว และบริษัทฯ มี
สัดส่วนการถือหุ้นของ Free Float เท่ากับร้อยละ 59.08 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายและเรียก
ช าระแล้ว 
 2. บรษิัทฯ มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไขว ้ แต่การถือหุน้ไขวด้งักลา่วไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขวท้ี่ขดัหรือแยง้
กบัหลกัเกณฑข์อ้ 14 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม ่

 3.  บรษิัทฯ ไม่ไดส้รา้งกลไกเพื่อปอ้งกนัการครอบง ากิจการ บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งการถือหุน้ในกลุม่ธุรกิจและ
การถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนั ในหวัขอ้ การถือหุ้นไขว้ 
 4. ณ วนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 บรษิัทฯ มีสดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัต่างชาติ จ านวน 70,845,374 หุน้  
เท่ากบัรอ้ยละ 12.39 และสดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัไทย จ านวน 2,550,570 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 0.45 รวม
สดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนั จ านวน 73,395,944 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 12.83 

 5. บรษิัทฯ ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั  หากบรษิัทฯ  มีเรื่องการซือ้หุน้คืน  แต่ในปี 2563 บรษิัทฯ ไม่มีการ
ซือ้หุน้คืน  
 6. บรษิัทฯ ไดเ้ผยแพรข่่าวสาร ขอ้มลู ของบรษิัท ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์อง
บรษิัท (www.spi.co.th) สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ  ยงัไดจ้ดังาน  นกัวิเคราะห ์  นกั
ลงทนุพบกลุม่สหพฒัน ์โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์นกัลงทนุ และผูส้นใจทั่วไป ไดพ้บกบัผูบ้รหิารและยงัไดพ้บ
กบัผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์ นกัลงทนุอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั เป็นประจ าทกุปี แต่เนื่องจากในปี 2563 
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าใหไ้ม่สามารถจดักิจกรรมได ้ 
 7. บรษิัทฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อบรษิัทฯ 
หรือผูถื้อหุน้รายอื่น 
  

หมวดอตุสาหกรรม 
จ านวน
บริษัท 

มูลค่าเงนิลงทุนสุทธ ิ
หน่วย : พันบาท 

1.  ธุรกิจสินคา้อปุโภค 68 22,132,728  
2.  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 16 16,139,647  
3.  ธุรกิจอื่นๆ 88 5,253,042  

รวม 172 43,525,417  
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การถือหุ้นไขว้ 
  บรษิัทฯ มีการถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนั ดงันี ้
  (1)   การถือหุ้นเกินกว่า 50% 
   (ก)   บรษิัทอื่นเป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทฯ เกินกว่า 50%   
    บรษิัทฯ ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบรษิัทอื่น   -ไม่มี- 
   (ข)   บรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทอื่น เกินกว่า 50%  
    ตอ้งไม่ปรากฏว่าบรษิัทอื่นถือหุน้ไขวใ้นบรษิัทฯ  -ไม่มี-  
   (ค)   บรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้เกินกว่า 50% ในบรษิัทอื่น  ตัง้แต่ 2 บรษิัทขึน้ไป     
    ตอ้งไม่ปรากฏว่าบรษิัทอื่นเหลา่นัน้ ถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนั  -ไม่มี- 
 

  (2) การถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% 
   (ก)   บรษิัทอื่นเป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทฯ เกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50% 

    บรษิัทฯ ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบรษิัทอื่นเกินกว่า 10%    -ไม่มี- 
   (ข) บรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทอื่น  เกินกว่า 25%  แต่ไม่เกินกว่า 50% 

    ตอ้งไม่ปรากฏว่าบรษิัทอื่นถือหุน้ไขวใ้นบรษิัทฯ เกินกว่า  10% -ไม่มี- 
  ตามรายละเอียด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี.้- 

ล าดับ ชื่อบริษทั 
บริษัทฯ ถือหุน้ในบริษทัอื่น บริษัทอืน่ถือหุ้นในบริษทัฯ 

สัดส่วนการถือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 

1. บจ. ธนาซิตี ้เวนเจอร ์ 41.00 - 
2. บจ. สหพฒันเ์รียลเอสเตท 40.00 0.14 
3. บจ. อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 40.00 - 
4. บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ 36.00 - 
5. บจ. พิทกัษ์กิจ 33.52 - 
6. บจ. สห แอดวานซ ์เน็ทเวอรค์ 30.00 - 
7. บจ. เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี 28.15 0.76 
8. บจ. ทรพัยสิ์นสหพฒัน ์ 26.25 0.14 
9. บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์ 25.57 1.23 
10. บจ. รกัษาความปลอดภยั ไทยซคีอม 25.50 - 
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  (3)  การถือหุ้นไม่เกินกว่า 25% 
   (ก)    บรษิัทอื่นเป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทฯ ไม่เกินกว่า 25%  
    บรษิัทฯ ตอ้งไม่ถือหุน้ไขวใ้นบรษิัทอื่นเกินกว่า 25%    -ไม่มี- 
   (ข) บรษิัทฯ เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทอื่น ไม่เกินกว่า 25%   
    ตอ้งไม่ปรากฏว่าบรษิัทอื่นถือหุน้ไขวใ้นบรษิัทฯ เกินกว่า 25%   -ไม่มี- 
  ตามรายละเอียด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี.้-  

ล าดับ ชื่อบริษทั 
บริษัทฯ ถือหุน้ในบริษทัอื่น บริษัทอืน่ถือหุ้นในบริษทัฯ 

สัดส่วนการถือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 

1. บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรีส ์ 25.00 0.34 
2. บมจ. สหพฒันพิบลู 24.98 8.64 
3. บมจ. ธนลูกัษณ ์ 24.93 0.93 
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล 24.81 9.97 
5. บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) 24.80 0.52 
6. บมจ. ไทยวาโก ้ 23.06 0.69 
7. บมจ. เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ 19.94 0.09 
8. บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  

         เอนเตอรไ์พรส ์
19.63 0.32 

9. บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) 15.50 0.07 
10. บมจ. โอ ซี ซี 14.36 0.05 
11. บมจ. ฟารอ์ีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบ ี 13.41 0.24 
12. บมจ. ประชาอาภรณ ์ 13.78 0.41 
13. บจ. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 11.77 1.42 
14. บมจ. นิวพลสันิตติง้ 5.33 0.02 
15. บมจ. สหยเูนี่ยน 0.87 1.56 

 

หมายเหต ุ : บรษิัทฯ  มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไขว ้ แต่การถือหุน้ไขวด้งักล่าวไม่มีลกัษณะเป็นการถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนัท่ี
ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์ขอ้ 14  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551  เรือ่ง  การขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 

 
 

 1.4 ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  - ไม่มี -  

  



 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจการลงทนุในธรุกิจสนิคา้อปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธรุกิจอาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจการพฒันาสวน
อตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกจิอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) โครงสร้างรายได้ 
(หน่วย : พันบาท) 

กลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย 
% การถือหุ้น 
ของบริษัท 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561* 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ 0.0011 – 25.00    742,549   14.26 1,266,264   23.77 1,346,451   23.69 

2. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ 0.0045 – 25.57 1,421,062   27.30 1,372,106   25.76 1,236,024   21.75 

3. ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ 0 0003 – 41.00 3,042,007   58.44 2,687,691   50.47 3,101,032   54.56 

รวม 5,205,618 100.00 5,326,061 100.00 5,683,507 100.00 
 

หมายเหตุ : * ในปี 2561 บริษัทฯ มกี าไรพเิศษ จ านวน 423 ลา้นบาท จากการเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มสดัส่วนในหุน้สามญัของ บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 38.2 ลา้นหุน้  
   (คิดเป็นมลูค่า จ านวน 176.5 ลา้นบาท) จากเดิมรอ้ยละ 16.88 เป็นรอ้ยละ 20.88 ท าใหเ้งินลงทนุใน บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) เปล่ียนสถานะจากเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย เป็นเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 
   เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561  
   ซึ่งหากหกัรายการดงักล่าวแลว้ บริษัทฯ จะมีรายไดร้วม จ านวน 5,250 ลา้นบาท และมีโครงสรา้งรายได ้ในปี 2561 ดงันี ้   
    1. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสนิคา้อปุโภค คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 
    2. ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่ คิดเป็นรอ้ยละ 23.5 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 
    3. ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอืน่ๆ คิดเป็นรอ้ยละ 51.0 ของรายไดร้วมหลงัหกัรายการพเิศษ 

  

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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 (2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์
  บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิหลกั 3 ประเภท คือ ธุรกจิการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกจิการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธรุกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 2.1 ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค  
 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
  บรษิัทฯ ลงทนุในหุน้บรษิัทต่างๆ โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อสรา้งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
ทกุกลุม่ โดยบรษิัทฯ จะไดร้บัผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
บรษิัทฯ ลงทนุในหุน้ของบรษิัทภายใตธุ้รกิจสินคา้อปุโภคทัง้หมด จ านวน 68 บรษิัท โดยสามารถแบ่งเป็นเงินลงทนุในสาย
ธุรกิจย่อย ได ้4 กลุม่ คือ 1) สิ่งทอและแฟชั่น 2) ของใชใ้นบา้น 3) เครื่องส าอางและความงาม และ 4) สนิคา้อปุโภคอ่ืนๆ  
  โดยในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการลงทนุในกลุม่ธุรกิจสินคา้อปุโภค จ านวน 742.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
14.3 ของรายไดร้วมทัง้หมด (งบการเงินรวม) และไดร้บัเงินปันผลจากกลุม่ธรุกิจนี ้จ  านวน 442.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
38.7 ของรายไดเ้งินปันผลรวมทัง้หมด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
  บรษิัทฯ ลงทนุและรว่มลงทนุในบรษิัทสายธุรกจินี ้เชน่ 
   บรษิัท สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินคา้อปุโภคบรโิภค เช่น ผงซกัฟอกเปา บะหมี่กึ่ง
ส  าเรจ็รูปมาม่า ผลิตภณัฑซ์ิสเท็มมา สบู่เหลวโชกบุสุซโึมโนกาตาร ิน า้ยาลา้งจานไลปอนเอฟ ผลิตภณัฑโ์คโดโม คิเรอิคิเรอิ 
และซื่อสตัย ์เป็นตน้ 
   บรษิัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั  ผูผ้ลิตสินคา้อปุโภค  ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้  เช่น เปา โคโดโม 
โชกบุสุซโึมโนกาตาร ิซิสเท็มมา คิเรอิคิเรอิ กู๊ดเอจ และซื่อสตัย ์เป็นตน้ 
   บรษิัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตชดุชัน้ในสตรีและเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น 
Wacoal, ELLE, Enfant และ BSC เป็นตน้ 
   บรษิัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูปและเครื่องหนงั ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ เช่น 
Arrow, Guy Laroche, DAKS และ Erawon เป็นตน้ 
   บรษิัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) จ าหน่ายสินคา้ประเภทต่างๆ เช่น เสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป 
Arrow, Lacoste, Guy Laroche, ELLE, DAKS, ชดุชัน้ใน Wacoal, เสือ้ผา้เด็ก Enfant, Absorba, รองเทา้กีฬา Mizuno, 
Le Coq Sportif, Naturalizer, Sby และผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ BSC เป็นตน้ 
   บรษิัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตเครื่องส าอาง เช่น BSC เป็นตน้ 
   บรษิัท เบทเตอรเ์วย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ าหน่ายเครื่องส าอาง ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Mistine 
“มิสส ์(MYSS Cosmetic)” และ อิโดโล ่(Idolo) แบรนดใ์หม่ที่เพิ่งเปิดตวัไปช่วงตน้ปี 2563 ที่ผ่านมา 

 

 2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  บรษิัทฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณเ์ศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องและน ามาเป็นสว่นหนึ่งของ
ปัจจยัในการพจิารณาการลงทนุและติดตามการด าเนินงานของบรษิัทที่ลงทนุ โดยรวมสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ตน้ปี 2563 สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจโลกมีการชะลอตวัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะหดตวันอ้ยกว่าที่เคยประเมินไวใ้นช่วงก่อนหนา้
ค่อนขา้งมาก สว่นใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการของภาครฐั ซึ่งมีสว่นส าคญัที่ช่วยประคบัประคองไม่ใหก้ารบรโิภคภาคเอกชน
หดตวัสงู อาทิ โครงการเราไม่ทิง้กนั โครงการการเพิ่มวงเงินในบตัรสวสัดิการแห่งรฐั โครงการชอ้ปดีมีคืน โครงการคนละครึง่ 
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และโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ในปี 2563 บรษิัทฯ ยงัคงมองหาโอกาสขยายการลงทนุในบรษิทัที่มีการลงทนุอยู่เดิม โดยการ
เพิ่มสดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัทที่มีแนวโนม้ผลประกอบการที่ด ีเช่น บรษิัท เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส ์
จ ากดั (มหาชน) เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนมากขึน้  
  ในปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะพลิกฟ้ืนกลบัมาขยายตวัไดท้ี่รอ้ยละ 3.2 
ซึ่งเป็นผลมาจากการคน้พบวคัซีนปอ้งกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงปลายปี 2563 และจะเริ่มมีการ
กระจายวคัซีนในประเทศไทยในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 ท าใหป้ระเทศไทยสามารถเปิดประเทศและอนญุาตใหน้กัท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ฉีดวคัซีนแลว้เขา้มาท่องเที่ยวไทยไดโ้ดยไม่มีการกกัตวั สง่ผลใหภ้าคการท่องเที่ยวรวมถึงการใชจ้่ายภาคเอกชน
ภายในประเทศทยอยฟ้ืนตวัดีขึน้  
  ธุรกิจสิ่งทอและแฟช่ัน 
  ในปี 2563 ภาพรวมการผลิตสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มมีแนวโนม้ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลกระทบต่อการคา้และการสง่ออกของหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสิ่งทอที่มีโอกาสเติบโตสงูในปี 2563 จะเป็นกลุม่สิ่งทอทางการแพทย ์(Meditech) 
ซึ่งมีอตัราการขยายตวัอย่างต่อเนื่องนบัตัง้แต่ปี 2559 โดยเฉพาะกลุม่ผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพ (Hygiene Product) รวมถึง
ผลิตภณัฑเ์ชิงปอ้งกนั เชน่ หนา้กากอนามยั กระดาษทิชชู่เปียก และชดุปอ้งกนัโรคส าหรบับคุลากรทางการแพทย ์
(Personal Protective Equipment : PPE) ที่ก าลงัเป็นที่ตอ้งการของตลาดในขณะนี ้
  บรษิัทฯ ลงทนุและรว่มลงทนุในบรษิัทสายธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นครบวงจร ซึ่งเป็นบรษิัทผูวิ้จยัและพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละวตัถดุิบ ผูผ้ลิตวตัถดุิบตน้น า้ ผูน้  าเขา้วตัถดุิบ ทอผา้ ผลิตเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูปและเครื่องหนงั ผลิตภณัฑเ์พื่อ
สขุภาพ เช่น หนา้กากผา้ หนา้กากอนามยั รวมทัง้เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านหา้งสรรพสนิคา้ ดิสเคานส์โตร ์ (Discount 
Store) และช่องทางออนไลน ์บรษิัทฯ ลงทนุในหลากหลายประเภทสินคา้ในธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น อาทิ ธุรกิจชดุชัน้ในสตรี
และธุรกิจเครื่องแต่งกายบรุุษ ปัจจบุนักลุม่สหพฒันม์ีชุดชัน้ในสตรีจ าหน่าย ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้หลกั คือ Wacoal, 
BSC, BSC SIGNATURE, ELLE และ KULLASATRI โดยชดุชัน้ใน Wacoal ถือเป็นแบรนดท์ี่ยงัคงรกัษาสว่นแบ่งการตลาด
ไดเ้ป็นอนัดบัหนึ่งและไดร้บัมอบรางวลัแบรนดย์อดนิยมสงูสดุอนัดบั 1 ในหมวดหมู่ชดุชัน้ในสตรี (No.1 Brand Thailand 
2019-2020 under Woman Underwear) ที่รกัษาแชมป์อย่างต่อเนื่องมาตลอด 9 ปี และอยู่คู่คนไทยมามากกว่า 50 ปี และ
ไดเ้ริ่มผลิตหนา้กากผา้ 3 รูปแบบ คือ แบบผา้สเปเซอร ์แบบผา้ฝา้ยเสน้ใยโพลีเอสเตอรเ์พอรม์า และแบบผา้ฝา้ยผสมสแปน
เด็กซ ์ส  าหรบัธรุกิจเครื่องแต่งกายบรุุษมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั คือ การสรา้ง Portfolio ของกลุม่ผลิตภณัฑเ์ครื่องแต่งกาย
บรุุษ  ครอบคลมุกลุม่เปา้หมาย  และน านวตักรรมใหม่มาใชก้บัผลิตภณัฑ ์  เช่น  ARROW FRESH SHIRT “7 สดุยอด 
นวตักรรม” นวตักรรมเสน้ใยที่มีประสิทธิภาพในการก าจดัและยบัยัง้การเจรญิเติบโตของแบคมีเรีย ลดกลิ่นเหงื่อ ปอ้งกนั
รงัสี UV, แหง้เรว็ ระบายความชืน้ไดด้ี มีความคงทนของนวตักรรมตลอดอายใุชง้านและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ปัจจบุนั
กลุม่สหพฒันเ์ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องแต่งกายบรุุษภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ต่างๆ อาท ิARROW, DAKS, GUY LAROCHE, 
ELLE HOMME, LACOSTE และ HAZZYS 
  ธุรกิจของใช้ในบ้าน 
  ในปี 2563 ธรุกิจของใชใ้นบา้นเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปสอดคลอ้งกบัอตัราการเติบโตเศรษฐกิจไทย จาก
ก าลงัซือ้ของกลุม่ผูบ้รโิภคฐานรากที่มีจ  ากดั ท าใหม้ีการแข่งขนัในตลาดสงู ผูบ้รโิภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึน้  
  ทัง้นี ้ บรษิัทกลุม่สหพฒันย์งัคงมุ่งเนน้การจ าหน่ายสินคา้ที่มีคณุภาพ ราคาซื่อสตัยย์ตุิธรรมต่อผูบ้รโิภค และ
ขยายช่องทางการจ าหน่ายใหค้รอบคลมุทกุช่องทาง โดยมีกลยทุธท์ี่ส  าคญั ไดแ้ก ่การรกัษาความสมัพนัธก์บัคู่คา้ พนัธมิตร 
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(Strategic Partners) การตัง้เปา้หมายการขายกบัคู่คา้อย่างใกลช้ิด และการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้ 
ส  าหรบักลยทุธท์างการตลาด จะเนน้การเลือกสว่นแบ่งการตลาดที่สอดคลอ้งกบัต าแหน่งของสินคา้และบรกิาร ครอบคลมุ
ผลิตภณัฑใ์นครวัเรือน ผลิตภณัฑส์ว่นบคุคล และผลิตภณัฑเ์ด็ก เช่น น า้ยาลา้งจาน ไลปอนเอฟ ผงซักฟอกเปา ผลิตภณัฑ์
ซิสเท็มมาและผลิตภณัฑโ์คโดโม เป็นตน้ นอกจากนี ้ ยงัใหค้วามส าคญักบัสินคา้เพื่อสขุภาพและสินคา้ที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดลอ้ม ใหค้รอบคลมุทกุเพศทกุวยั เช่น สินคา้หมวดดแูลสขุภาพ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ กู๊ดเอจ สินคา้หมวดออรลัแคร ์
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ โคโดโม ซิสเท็มมา ผา้อนามยัเอลิส และทิชชู่เปียกเอลิแอล เป็นตน้ โดยในปี 2563 สนิคา้ที่ไดร้บั
ความนิยมเพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก คือ กลุม่สินคา้เพื่อสขุภาพ อาทิ โฟมลา้งมือคิเรอิคิเรอิ เจลแอลกอฮอลล์า้งมือคิเรอิคิเรอิ 
ซึ่งถือเป็นผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาครัง้นี ้ นอกจากนี ้ บรษิัท 
ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ช่าพืน้ที่ในอทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทยเพื่อเป็นศนูยวิ์จยัของบรษิัท ซึ่งจะช่วยสง่เสรมิ
ใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ตอบรบักบัวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
ในปัจจบุนั 
  ธุรกิจเคร่ืองส าอางและความงาม 
  ในปี 2563 ตลาดเครื่องส าอางทั่วโลกมีแนวโนม้ชะลอตวัลง รวมถึงตลาดในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั ในช่วง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรค โดยการ
สวมใสห่นา้กากอนามยักลายเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ ท าใหพ้ฤติกรรมผูบ้รโิภคเปลี่ยนไป มี
ความจ าเป็นในการแต่งหนา้ลดลง และจากสถานการณด์งักลา่ว สง่ผลใหก้ารจ าหน่ายสินคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ที่ผ่าน
เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ ซึ่งตอ้งพึ่งพานกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทยเป็นหลกัไดร้บัผลกระทบดว้ยเช่นกนั 
อย่างไรก็ตาม จากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่เปลีย่นไปสูก่ารซือ้สนิคา้ออนไลนไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเริ่มขยายช่องทางการ
ขายสูต่ลาดซือ้ขายของออนไลน ์(E-Marketplace) อย่าง  Lazada, Shopee, และช่องทาง Social Media ต่างๆ ที่มีตน้ทนุต ่า
และเขา้ถึงผูบ้รโิภคไดง้่ายมากขึน้  
  ทัง้นี ้ บรษิัทฯ รว่มลงทนุในบรษิัทสายธุรกิจเครื่องส าอางและความงามครบวงจร ซึ่งเป็นบรษิัทผูผ้ลิตคิดคน้
สตูรเครื่องส าอาง ผลิตบรรจภุณัฑ ์และจดัจ าหน่ายเครื่องส าอางผ่านหลายช่องทางการจดัจ าหน่ายตามพฤติกรรมผูบ้รโิภค
ที่เปลี่ยนไปและใชก้ลยทุธท์างการตลาดอย่างเหมาะสม โดยจ าหน่ายผ่าน Counter Sale ดสิเคานส์โตร ์(Discount Store) 
ช่องทางออนไลนแ์ละธรุกิจขายตรง โดยจ าหน่ายเครื่องส าอางชัน้น า ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ อาทิ BSC Cosmetology, 
Arty Professional by BSC, Pure Care, Mistine และ มิสส ์(MYSS Cosmetic) ในปี 2563 บรษิัท เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องส าอางมิสทิน ไดม้ีการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตแ้บรนด ์ “อโิดโล ่ (Idolo)” ซึ่งเป็นโครงการ
ความรว่มมือพิเศษกบับรษิัทบนัเทิงชัน้น าของไทยอย่าง บรษิัท จีเอ็มเอ็มทีวี จ  ากดั อีกทัง้ เครื่องส าอาง Mistine ไดร้บัมอบ
รางวลัผลิตภณัฑค์วามงามแบรนดไ์ทยดีเด่น จาก ELLE Thailand Beauty Awards 2020 มาถึง 2 ผลิตภณัฑ ์ถือว่ายงัคง
เป็นแบรนดเ์ครื่องส าอางที่ครองใจคนไทยมานาน จากเดิมที่เนน้การขายตรง ไดม้ีการเปิดรา้นคา้ที่เป็นรา้นจ าหน่ายของตวัเอง 
รุกเขา้ไปขายสินคา้ช่องทางออนไลนผ์่านแพลตฟอรม์ต่างๆ มากขึน้ รวมถึงการเพิ่มช่องทางจ าหน่ายคา้ปลีกมากขึน้
นอกจากรา้นคา้ขนาดเล็ก (Kiosk) ที่เปิดตามหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัต่างๆ เช่น เซ็นทรลัพระราม 9 ไอคอนสยาม และเซ็นทรลั
มารีนา พทัยา เป็นตน้ กไ็ดม้ีเปิดรา้นคา้ขนาดเล็กตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อาทิ สถานีสยาม เพื่อจบัลกูคา้กลุม่คนเมืองที่
มีวิถีชีวิตที่เรง่รีบ 
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 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 
  บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายการลงทนุในธรุกิจสนิคา้อปุโภคอย่างต่อเนื่อง ทัง้สง่เสรมิธุรกิจที่ลงทนุอยู่
ในปัจจบุนัใหเ้ติบโตอย่างมั่นคง และสรรหาโอกาสในการลงทนุใหม่รว่มกบัพนัธมิตร เพื่อสรา้งความเจรญิเติบโตอย่าง
ยั่งยืนใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ปัจจบุนั บรษิัทฯ สรรหาการลงทนุใหม่ผ่านการแนะน าของพนัธมิตรทางธุรกิจสถาบนั
การเงิน คู่คา้ และการเจรจาทางธุรกิจ 
 2.1.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี - 
 

 2.2 ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ ลงทนุในหุน้ของบรษิัทภายใตธุ้รกิจอาหารและเครื่องด่ืมทัง้หมด จ านวน 
16 บรษิทั ประกอบไปดว้ยหลากหลายผลิตภณัฑ ์เชน่ ธรุกิจผลติบะหมี่และอาหารกึ่งส  าเรจ็รูป ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปัง
และเบเกอรี่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม BUD’s ธุรกิจผลิตน า้ผลไมแ้ละเครื่องดื่ม ธุรกจิจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร ่
และ POCARI SWEAT เป็นตน้ 
  โดยในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 1,421.1 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 27.3 ของรายไดร้วมทัง้หมด (งบการเงินรวม) และไดร้บัเงินปันผลจากกลุม่ธุรกจินี ้จ  านวน 620.5 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 54.2 ของรายไดเ้งินปันผลรวมทัง้หมด (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) ซึ่งมากกว่ารอ้ยละ 90 ของรายไดเ้งินปันผลใน
กลุม่นีม้าจากการลงทนุผ่าน 2 บรษิัท ดงัต่อไปนี ้
   บรษิัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งส  าเรจ็รูป ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “มาม่า” ซึ่งเป็นที่รูจ้กัและยอมรบัของผูบ้รโิภคมานานกว่า 40 ปี โดยครองสว่นแบ่งการตลาดมากที่สดุ
ในประเทศไทย รวมทัง้การรบัจา้งผลิตบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปใหก้บับรษิัทชัน้น าของทวีปยโุรป อเมรกิา และออสเตรเลีย 
   บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ของบรษิัท เช่น “ฟารม์เฮา้ส”์ (Farmhouse) “มาดาม มารโ์ก”้ (Madame Marco) “เดลิยา” (Deliya by 
Farmhouse) ซึ่งสว่นมากเป็นการจ าหน่ายภายในประเทศ โดยแบ่งเป็นกลุม่ธุรกิจเบเกอรี่คา้สง่ ธุรกิจเบเกอรี่คา้ปลกี 
ธุรกิจเบเกอรี่ส  าหรบัธุรกิจฟาสตฟ์ู้ดและรา้นอาหาร/ภตัตาคาร และธรุกิจสง่ออก 
 

 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
  การลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบรษิัท ยงัคงเนน้ในธุรกจิผลิตบะหมี่และอาหารกึ่งส  าเรจ็รูป 
ภายใตก้ารด าเนินงานของ บรษิัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์ จ ากดั (มหาชน) และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอรี ่
ภายใตก้ารด าเนินงานของ บรษิัท  เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ซึ่งทัง้ 2 บรษิัทยงัคงสามารถรกัษาความเป็นผูน้  าใน
ตลาดภายในประเทศไดอ้ย่างเขม้แข็ง 
  ธุรกิจผลิตบะหมี่และอาหารก่ึงส าเร็จรูป 
  ที่ผ่านมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัอย่างรุนแรง อนัเป็นผลกระทบจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลท าใหอ้ตุสาหกรรมทกุภาคสว่นต่างๆ เกิดการชะลอตวั แต่ในทางกลบักนั
สินคา้อปุโภคบรโิภคกลบัไดอ้านิสงสจ์ากสถานการณด์งักลา่ว โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปที่ขยายตวัไดต้ามความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ เนื่องจากรฐับาลไดอ้อกมาตรการ Lockdown จึงท าใหผู้บ้รโิภคต่างพากนักกัตนุสินคา้อปุโภคบรโิภค 
ซึ่งบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปเป็นสนิคา้อนัดบัตน้ๆ ที่ผูบ้รโิภคเลือกกกัตนุ นบัไดว่้าเป็นแนวโนม้การเติบโตที่ดีท่ามกลางวิกฤติ 
พฤติกรรมผูบ้รโิภคที่มีวิถีชีวิตเรง่รีบมากขึน้ท าใหผู้บ้รโิภคหนัมาเนน้อาหารที่รบัประทานไดง้่ายและรวดเรว็ รวมถึงมาตรการ
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กระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลอย่าง “โครงการคนละครึง่” และ “โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั” ไดช้่วยกระตุน้การใชจ้่ายของ
ผูบ้รโิภคอีกช่องทางหนึ่ง ท าใหต้ลาดเติบโตขึน้ โดยเฉพาะผลิตภณัฑบ์ะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “มาม่า” 
ยงัสามารถรกัษาความเป็นผูน้  าอนัดบัหนึ่งในตลาดประเทศไทยไดด้ว้ยสว่นแบ่งการตลาดที่รอ้ยละ 49.4 มีมลูค่าตลาด
รวมอยู่ที่ประมาณ 18,904 ลา้นบาท  
  การเขา้มาของคู่แข่งจากต่างประเทศอย่างเกาหลีและญ่ีปุ่ น ท าใหเ้กิดการแข่งขนัของตลาดภายในประเทศ
เพิ่มขึน้ ซึ่งถือเป็นการกระตุน้ตลาดพรีเมียมของบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปในประเทศไทยใหเ้ติบโตขึน้ อีกทัง้คู่แข่งภายในประเทศก็
ไดม้ีการกระตุน้สนิคา้โดยการเพิ่มรสชาติใหม่ พรอ้มทัง้ปรบัทิศทางมุ่งเนน้บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปกลุม่พรีเมียม และเจาะกลยทุธ์
ออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ บรษิัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์ จ ากดั (มหาชน)  จึงไดป้รบักลยทุธใ์หมด่ว้ยการท าตลาดผ่านการออก
สินคา้ใหม่และรสชาติใหม่สูต่ลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจะเนน้ไปที่ตลาดพรีเมียม ซึ่งมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี มีศกัยภาพ และ
เป็นกลุม่สินคา้ที่สามารถปรบัราคาสงูขึน้ไดจ้ากวตัถดุิบที่ดีขึน้ และดว้ยกระแสการตอบรบัอย่างดีจากการเปิดตวับะหมี่กึ่ง
ส  าเรจ็รูป “ออเรียนทลัคิตเชน” รสชาติฮอตโคเรียน กุง้ผดัซอสตม้ย า และรสผดัไข่เค็ม ท าใหใ้นปี 2563 ไดม้ีการพฒันาสนิคา้
ในกลุม่สขุภาพ Rice Product และ High Quality โดยเสรมิคณุค่าทางอาหาร เช่น การผสมผกัต่างๆ เพื่อสรา้งมลูค่าใหก้บัสินคา้ 
และตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาด พรอ้มออกรสชาติใหม่ๆ เช่น บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปแบบพรีเมียม “ออเรียนทลัคิตเชน” 
รสชาติหมบูะช่อทรงเครื่อง บะหมี่ถว้ยกึ่งส  าเรจ็รูปรสสไปซี่คาโบนารา่ ก๋วยเต๋ียวเสน้เล็กกึ่งส  าเรจ็รูปรสผดัไทย ขา้วตม้กึ่ง
ส  าเรจ็รูปแบบถว้ยรสปลาทรงเครื่อง ขา้วตม้กึ่งส  าเรจ็รูปแบบซองรสเลง้แซบ รสกุง้กระเทียม และรสซปุไขส่าหรา่ย เป็นตน้ 
ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายและเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้รโิภคอีกทางหนึ่งดว้ย ส  าหรบัดา้นการตลาด ไดท้  าการโฆษณา
ประชาสมัพนัธแ์ละท ากิจกรรมสง่เสรมิการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยใชก้ลยทุธท์ัง้สื่อโฆษณาทางโทรทศัน ์ วิทย ุ บิลบอรด์ 
และสื่อออนไลนใ์นยคุ New Normal อย่างเต็มรูปแบบ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายและขยายฐานลกูคา้ใหต้รงจดุมากขึน้   
ในช่วงปลายปี 2563  บรษิัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ลือก พรีเซ็นเตอรท์ี่ก าลงัอยู่ในกระแสความนิยมใน
ปัจจบุนัมาประชาสมัพนัธใ์นสือ่โฆษณาบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป “ออเรียนทลัคิตเชน (มาม่า OK) รสหมบูะช่อทรงเครื่อง” 
นอกจากนี ้ ในช่วงงานสหกรุ๊ปแฟรอ์อนไลนป์ระจ าปี 2563 ที่ผ่านมา ไดม้ีการเปิดตวัแคมเปญ “MY OWN MAMA CUP” 
โดยไดน้ านวตักรรมการผลิตมาม่าคพัแบบ Customized ที่น  าภาพถ่ายของผูบ้รโิภคมาอยู่บนถว้ยมาม่าคพัอีกดว้ย ในสว่น
ของดา้นการผลิต ยงัไดพ้ฒันาระบบการผลิตและสรา้งเครื่องจกัรใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้เพื่อรกัษาคณุภาพในการผลิต
ใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานสากล อีกทัง้ยงัช่วยลดตน้ทนุและเพิ่มความสามารถในการผลิตบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูปไดม้ากขึน้ เพื่อ
รองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคที่เพิ่มขึน้ในช่วยสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  นอกจากนี ้บรษิัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ ากดั (มหาชน) ยงัไดร้บัรางวลั “Thailand Brand Footprint 2020” 
อนัดบัแบรนดท์ี่ผูบ้รโิภค “เลือกซือ้มากที่สดุ” และ “เติบโตสงูที่สดุ” (The Most Chosen Brand 2020) ในกลุม่สินคา้อปุโภค
บรโิภค (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) จาก Kantar ซึ่งเป็นบรษิัทชัน้น าดา้นขอ้มลูเชิงลกึและที่ปรกึษา
ทางการตลาดระดบัโลก โดยการวิเคราะหจ์าก 571 แบรนด ์และครอบคลมุผูบ้รโิภคทั่วทัง้ประเทศไทย ซึ่งบะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป
แบรนดม์าม่ามีผูบ้รโิภคเลือกซือ้สงูที่สดุในกลุม่สินคา้ประเภทอาหาร 170 ลา้นครัง้ อีกทัง้ ยงัไดร้บัรางวลั “2020 Thailand’s 
Most Admired Brand” ในโอกาสที่แบรนดม์าม่าไดร้บัความเชื่อถือและครองใจผูบ้รโิภคเป็นอนัดบั 1 ในกลุม่บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป 
จากผลส ารวจโดยนิตยสาร Brand Age ถือเป็นรางวลัที่แบรนดม์าม่าไดร้บัมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี  
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  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายขนมปังและเบเกอร่ี 
  รายไดห้ลกัของ บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) มาจากกลุม่ธุรกิจเบเกอรี่คา้สง่ (Wholesale) โดย
กลุม่ลกูคา้หลกั คือ รา้นคา้ปลีกสมยัใหม ่ (Modern Trade) ไดแ้ก่ รา้นสะดวกซือ้ รา้นคา้ในสถานีบรกิารน า้มนั 
ซูปเปอรม์ารเ์ก็ต ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้รา้นคา้ปลีกแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ไดแ้ก่ รา้นคา้เล็กๆ 
ทั่วไป  รา้นคา้ในโรงเรียน โรงงาน เป็นตน้ ปัจจบุนัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลี่ยนไป มีความตอ้งการผลติภณัฑเ์พื่อสขุภาพมากขึน้ 
ซึ่ง บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ยงัคงใหค้วามส าคญัในการออกผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเนื่อง ทัง้รสชาติใหม่ๆ  
และขนมปังเพื่อสขุภาพ เพื่อรองรบัต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค นอกจากนี ้ผลิตภณัฑท์กุรายการยงัไดผ้่านการตรวจสอบ
คดักรองและมีเอกสารรบัรองจากแลปสากลที่ไดม้าตรฐานว่าทกุผลิตภณัฑข์องฟารม์เฮา้สส์ะอาด ปลอดภยั ไรไ้ขมนัทรานส ์ 
  ในปี 2563 ผลิตภณัฑฟ์ารม์เฮา้สย์งัสามารถครองความเป็นผูน้  าอนัดบัหนึ่งในตลาดขนมปังและเบเกอรี่ของ
ประเทศไทย ขณะที่การแข่งขนัมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ ทัง้จากรายเดิมที่อยู่ในตลาดและการเขา้มาของรายใหม่ และมีการ
แข่งขนัดา้นราคาเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยผลิตภณัฑฟ์ารม์เฮา้สเ์นน้เรื่องความสดใหม่ การรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ ์ ควบคู่กบัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม้ีคณุค่าทางโภชนาการและมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค อีกทัง้ยงัพฒันาความสามารถดา้นการกระจายสนิคา้ครอบคลมุทกุภมูิภาคของประเทศ และมีตน้ทนุการผลิตต ่า 
ซึ่งท าให ้บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) มีความไดเ้ปรียบคู่แข่งรายอ่ืนๆ เป็นอยา่งมาก นอกจากนี ้ยงัเป็นผูน้  า
ในการออกผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะพฒันาเทคโนโลยีใหท้นัสมยั เช่น การน าเทคโนโลยีระบบอจัฉรยิะ
ระบบการควบคมุที่ดีมีประสทิธิภาพเขา้มาใชใ้นขัน้ตอนการผลิต รวมทัง้การน าซอฟตแ์วรเ์ขา้มาช่วยปรบัปรุงการท างาน
ของระบบงานการผลิต และการจดัการ เพื่อสรา้งคณุภาพการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยลดการท างานที่
ซ  า้ซอ้น และใชท้รพัยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ ส  าหรบัดา้นการตลาด บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) 
มีการวางแผนงานดา้นการขายและการตลาด ทัง้การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย และการขายผ่านทางสื่อออนไลนม์ากขึน้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไป 
  ในช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากัด 
(มหาชน) ไดป้รบัแผนระยะสัน้ เพื่อรบัมือกบัสถานการณด์งักลา่ว โดยการเพิ่มก าลงัการผลิตใหต้รงตามความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ 
ท าใหม้ีการปรบัตวัดา้นการตลาดเกิดขึน้หลายดา้น รวมถึงความรว่มมือกบัพนัธมิตรในการใหบ้รกิารน าสง่สินคา้ตรงถึง
บา้นผูบ้รโิภค เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในปัจจบุนั นอกจากนี ้ยงัมีการขยาย “ตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ” 
(Farmhouse Vending Machine) ของฟารม์เฮา้ส ์ซึ่งตัง้อยู่ตามโรงงานอตุสาหกรรม โรงพยาบาล โรงเรียน และหอพกั โดย
ในปี 2563 บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ากดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั “Marketeer No.1 Brand Thailand 2020” แบรนดย์อด
นิยมที่ครองใจผูบ้รโิภคเป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทย จากนิตยสาร Marketeer ในหมวดขนมปัง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกนั 
 2.2.3  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  
  บรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม โดยเนน้การเพิ่ม
สดัสว่นการลงทนุในบรษิัทที่มผีลการด าเนินงานที่มั่นคงและใหผ้ลตอบแทนที่ดีเป็นหลกั พรอ้มทัง้สรรหาโอกาสในการ
ลงทนุใหม่รว่มกบัพนัธมิตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการแนะน าของพนัธมิตรทางธุรกิจ สถาบนัการเงิน คู่คา้ และการเจรจาทางธุรกิจ 
เพื่อสรา้งความเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 
 2.2.4 งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี - 
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 2.3 ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ 
 2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 
  บรษิัทฯ ไดจ้  าแนกสว่นธุรกจิไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ 1)  ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม 2) ธุรกจิลงทนุในธุรกจิอื่นๆ  ทัง้นี ้
รายไดส้ว่นใหญ่ของธุรกจิการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธรุกิจอื่นๆ มาจาก ธุรกจิสวนอตุสาหกรรม เป็นส าคญั 

  1)  ธุรกิจสวนอตุสาหกรรม บรษิทัฯ ในฐานะผูพ้ฒันาที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม 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 าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
โดยครอบคลมุการใหเ้ช่าที่ดินและอาคาร พรอ้มการใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมถึงการจ าหน่ายที่ดินใหก้บัลกูคา้ที่สนใจเขา้มาลงทนุในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์



 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจพฒันาสวนอตุสาหกรรม จ านวน  4 แห่ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ ท่ีต้ัง ขนาดโครงการ (ไร่) ระบบสาธารณปูโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ศรีราชา เขตเทศบาลนครแหลมฉบงั และเขตเทศบาลนครเจา้พระยาสรุศกัดิ์  

บริเวณหมู่ที่ 11 ต  าบลหนองขาม และหมู่ที ่1 ต  าบลบึง อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ 

1,800 - โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลติ 214 เมกะวตัต ์
- ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง รองรบัน า้เสยีไดป้ระมาณ 12,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั         
- สนามบิน ส าหรบัใชเ้ป็นพืน้ที่ขึน้ลงของเคร่ืองบนิสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส  ารองน า้ดิบ ขนาดความจ ุ150,000 ลกูบาศกเ์มตร 
- ระบบผลติน า้ประปาที่มีก าลงัการผลติ 18,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
- พืน้ทีส่ีเขียว ไดแ้ก่ สวนพระพรหม สนามเดก็เล่น สนามกีฬา 
- พืน้ทีจ่  าหน่ายผลติภณัฑก์ลุ่มสหพฒัน ์

กบินทรบ์รีุ เขตพืน้ทีต่  าบลนนทรี และต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทรบ์รีุ  
จงัหวดัปราจีนบรีุ  

3,900  - ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง รองรบัน า้เสยีไดป้ระมาณ 16,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
- สนามบิน ส าหรบัใชเ้ป็นพืน้ที่ขึน้ลงของเคร่ืองบนิสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส  ารองน า้ดิบ ขนาดความจ ุ1,000,000 ลกูบาศกเ์มตร 
- ระบบผลติน า้ประปาที่มีก าลงัการผลติ 6,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
- สถานีไฟฟา้ย่อยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคขนาด 50 x 2 เมกะวตัต ์
- เตาเผามลูฝอยขนาด 100 กิโลกรมัตอ่ชั่วโมง 
- พืน้ทีจ่  าหน่ายผลติภณัฑก์ลุ่มสหพฒัน ์

ล าพนู เขตพืน้ทีต่  าบลป่าสกัและต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพนู  
จงัหวดัล าพนู  

2,300  - ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง รองรบัน า้เสยีไดป้ระมาณ 6,500 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
- สนามบิน ส าหรบัใชเ้ป็นพืน้ที่ขึน้ลงของเคร่ืองบนิสว่นบคุคล 
- อ่างเก็บน า้ส  ารองน า้ดิบ ขนาดความจ ุ1,100,000 ลกูบาศกเ์มตร 
- สถานีไฟฟา้ย่อยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ขนาด 50 x 2 เมกะวตัต ์
- เตาเผามลูฝอยขนาด 50  กิโลกรมัตอ่ชั่วโมง   
- ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากบ่อบาดาล มีอตัราการสบู 2,390 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
- ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากระบบผลิตน า้ประปา 4,000 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
- พืน้ทีส่ีเขียว ไดแ้ก่ สวนพระพรหม โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา โบราณสถานกูน่างเก๋ 
- พืน้ทีจ่  าหน่ายผลติภณัฑก์ลุ่มสหพฒัน ์

แม่สอด เขตพืน้ที่ ต  าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 255 - ระบบบ าบดัน า้เสีย ซึ่งสามารถบ าบดัน า้เสยีได ้400 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั 
- อ่างเก็บน า้ส  ารองน า้ดิบได ้ขนาดความจ ุ55,000 ลกูบาศกเ์มตร 
- สถานีไฟฟา้ย่อยของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค แม่สอด 2 (อยูภ่ายนอกโครงการ) ขนาด 25 เมกะวตัต ์ 
  และแม่สอด 1 ขนาด 50 เมกะวตัต ์รวม 75 เมกะวตัต ์
- ระบบน า้อปุโภคและบริโภคจากระบบผลิตน า้ประปา 600 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั 
- พืน้ทีจ่  าหน่ายผลติภณัฑก์ลุ่มสหพฒัน ์

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
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  2) ธุรกิจลงทนุในธรุกิจอื่นๆ    
   2.1)  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์บรษิัทฯ มีการพฒันาธุรกิจการใหเ้ช่าและบรกิารอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งมีการ
ออกแบบอาคารตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยไดร้บัค่าตอบแทนในรูปค่าเช่ารบัและค่าบรกิารสาธารณปูโภครบั อาทิ  
     สนามกอลฟ์มาตรฐาน 18 หลมุ และโรงแรม ภายใตช้ื่อ สนามกอลฟ์กบินทรบ์รุี สปอรต์คลบั  
(KBSC) อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 
     สนามบนิ เพื่อใชเ้ป็นโรงเรียนสอนการบินพลเรือน และใชเ้ป็นที่ขึน้ลงของเครื่องบนิสว่นบคุคล 
พรอ้มบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ  าเป็น อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี และส าหรบัสนามบินที่สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ศรีราชา และล าพนู ใชเ้ป็นที่ขึน้ลงของเครื่องบินสว่นบคุคล 
     สนามกอลฟ์ ขนาด 9 หลมุ ภายใตช้ื่อ สนามกอลฟ์หรภิญุชยักอลฟ์คลบั อ าเภอเมืองล าพนู  
จงัหวดัล าพนู พรอ้มสนามฝึกซอ้มกอลฟ์ 
     พืน้ที่สนัทนาการ ภายใตช้ื่อ Saha Sport Arena โดยใหบ้รกิารสนามฟตุบอลหญา้เทียม
มาตรฐาน ขนาด 71 x 50 เมตร และสนามแบตมินตนัมาตรฐาน จ านวน 6 คอรท์ อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 
     J-Park Sriracha Nihon Mura ธุรกิจ Community Mall บนเนือ้ที่ 22-1-14 ไร ่ต าบลสรุศกัด์ิ 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 
    บรษิัทฯ มีแผนการพฒันาพืน้ที่บรเิวณโดยรอบ J-Park Sriracha Nihon Mura เพื่อเป็นศนูยก์ลาง
ความเจรญิแห่งใหม่ของอ าเภอศรีราชา ซึ่งอยู่ในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ EEC ประกอบดว้ย อาคารส านกังาน ที่พกัอาศยั  
โรงพยาบาล ลานกีฬา และโรงเรียน เพื่อรองรบัการขยายตวัของชมุชนชาวญ่ีปุ่ น  
    ส าหรบัในกรุงเทพฯ บรษิัทฯ ไดเ้ช่าพืน้ที่ขนาด 654 ตารางเมตร ชัน้ 29 อาคารสามย่านมิตรทาวน ์
เพื่อเป็นศนูยก์ารเรียนรู ้ภายใตแ้นวคิด “Synergy & Sharing” เพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลท์ี่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการท างานที่
เป็นอิสระมากขึน้ และรองรบัการใชบ้รกิารแก่บรษิัทในกลุม่ในอนาคต  
   2.2)  ลงทนุกลุม่ธรุกิจอื่นๆ  บรษิัทฯ กระจายการลงทนุไปยงัธุรกจิอื่นๆ เพิ่มเติมจากกลุม่ธุรกิจสินคา้
อปุโภคและกลุม่สินคา้อาหารและเครื่องดื่ม โดยเนน้ธุรกจิที่สามารถสนบัสนนุกลุม่ธุรกจิของบรษิัทและบรษิัทในกลุม่สหพฒัน ์
อีกทัง้ ยงัเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องความผนัผวนของตลาดในแต่ละกลุม่ธุรกิจและอาจเพิ่มโอกาสการไดร้บัผลตอบแทนที่ดี
จากธุรกิจอื่นๆ ที่มีแนวโนม้เติบโตในอนาคต ซึ่งประกอบไปดว้ยหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
ธุรกิจรา้นคา้ปลีกและตวัแทนจ าหน่าย ธุรกิจการจดัการคลงัสนิคา้และขนสง่ ธรุกิจใหบ้รกิารอื่นๆ เป็นตน้ เชน่ 
     บรษิัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั ประกอบธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ เป็นโครงการ
พฒันาอาคารส านกังานเกรดเอ 
     บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้  
     บรษิัท อิมแพค โซล่าร ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้ก่หน่วยงานเอกชน  
     บรษิัท สห โคเมเฮียว จ ากดั ประกอบธุรกิจซือ้และจ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง ประเภท
เสือ้ผา้ กระเป๋า เครื่องประดบั และนาฬิกาขอ้มือ ภายใตช้ื่อ “KOMEHYO” ปัจจบุนัเปิดใหบ้รกิารจ านวน 2 สาขา ไดแ้ก่ 
Central World โซน Central ชัน้ 2 และ Central Bangna ชัน้ 1 
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     บรษิัท ดองกิ (ประเทศไทย)  จ ากดั  ประกอบธุรกิจขายปลกีสินคา้อปุโภคบรโิภค  ประเภท
ดิสเคานส์โตร ์ เปิดบรกิาร 24 ชั่วโมง ภายใตแ้บรนด ์ “DON DON DONKI”  ปัจจบุนัเปิดใหบ้รกิารจ านวน 2 สาขา ไดแ้ก ่
ทองหลอ่ ซอย 10 และ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ราชประสงค ์
     บรษิัท ซรููฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจรา้นคา้ปลกีและจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์ ารุง
สขุภาพและเสรมิความงาม รวมทัง้สินคา้อปุโภคและบรโิภคในประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียน (เป็นรา้นคา้ปลกี
สไตลญ่ี์ปุ่ น ใหบ้รกิารในแบบ One Stop Service มีสนิคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย) 
     บรษิัท สห ลอวส์นั จ ากดั ประกอบธุรกิจรา้นสะดวกซือ้ (Convenience Store) ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “Lawson 108” 
     บรษิัท เอสแอลวี รีเทล จ ากดั ประกอบธุรกิจรา้นคา้ปลีกและธุรกิจรา้นคา้สะดวกซือ้ ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ “Lawson 108” บนระบบขนสง่มวลชนในประเทศไทย 
     บรษิัท ซนัรอ้ยแปด จ ากดั ประกอบธรุกิจหลกัในการจ าหน่ายสินคา้ผ่านเครื่องอตัโนมตัิ 
ใหบ้รกิารการกระจายสินคา้จากคลงัสินคา้ จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค  
     บรษิัท ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจการตลาดทางตรงแบบเรียลไทม ์
(Real-Time) ผ่านสื่อรูปแบบตา่งๆ  
     บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารรกัษาความปลอดภยั
แบบครบวงจร ภายใตช้ื่อทางการคา้ “SECOM” ซึ่งมีตน้ก าเนิดจากประเทศญ่ีปุ่ น 
     บรษิัท อนิโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นการลงนามความรว่มมือกบัภาคีเครือข่ายองคก์ร 
ภาครฐั-เอกชน สถาบนัการเงิน และสถาบนัการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งและพฒันาสตารท์อพัไทยสูเ่วทีโลก 
    ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดล้งทนุธรุกิจใหม่ ซึ่งคาดว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสนบัสนนุและเอือ้ประโยชน์
กบัธุรกิจในกลุม่สหพฒันใ์หแ้ขง็แกรง่ยิ่งขึน้ เช่น 
     บรษิัท เอ็กซอ์ีที จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ภายใตช้ื่อ “โรงเรียนนานาชาติ
คิงสค์อลเลจกรุงเทพ (King’s College International School Bangkok)” ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตัง้ขึน้ โดยไดร้บั
ความรว่มมือจากโรงเรียนคิงสค์อลเลจวิมเบิลดนั ประเทศองักฤษ (King’s College School, Wimbledon) หนึ่งในโรงเรียน
ที่ประสบความส าเรจ็ดา้นการศกึษาสงูสดุแห่งหนึ่งของโลก 
     บรษิัท สห แอดวานซ ์เนท็เวอรค์ จ ากดั เป็นบริษัทรว่มทนุ กบั บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส 
จ ากดั (มหาชน) ประกอบกจิการใหบ้รกิารระบบเครือข่ายพืน้ฐานเสน้ใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) โดยมีแผนการด าเนนิการ
วางระบบเครือข่ายพืน้ฐานภายในสวนอตุสาหกรรมของบรษิัท ทัง้ 4 แห่ง 
    ส าหรบับรกิารอื่น บรษิัทฯ ใหค้ าปรกึษา แนะน า วางแผนดา้นธุรกิจ การจดัการและการด าเนิน
โครงการใหม่ๆ รวมถึงใหบ้รกิารดา้นเครื่องหมายการคา้แก่บรษิัทกลุม่สหพฒัน ์โดยเครื่องหมายการคา้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    - เครื่องหมายการคา้ต่างประเทศ บรษิัทฯ เป็นผูไ้ดร้บัสทิธิเครื่องหมายการคา้ของผลิตภณัฑท์ี่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศ และไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้รษิัทกลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักลา่ว เพื่อท าการผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้นัน้ ๆ เช่น Guy Laroche, ELLE, Absorba โดยบรษิัทฯ จะไดร้บัค่าตอบแทนใน
รูปค่าลิขสิทธิร์บั ในปี 2563 มผีูใ้ชบ้รกิารจ านวน 13 ราย 
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    -  เครื่องหมายการคา้ในประเทศ บรษิัทฯ เป็นเจา้ของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ต่อกรม 
ทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ และไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้รษิัทกลุม่สหพฒันใ์ช้
เครื่องหมายการคา้ดงักลา่ว เพื่อท าการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้นัน้ๆ เช่น กลุสตร ีRain Flower และ 
Homecare เป็นตน้ โดยไดร้บัค่าตอบแทนในรูปเครื่องหมายการคา้รบั ในปี 2563 มผีูใ้ชบ้รกิารจ านวน 3 ราย 
   ในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกจิอื่นๆ จ านวน 
3,042.0 ลา้นบาท มากกว่ารอ้ยละ 80.0 ของรายไดใ้นกลุม่นี ้มาจากธุรกิจสวนอตุสาหกรรม และธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
โดยจะไดร้บัค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเช่ารบั ค่าบรกิารสาธารณปูโภครบั และรายรบัจากการขายที่ดิน 
 

 2.3.2  การตลาดและการแข่งขัน 
  ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ มีรายไดห้ลกัมาจากการใหเ้ช่าและบรกิาร
สาธารณปูโภครบั การขายที่ดนิ ซึ่งถือเป็นรายไดท้ี่มาจากกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันท์ัง้สิน้ โดยจากสถิติการขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในปี 2563 พบว่ามีนกัลงทนุยื่นขอรบัสง่เสรมิการ
ลงทนุจ านวน 1,717 โครงการ มลูค่าเงินลงทนุรวม 481,150 ลา้นบาท ส าหรบัค าขอรบัสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ที่เขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก (The Eastern Economic Corridor : EEC) นัน้ มีจ านวนทัง้สิน้ 506 โครงการมลูค่าเงินลงทนุรวม 
444,880 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 59 ของมลูค่าขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุทัง้หมด โดยจงัหวดัระยอง มีมลูค่าลงทนุ
มากที่สดุ ตามดว้ยจงัหวดัชลบรุีและจงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามล าดบั  
  ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัอย่างรุนแรงภายใตปั้จจยัภายนอกที่ควบคมุไม่ไดข้องการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรบัตวัทางดา้นการด ารงชีวิตของประชากรทั่วโลก รวมถึงการปรบัรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อใหอ้ยู่รอดไดใ้นสถานการณปั์จจบุนั หรือ New Normal สง่ผลใหห้ลายกลุม่ธุรกิจ เช่น อตุสาหกรรมสิ่งทอ 
อตุสาหกรรมยานยนต ์อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและอื่นๆ ซบเซาลง  
  ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงโดยความรว่มมือระหว่าง บรษิัทฯ กบั ธนาคาร ไอซีบีซ ี(ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (Industrial and Commercial Bank of China Limited : ICBC) ซึ่งเป็นธนาคารชัน้น าสญัชาติจีน ที่มีฐาน
ลกูคา้และเครือข่ายใหญ่ที่สดุในประเทศจนี รวมถึงมีเครือข่ายในหลายประเทศทั่วโลก โดยธนาคาร ICBC จะเป็นช่องทาง
หนึ่งในการน ากลุม่ลกูคา้ชาวจีนกลุม่ใหม่ที่มีศกัยภาพ เขา้มาซือ้หรือเช่าที่ดิน เพื่อประกอบกจิการภายในสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันข์องบรษิัท โดยมุ่งเนน้ลกูคา้กลุม่อตุสาหกรรมอิเลคทรอนิกส ์อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
และอตุสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และในปี 2564 บรษิัทฯ ยงัคงมีแผนขยายฐานลกูคา้ไปยงัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล  าพนู 
เนื่องจากมีระบบการจดัการน า้ที่เพียงพอตลอดทัง้ปี มีตลาดแรงงานที่สามารถตอบสนองผูป้ระกอบกิจการไดด้ี ประกอบ
กบัพืน้ที่ของนิคมอตุสาหกรรมขา้งเคียงที่มีจ  ากดั นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ยงัใหค้วามส าคญักับติดตามและวางแผนมาตรการ
รองรบัการประกาศใชภ้าษีที่ดนิและสิ่งปลกูสรา้ง และการประกาศผงัเมืองฉบบัใหม่ที่จะสง่ผลต่อที่ดินพรอ้มขายและใหเ้ชา่ 
รวมถึงที่ดินรอการพฒันาเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบับรษิัทฯ  
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จุดเด่นของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
  1. ท าเลที่ตัง้สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ เป็นท าเลที่มีศกัยภาพในการพฒันาและการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจสงู มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการขนสง่สนิคา้ ทัง้ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ดงันี ้
สวนอุตสาหกรรม 
เครอืสหพัฒน ์

การขนส่ง 

ทางบก ทางอากาศ ทางทะเล 

ศรีราชา ตัง้อยู่ถนนสขุาภิบาล 8 เชื่อมกบัทางหลวงพเิศษ
หมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พทัยา-ระยอง) 

98 กิโลเมตร จากสนามบินสวุรรณภมูิ  
และ 59 กิโลเมตร จากสนามบินอูต่ะเภา  

6 กิโลเมตร จากท่าเรือน า้ลกึแหลมฉบงั  
ซึ่งเป็นทา่เรือขนส่งที่ใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย  
ที่สามารถเชื่อมต่อไปยงัภมูิภาคตา่งๆ 

กบินทรบ์รีุ ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 33 (ถนนสวุรรณศร)  
ซึ่งเป็นเสน้ทางเชื่อมต่อไปยงัเมืองปอยเปต 
จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

155 กิโลเมตร จากสนามบินสวุรรณภมูิ  
และ 195 กิโลเมตร จากสนามบินอูต่ะเภา  

150 กิโลเมตร จากทา่เรือน า้ลกึแหลมฉบงั  

ล าพนู ตัง้อยู่ทางหลวงหมายเลข 116  
(ถนนเลี่ยงเมือง ล าพนู-ป่าซาง) 

35 กิโลเมตร จากสนามบินเชียงใหม่  
 

 

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

12 กิโลเมตร จากสนามบินแม่สอด   

 

  2. มีระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรบัรองรบัการลงทนุ ทัง้ดา้นไฟฟ้า ไอน า้ 
ประปา ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางที่มีคณุภาพ และมีการน าพลงังานทดแทนมาใชภ้ายในสวนอตุสาหกรรม โดยเป็นการ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์(Solar rooftop / Floating solar) และมีแผนที่จะด าเนินการจดัสรา้งระบบการจดัเก็บประจไุฟฟ้า 
(Energy storage) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2564 นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ยงัมีแผนที่จะด าเนินการสรา้งสถานีชารจ์ไฟฟ้า (EV 
charger) เพื่อรองรบัการใชง้านรถยนตร์ะบบไฟฟ้าในอนาคต  
  3. มีที่ดิน อาคาร โรงงานส าเรจ็รูป (SMEs Factory) ทัง้แบบขายและใหเ้ช่า ส  าหรบัรองรบัการขยายการลงทนุ
ของผูป้ระกอบการ  
  4. ธุรกิจบรหิารงานโดยเอกชน สามารถน าเสนอรูปแบบของการบรกิารที่รวดเรว็ ตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ไดด้ี อีกทัง้ ผูบ้รหิารยงัเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ หรืออตุสาหกรรมสีเขียว
อย่างต่อเนื่อง มุ่งเนน้การพฒันาในทกุภาคสว่น สรา้งความสมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน  
  5. สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ทัง้ 4 แห่ง ไดร้บัการออกแบบใหอ้ยู่ในระดบัพืน้ที่ที่มีความเหมาะสมและ
เป็นพืน้ที่ที่ไม่มีความเสี่ยงดา้นอทุกภยั อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าแผนปอ้งกนัอทุกภยัครอบคลมุทกุแห่ง 
 

 2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ  
  บรษิัทฯ มีนโยบายการจดัเตรยีมและพฒันาที่ดิน และสาธารณปูโภคพืน้ฐานในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์
ทัง้ 4 แห่ง เพื่อรองรบัความตอ้งการลงทนุของนกัลงทนุและใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการพฒันาประเทศ
ในอนาคต บรษิทัฯ มีความระมดัระวงัในการจดัหาที่ดิน โดยใชป้ระสบการณแ์ละการเจรจาซือ้ที่ดินตามราคาเปา้หมาย โดยจะ
จดัซือ้ที่ดินที่มีศกัยภาพในการพฒันาและอยูใ่กลบ้รเิวณสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ทัง้นี ้ บรษิัทฯ มีหลกัเกณฑใ์นการ
ออกแบบและวางผงัโครงการ โดยด าเนินการตามเงื่อนไขจากผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ โดยที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดป้รบัปรุงและพฒันาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในกลุม่
ภาคอตุสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมที่ดินและพฒันาพืน้ที่ที่รอการพฒันาของบรษิัท ทัง้ภายในและ
ภายนอกสวนอตุสาหกรรมใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
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  ส าหรบัเครื่องหมายการคา้ที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศที่ไดร้บัความนิยมและเป็นที่ตอ้งการของตลาด ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ มีทัง้เครื่องหมายการคา้ที่บรษิัทฯ เป็นผูต้ิดต่อจดัหา และบรษิัทกลุม่สหพฒันจ์ดัหามาให ้  โดย
บรษิัทฯ เป็นผูจ้ดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ต่อกรมทรพัยส์ินทางปัญญา ตลอดจนการสรา้งเครื่องหมายการคา้ของตนเอง
ขึน้มาใหม่ใหเ้ป็นที่ยอมรบัของตลาดทั่วไป เพื่อลดตน้ทนุในเรื่องลิขสิทธิ์ของการผลิตสินคา้ ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ยงัไดจ้ดัเตรียม
บรกิารใหค้ าปรกึษา แนะน า และวางแผนดา้นธุรกิจ โดยจดัเตรียมบคุลากร ทัง้ในดา้นการบญัชี ดา้นการต่างประเทศ ดา้น
กฎหมาย และดา้นอื่นๆ เพื่อใหบ้รกิารลกูคา้ที่ประสบปัญหาและไม่สามารถที่จะแกปั้ญหาดงักลา่วได ้ 
  ในสว่นของการลงทนุนัน้ บรษิทัฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายการลงทนุในกลุม่ธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
เนน้ลงทนุในบรษิัทที่มีผลการด าเนินงานดี และใหผ้ลตอบแทนสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้สรรหาโอกาสในการลงทนุใหม่รว่มกบั
พนัธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ รวมถึงหากมีการรว่มลงทนุและ
ผูร้ว่มทนุตอ้งการเขา้มาอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์บรษิัทฯ ก็พรอ้มใหค้ าแนะน าในดา้นการจดัตัง้ การจดัหาสถานที่ 
และ /หรือ การขออนญุาตต่างๆ จากทางราชการ ซึ่งถือเป็นอีกทางที่ช่วยสง่เสรมิ สนบัสนนุธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม
ของบรษิัทใหเ้ติบโตไปพรอ้มกบัธุรกิจการลงทนุ 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  เนื่องจากภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันป์ระกอบดว้ยโรงงานจ านวนมาก ซึ่งอาจน าไปสูปั่ญหา
สิ่งแวดลอ้ม บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการควบคมุผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม จึงด าเนินการพฒันา ก าหนด
มาตรการ แนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
(EIA) ส าหรบัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ กบินทรบ์รุ ี และล าพนู รวมถึง บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการ
จดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 ของระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง Central Wastewater Treatment จากส านกัรบัรอง
ระบบคณุภาพ (สรร.) สงักดัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ส  าหรบัสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ศรรีาชา และกบินทรบ์รุี ไดร้บัการรบัรองเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยมี
กรอบแนวทางในการด าเนินงานในดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นกายภาพ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่ง
ไดร้บัการตอบรบัและสนบัสนนุจากผูม้ีสว่นไดเ้สียเป็นอย่างดี และเขา้มามีสว่นรว่มในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อใหอ้ตุสาหกรรมและชมุชนอยู่รว่มกนัอย่างเป็นสขุและยั่งยืน 
 

 2.3.4  งานทีย่ังไม่ได้ส่งมอบ     - ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 3.1 ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 
  บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารความเสี่ยง จึงมีการเตรียมความพรอ้มดว้ยการก าหนดแผนการ
รบัมือและบรหิารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทบรรลตุามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้ ภายใตก้รอบ
การบรหิารความเสี่ยงของ The Committee of the Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) 

Enterprise Management Risk Framework (COSO – ERM) โดยมีคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
ท าหนา้ที่ก าหนดนโยบาย เปา้หมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจดัใหม้ีระบบบรหิารความเสี่ยงที่ชดัเจนและต่อเนื่อง 
ตลอดจนสง่เสรมิและผลกัดนัใหเ้กิดความรว่มมือในการบรหิารจดัการความเสี่ยงทกุระดบัในองคก์ร โดยแต่งตัง้ คณะท างาน

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ท าหนา้ที่สนบัสนนุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการความเสี่ยงทัง้องคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ไดอ้นมุตัินโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมีการทบทวนและปรบัปรุงเป็นประจ าทกุปี เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการสื่อสารใหค้ณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร
และพนกังานทกุคน เขา้ใจถึงความหมาย หลกัการ และกระบวนการบรหิารความเสี่ยง ที่เชื่อมโยงกบัการด าเนินงานตาม
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย และค่านิยมองคก์ร ครอบคลมุทกุหน่วยงาน และก าหนดบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการบรูณาการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 
 

 3.2 การบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ  
  ในปี 2563 บรษิัทฯ มีกระบวนการบรหิารความเสี่ยง เริ่มจากการพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน
ของเหตกุารณต์่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รที่มผีลต่อการบรรลเุปา้หมายของบรษิัท (Inherent Risk) จดัล  าดบั
ความส าคญัในการจดัการความเสี่ยงเพื่อใหร้ะดบัความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) อยูใ่นระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้
(Risk Appetite) และรายงานผลการปฏิบตัิงานดา้นการบรหิารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความ
เสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยจดัประเภทความเสี่ยงออกเป็น 4 ดา้น ดงันี ้
 

  3.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
   - การลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ บรษิัทฯ มีแผนงานในการขยายการลงทนุในธุรกิจเดิมและการ
ลงทนุในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการลงทนุที่ทา้ทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ บรษิัทฯ จึงให้
ความส าคญักบัมาตรการบรหิารความเสี่ยง โดยการก าหนดนโยบายในการลงทนุที่ชดัเจน ครอบคลมุขัน้ตอน วิธีการวิเคราะห ์
พิจารณาผลตอบแทน การคดัเลือกการลงทนุ การติดตามการลงทนุและการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน โดยก าหนดผูต้ิดตาม
และวิธีการติดตามสม ่าเสมอ 
   - การลงทุนในสวนอุตสาหกรรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ เพื่อรองรบัการขยายก าลงัผลิต
ของลกูคา้ ครอบคลมุการใหเ้ช่า/จ าหน่ายที่ดินและอาคารใหก้บัลกูคา้ที่สนใจ พรอ้มการใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภค
พืน้ฐานที่ทนัสมยั บรษิัทฯ จึงตอ้งใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง ดงันี ้
    1) ดา้นสิ่งแวดลอ้ม : บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 รวมทัง้
มีการรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : 
EIA) ต่อ ส  านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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    2) ดา้นสาธารณปูโภค : บรษิัทฯ ประเมินผลกระทบต่อการด าเนนิงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยพิจารณาจากความตอ้งการใชร้ะบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการใชง้านในปัจจบุนัและก าหนด
แผนงานเพื่อรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมในอนาคต อาทิ การใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการบรหิารจดัการน า้ดิบและ
น า้ประปา ก าหนดแผนการบ ารุงรกัษาเชิงปอ้งกนั ปรบัปรุงระบบระบายน า้ฝน ระบบบ าบดัน า้เสีย และพฒันาความมั่นคง
ทางพลงังานใหป้ระหยดัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 และ ISO 50001:2018 ในการด าเนินงานดา้นสาธารณปูโภคต่างๆ นอกจากนัน้ มีมาตรการในการ
ปอ้งกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากทรพัยส์นิโดยรวม โดยการท าประกนัวินาศภยั 
    3) ดา้นภยัแลง้ : จากการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ และจากนโยบายโครงการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) สง่ผลใหเ้กิดภาวะขาดแคลนน า้ในหลายพืน้ที่ บรษิัทฯ จึงมีมาตรการบรหิารความเสี่ยง
ใหท้กุสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันม์ีน า้ใชเ้พียงพอ โดยมีแผนการบรหิารจดัการน า้ การติดตามขอ้มลูดา้นอตุนุิยมวิทยา
และอทุกวิทยาอย่างต่อเนื่อง การจดัหาแหลง่น า้ส  ารองรวมถึงการขดุบ่อน า้บาดาล 
    4) ดา้นอทุกภยั : บรษิัทฯ มีการประเมินลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่สวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒันแ์ต่ละแห่ง เพื่อจดัท าระบบระบายน า้ฝน มีการตรวจติดตามระบบระบายน า้ทกุเดือน รวมทัง้ไดจ้ดัท าแผน
ปอ้งกนัและแกไ้ขสถานการณฉ์กุเฉิน และมีการซอ้มแผนฉกุเฉินเป็นประจ าทกุปี 
 

  3.2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
   - แผนด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีแนวทางใน
การบรหิารงาน เพื่อรองรบัหากเกิดเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนการด าเนินงานภายใต้
เหตกุารณแ์พรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตน้ รวมทัง้การทบทวนแผนดงักลา่วตามสถานการณ์
อย่างทนัท่วงที รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการเตรียมบคุลากร และรบบงานส าคญัใหร้องรบัแผนการกอบกูร้ะบบงานส าคญั 
(IT recovery plan) 
    1) ดา้นสารเคมีรั่วไหล : บรษิัทฯ ประกาศใชม้าตรการควบคมุการขนสง่สารเคมีและของเสียอนัตราย
ทกุชนิดที่เขา้และออกภายในพืน้ที่ โดยมีการทบทวนมาตรการดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการอบรมและฝึกซอ้มเหตุ
สารเคมีรั่วไหลเป็นประจ าทกุปี ทัง้ยงัน ามาตรฐาน ISO 14001:2015 มาใชใ้นพืน้ที่สวนอตุสาหกรรม 
    2) ดา้นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยี : มีผลใหค้วามตอ้งการใชท้ี่ดินและ
สาธารณปูโภคต่างๆ ของลกูคา้เปลี่ยนไป บรษิัทฯ จึงจดัท าแผนด าเนินการพฒันาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์เป็นเมือง
อจัฉรยิะ (Smart City) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลู เพื่อสรา้งความตระหนกัในเรื่องของความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศใหก้บับคุลากรอย่างต่อเนื่องและ
เครง่ครดั 
    3) ดา้นสิ่งแวดลอ้ม : บรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยไดร้บัการรบัรองระบบการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001:2015 มีการรายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) 
มีการติดตามและเฝา้ระวงัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เพื่อใหส้ถานประกอบการภายในพืน้ที่ปราศจากปัญหาดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั รวมถึงสง่เสรมิใหพ้นกังานมีจิตส านึกและมีความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อให้
สวนอตุสาหกรรมและชมุชนอยูร่ว่มกนัอย่างยั่งยืน 
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  3.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
   - การบริหารแหล่งเงนิทุนและสภาพคล่อง เพื่อสง่เสรมิการด าเนินงานและการขยายการลงทนุ 
บรษิัทฯ บรหิารความเสี่ยงโดยการก าหนดแผนจดัหาแหลง่เงินทนุใหเ้หมาะสมจากหลายแหลง่เงินทนุ เตรียมความพรอ้ม
รองรบัทกุสภาวะตลาดเงินตลาดทนุ รวมทัง้บรหิารแหลง่เงินทนุใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุในโครงการต่างๆ เช่น จดัใหม้ี
วงเงินกูร้ะยะสัน้ เพื่อใชส้  าหรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียน และหากเป็นการลงทนุระยะยาวตอ้งจดัหาเงินทนุระยะยาว เป็นตน้ 
นอกจากนัน้ ยงัมีการติดตามการด ารงเงินสดส ารองใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการด ารงอตัราสว่นทางการเงินที่
ตอ้งด ารงตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้หรือขอ้ก าหนดสิทธิหุน้กูอ้ย่างต่อเนื่อง 
   - ด้านการค า้ประกัน เพื่อสง่เสรมิการด าเนินงานของบรษิัทรว่มลงทนุ บรษิัทฯ มีการค า้ประกนั
วงเงินสินเชื่อใหก้บับรษิัทที่รว่มลงทนุตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยเป็นการค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุ บรษิัทฯ 
บรหิารความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานดา้นการลงทนุ ท าการวิเคราะห ์ติดตามผลการด าเนนิงานของบรษิัทรว่มลงทนุอย่างต่อเนื่อง 
    ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเชื่อใหก้บับรษิัทกลุม่สหพฒัน ์จ านวน 11 
บรษิัท วงเงินรวมประมาณ 755.97 ลา้นบาท ยอดใชไ้ปรวมประมาณ 610.42 ลา้นบาท ในปีที่ผ่านมาไม่มีการค า้ประกนั
วงเงินสินเชื่อเพิ่มและไม่มีการบนัทกึผลขาดทนุจากการค า้ประกนั 
  3.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk) 
   การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เป็นปัจจยัซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานของบรษิัท ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไดท้  าการศกึษา ประเมินและบรหิารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งอย่างทนัท่วงที โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนนุในการบรหิารความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้  
 

 3.3 ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคต (Emerging Risk)  
  - การระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ า้ เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอย่างเป็นวงกวา้งต่อการด าเนินงาน
ขององคก์ร บรษิัทฯ จึงบรหิารผลกระทบจากความเสี่ยงนี ้โดยบรรจเุป็นสว่นหนึ่งของแผนการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องของบรษิัท 
(Business Continuit Plan : BCP) เพื่อบรรเทาผลกระทบ ดแูล และสรา้งประโยชนใ์หก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ให้
ความส าคญักบัการด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการดแูลความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานทกุคนไปพรอ้มๆ กนั 
  - การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) จากการขยายตวัของชมุชนโดยรอบสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ บรษิัทฯ จึงใหค้วามส าคญักบัการบรหิารเพื่อใหอ้งคก์รเติบโตเคียงขา้งชมุชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพฒันาดา้น
สิ่งแวดลอ้ม (Environmental) ดา้นสงัคม (Social) และดา้นบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG บรษิัทฯ ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ อย่างเครง่ครดั และเสรมิสรา้งความผกูพนักบัชมุชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
โครงการพฒันาชมุชนและสงัคม โครงการดา้นการศกึษาและกิจกรรมเรียนรูข้องนกัเรียนในโรงเรียน โครงการดา้นท านุ
บ ารุงศาสนาและสืบสานประเพณี โครงการดา้นสขุภาพ และสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนข์องชมุชน เป็นตน้ 
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4.   ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 4.1   ทรัพยส์ินถาวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยท์ี่บรษิัทฯ ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย 

 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ  ไดเ้ช่าพืน้ที่ในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ตัง้อยู่เลขที่ 530 
ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จาก บรษิัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
บรเิวณ ชัน้ 4 พืน้ที่เช่า 1,104.85 ตารางเมตร รวมเป็นเงินค่าเช่าปีละ 2,785,860.00 บาท 
 

สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายทางการค้า 
 เครื่องหมายการคา้ที่บรษิัทฯ ไดร้บัสิทธิ และที่เป็นเจา้ของ สามารถจ าแนกได ้ดงันี ้
 - เครื่องหมายการคา้ต่างประเทศ  
  บริษัทฯ  เป็นผู้ได้รับสิทธิเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ  ตามสัญญาให้ใช้
เครื่องหมายการคา้ โดยสญัญาสว่นหนึ่งก าหนดใหม้ีการต่ออายโุดยอตัโนมตัิ และสญัญาอีกสว่นหนึ่ง ก าหนดใหบ้ริษัทฯ แจง้
ขอต่ออายุไปยังคู่สัญญาเป็นลายลกัษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดท้  าสัญญายินยอมใหบ้ริษัท
กลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักล่าว ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑย์ี่หอ้ต่างๆ  โดยบรษิัทฯ จะไดร้บัค่าตอบแทน
ในรูปค่าลิขสิทธิ์รบั ปัจจบุนัเครื่องหมายการคา้ต่างประเทศที่บรษิัทฯ ไดร้บัสิทธิ มีรายละเอียดดงันี ้
เคร่ืองหมายการค้า เงือ่นไขทีส่ าคัญ 

1. GUY LAROCHE 1.  ใหสิ้ทธิผลิตในประเทศไทยและจ าหน่ายสินคา้ในประเทศไทยและต่างประเทศตามที่ก าหนด 
2.  ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคแก่บรษิัทฯ 
3.  หา้มบรษิัทฯ โอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหบ้คุคลที่ 3  เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็น  
     ลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้ของเครื่องหมายการคา้ 

2. ELLE 1.  ใหสิ้ทธิผลิตและจ าหน่ายสินคา้ในประเทศไทย และต่างประเทศตามที่ก าหนด 
2.  บรษิัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตใหบ้รษิัทในประเทศไทยตามที่ก าหนด โดยตอ้งไดร้บั 
     ความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้ของเครื่องหมายการคา้ 

  

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

มูลค่า 
(พนับาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทนุ ผูถื้อหุน้ 43,525,417  ไม่มี 
อสงัหารมิทรพัยร์อการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์กบินทรบ์รุี เป็นเจา้ของ 68,379  ไม่มี 
อสงัหารมิทรพัยร์อการขายสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล าพนู เป็นเจา้ของ 271,855  ไม่มี 
อสงัหารมิทรพัยร์อการขายที่ดินอื่น เป็นเจา้ของ 275,149  ไม่มี 
ระบบสาธารณปูโภคสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ เป็นเจา้ของ 64,484  ไม่มี 
ส่ิงปลกูสรา้งสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ เป็นเจา้ของ 590,954  ไม่มี 
ที่ดินอื่นๆ เป็นเจา้ของ 293,037  ไม่มี 
อาคารส านกังานสาขา เป็นเจา้ของ 46,178  ไม่มี 
อาคารโรงงานส าเรจ็รูปใหเ้ช่าหรือขาย เป็นเจา้ของ 886,568  ไม่มี 
สินทรพัยอ์ื่นๆ  เป็นเจา้ของ 272,439  ไม่มี 
สินทรพัยร์ะหว่างสรา้ง เป็นเจา้ของ 10,368  ไม่มี 
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เคร่ืองหมายการค้า เงือ่นไขทีส่ าคัญ 

3. ABSORBA  
    
 
 

1. ใหสิ้ทธิผลิตสินคา้ในประเทศไทย และจ าหน่ายสินคา้ในประเทศไทย และต่างประเทศตามที่ก าหนด 
2.  ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคแก่บรษิัทฯ 
3.  หา้มโอนสิทธิไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหบ้คุคลที่ 3 เวน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็น 
     ลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้ของเครื่องหมายการคา้   

 

 -  เครื่องหมายการคา้ในประเทศ  
  บรษิัทฯ เป็นเจา้ของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ ต่อ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ ตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้รษิัทกลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้ดงักลา่วในการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ต่างๆ เช่น กลุสตรี Rain Flower และ Homecare เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ จะไดร้บั
ค่าตอบแทนในรูปค่าเครื่องหมายการคา้รบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีเครื่องหมายการคา้ที่จดทะเบียน จ านวน
กว่า 70 เครื่องหมาย รวมกว่า 100 ค าขอ 
  นอกจากนี ้ส  านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน กระทรวงพลงังาน ไดอ้นมุตัิใบอนญุาตจ าหน่ายไฟฟา้ 
และใบอนญุาตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให ้ กบัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าไดเ้องภายในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา ด าเนนิการภายใตพ้ระราชบญัญัติการประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ.2550 โดยบรษิัทฯ ได้
ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน า้กบั บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าและไอน า้ในกลุม่สหพฒัน ์
โดยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 214 เมกกะวตัต ์และผลิตไอน า้ 96 ตนัต่อชั่วโมง  
 

 4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บรษิัทฯ จะรว่มลงทนุในหุน้บรษิัทต่างๆ โดยกระจายการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความ
เสี่ยง โดยพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่มีศกัยภาพ มีโอกาสเจรญิกา้วหนา้ และเก่ียวเนื่องกนัหรือเอือ้ประโยชนต์่อกนั ทัง้นี ้ การ
ด าเนินการของบรษิัทที่ลงทนุเป็นอ านาจอิสระของคณะกรรมการของบรษิัทนัน้ๆ  
 

 4.3 การประเมินราคาทรัพยส์ิน 
  บรษิัทฯ ไดป้ระเมินราคาที่ดิน สิ่งปลกูสรา้ง และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS) เพื่อเป็นการแสดงมลูค่ายตุิธรรม  
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 5.1 คดีที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบรษิัท หรือบรษิัทย่อย ที่มีจ  านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของ 
  ผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   
  - ไม่มี - 
 

 5.2 คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย อย่างมีนยัส  าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ 
  เป็นตวัเลขได ้  
  - ไม่มี - 
 

 5.3 คดีที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  
  - ไม่มี - 
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6.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 6.1  ข้อมูลท่ัวไป 
 6.1.1 ช่ือ สถานทีต้ั่งส านักงาน 
   ช่ือ : บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
   ทีต้ั่งส านักงานใหญ่ : 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   
     กรุงเทพฯ 10120 
   ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลกั 3 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจ 
     สินคา้อปุโภค ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม และ 
     ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรมและลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 
   เลขทะเบียนบริษัท/ 
   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107537001340 
   โทรศัพท ์ : 0-2293-0030 
   โทรสาร : 0-2293-0040 
   โฮมเพจ : http://www.spi.co.th 
   อีเมล : เลขานกุารบรษิัท supradit@spi.co.th 
     ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน pleanpit@spi.co.th 
     ผูร้บัผิดชอบดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ir@spi.co.th 
     ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอสงัหารมิทรพัย ์ amphol@spi.co.th 
     เจา้หนา้ที่ส  านกังาน (งานมวลชนสมัพนัธ)์ chalitta@spi.co.th 
   ทุนจดทะเบียน : จ านวน 582,923,188  บาท  ประกอบดว้ย หุน้สามญั  
     จ านวน 582,923,188  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
   ทุนทีอ่อกและเรียกช าระแล้ว : จ านวน 571,890,666 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั 
     จ านวน 571,890,666 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 

ทีต้ั่งสาขา 
สาขา ทีอ่ยู่ โทรศัพท ์ โทรสาร 

สาขาที ่1 9 หมู่ที่ 1 ต าบลบงึ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 20230 (038) 480-444 (038) 480-505 

สาขาที ่2 1 หมู่ที่ 5 ต าบลนนทรี อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 25110 (037) 205-203-7 (037) 205-202 

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

สาขาที ่4 196 หมู่ที่ 11 ต าบลวงัดาล อ าเภอกบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี 25110 (037) 290-345 (037) 290-345 

สาขาที ่5 269 หมู่ที่ 15 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก 63110 (055) 546-634 (055) 546-634 

สาขาที ่6 1 หมู่ที่ 6 ต าบลสรุศกัดิ์  อ  าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรุี  20230 (038) 333-444 (038) 480-505 

 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

33 
 

 6.1.2 ช่ือ สถานทีต้ั่งส านักงาน ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้น ชนิดของหุ้น ทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทที่ 
 บริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10  ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
  

สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจย่อย ประเภทหุ้น
 จ านวนหุ้น

ที่ออกจ าหน่าย

 จ านวนหุ้น

ที่ SPI ลงทุน

 สัดส่วน

เงินลงทุน (%)

 มูลค่าเงินลงทุน 

(บาท)

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

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

3 บมจ. ธนูลกัษณ์ กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป และเครือ่งหนัง สามัญ 120,000,000     29,920,820         24.93             59,392,635.00         

4 บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล กรุงเทพฯ จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค สามัญ 290,633,730     72,092,990         24.81             981,089,602.83        

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

6 บมจ. ไทยวาโก้ กรุงเทพฯ ผลติชุดชัน้ในสตรี สามัญ 120,000,000     27,668,700         23.06             165,054,872.36        

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

8 บมจ. เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ กรุงเทพฯ ผลติสิง่ทออตุสาหกรรม สามัญ 108,000,000     21,532,850         19.94             102,434,448.51        

9 บจ. เอสเอสดซีี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ ปราจีนบรุี ฟอกยอ้มผา้ สามัญ 3,240,000        638,517             19.71             76,609,202.82         

10 บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส์ กรุงเทพฯ ผลติเครือ่งส  าอาง สามัญ 149,930,828     29,435,192         19.63             288,953,874.39        

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

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

13 บจ. ไหมทอง กรุงเทพฯ ผลติเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูป สามัญ 1,400,000        266,000             19.00             44,389,529.69         

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

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

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

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

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

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

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

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

24 บจ. ชิเซโด ้โปรเฟสชั่นแนล(ไทยแลนด)์ กรุงเทพฯ จ าหน่ายเครือ่งส  าอาง และผลติภณัฑเ์สรมิ

ความงาม

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

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

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

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. เอส.ที. (ไทยแลนด)์ ชลบรุี ผลติและจ าหน่ายถงุมือยาง สามัญ 2,020,000        266,250             13.18             26,625,000.00         

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

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

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

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

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

39 บจ. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรงเครือ่งส  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         

ช่ือบริษัท

ธุรกิจสินค้าอุปโภค
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สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจย่อย ประเภทหุ้น
 จ านวนหุ้น

ที่ออกจ าหน่าย

 จ านวนหุ้น

ที่ SPI ลงทุน

 สัดส่วน

เงินลงทุน (%)

 มูลค่าเงินลงทุน 

(บาท)

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

42 บจ. สหเซวา ชลบรุี ผลติชิน้สว่นพลาสติกประกอบเครือ่งใชไ้ฟฟา้ สามัญ 10,300,000       1,083,276           10.52             10,832,759.00         

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

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

     4,156,692,142.59

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

45 บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ กรุงเทพฯ ผลติบะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป สามัญ 329,704,014     84,314,021         25.57             3,483,539,016.26     

46 บมจ. เพรซิเดนทเ์บเกอรี่ กรุงเทพฯ ผลติและจ าหน่ายขนมปัง สามัญ 450,000,000     97,960,400         21.77             5,811,672,313.56     

47 บจ. สหชลผลพืช ชลบรุี ผลติและสง่ออกผลติภณัฑท์างการเกษตร สามัญ 3,250,000        617,500             19.00             107,204,787.35        

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

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

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

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

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

     9,515,935,480.72

ธุรกิจอ่ืนๆ

53 บจ. ธนาซิตี ้เวนเจอร์ กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ 10,000,000       4,100,000           41.00             336,200,000.00        

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

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

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

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

58 บจ. สห แอดวานซ ์เน็ทเวอรค์ กรุงเทพฯ บรกิารระบบเครอืข่ายพืน้ฐานเสน้ใยแกว้น า

แสง

สามัญ 300,000           89,999               30.00             8,999,900.00           

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

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

61 บจ. รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม กรุงเทพฯ บรกิารดา้นรกัษาความปลอดภยั สามัญ 3,789,338        966,282             25.50             196,965,028.00        

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

63 บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี ชลบรุี ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟา้ สามัญ 955,000,000     217,142,832       22.74             1,001,945,838.60     

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

65 บจ. อิมแพค โซลา่ร ์ กรุงเทพฯ โรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา สามัญ 56,300,000       11,823,000         21.00             118,230,000.00        

66 บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ 20,000,000       4,200,000           21.00             231,000,000.00        

67 บจ. สห โตควิ คอรป์อเรชั่น ชลบรุี บรกิารใหเ้ช่าบา้นพกั สามัญ 792,000           158,400             20.00             121,600,100.00        

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

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

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

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

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

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

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

77 บจ. บีเอ็นซี เรยีลเอสเตท กรุงเทพฯ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ สามัญ 2,400,000        400,000             16.67             40,000,000.00         

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

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

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

          รวมธุรกิจสินค้าอุปโภค

          รวมกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่

ช่ือบริษัท

ธุรกิจสินค้าอุปโภค (ตอ่)
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สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจย่อย ประเภทหุ้น
 จ านวนหุ้น

ที่ออกจ าหน่าย

 จ านวนหุ้น

ที่ SPI ลงทุน

 สัดส่วน

เงินลงทุน (%)

 มูลค่าเงินลงทุน 

(บาท)

ธุรกิจอ่ืน ๆ (ตอ่)

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

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

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

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

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

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

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

          รวมธุรกิจอ่ืน ๆ      2,956,393,867.62

ยอดรวมทั้งสิน้    16,629,021,490.93

ช่ือบริษัท
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
   นายทะเบียนหลักทรัพย ์ - บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
     93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
     โทรศพัท ์0-2009-9000  
     โทรสาร 0-2009-9991 
   ผู้สอบบัญชี - นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4799  
     และ/หรือ นางสายฝน อินทรแ์กว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4434  
     และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลข 
     ทะเบียน 4377  
     บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั  
     ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ ์193/136-137 
     ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย    
     เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
     โทรศพัท ์ 0-2264-9090 
     โทรสาร  0-2264-0789-90 
   นายทะเบียนหุ้นกู้ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
     หน่วยงานทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายหลกัทรพัยบ์รกิาร 
     ส านกังานใหญ่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
     โทรศพัท ์ 0-2626-4525 
     โทรสาร  0-2230-1893 
     อีเมล registra.grp@bangkok.com 
    - ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
     ชัน้ AA เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง 
     เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
     โทรศพัท ์ 0-2296-3582 
     โทรสาร  0-2683-1298 
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
     หน่วยงานทะเบียนหลกัทรพัย ์ฝ่ายหลกัทรพัยบ์รกิาร 
     ส านกังานใหญ่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
     โทรศพัท ์ 0-2626-4531 
     โทรสาร  0-2626-4545 
     อีเมล registra.grp@bangkok.com     
 6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
  - ไม่มี -    
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ส่วนที ่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
  (1)  ทนุจดทะเบียนและทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
     ทนุจดทะเบียน :  582,923,188 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั  
       จ านวน 582,923,188 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1  บาท 
     ทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้ : 571,890,666 บาท ประกอบดว้ย หุน้สามญั 
       จ านวน 571,890,666 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  1  บาท  
  (2)  หลกัทรพัยอ์ื่นที่มีสทิธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้สามญั เช่น หุน้บรุมิสทิธิ      
     - ไม่มี - 
  (3)    หลกัทรพัยอ์ื่นที่ไม่ใช่หุน้สามญั เช่น หุน้กู ้ตั๋วเงิน หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หรือตราสารหนี ้ 
     โปรดดทูี่หวัขอ้ 7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ื่น 
  (4)    ขอ้ตกลงระหว่างกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือ 
     การบรหิารงานของบรษิัท โดยที่ขอ้ตกลงดงักลา่วมีบรษิัทฯ รว่มลงนามดว้ย 
     - ไม่มี - 
 
 7.2 ผู้ถือหุ้น  
  (1)  รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
    รายช่ือผู้ถอืหุ้นของบริษัท ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

   
    หมายเหตุ :   ผูล้งทนุสามารถดรูายชื่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท ที่ถือสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้  
        เพื่อประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัได ้จากเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) ก่อนการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 
        ประจ าปี 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิัท โชควฒันา จ ากดั 96,094,066 16.80 
2. บรษิัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 57,001,656 9.97 
3. บรษิัท สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) 49,433,806 8.64 
4. NOMURA SECURITIES CO LTD - CLIENT A/C 24,234,953 4.24 
5. บรษิัท ยนูีเซน็ทรลั จ ากดั 21,218,182 3.71 
6. SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT 20,220,550 3.54 
7. นายวีรพฒัน ์ พนูศกัด์ิอดุมสิน 20,060,122 3.51 
8. บรษิัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 19,368,582 3.39 
9. บรษิัท ยนูีเว็ลธ ์จ ากดั 14,380,310 2.51 
10. บรษิัท ยนูีเวอรส์บิวตี ้จ  ากดั 10,459,727 1.83 

 รวม 332,471,954 58.14 
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 การกระจายการถือหุน้ตามจ านวนรายที่ถือ โดยแบ่งช่วงจ านวนหุน้ที่ถือ ตามจ านวนรายของผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียด
ดงันี ้

ช่วงจ านวนหุ้นทีถ่ือ 
ปี 2563 

จ านวนรายทีถ่ือ % 
1 – 50 156 15.967 
51 – 100 68 6.960 
101 – 500 114 11.668 
501 - 1,000  62 6.346 
1,001 - 3,000 95 9.724 
3,001 - 5,000 61 6.244 
5,000 – ขึน้ไป 421 43.091 

รวม 977 100.000 
 
 

 การกระจายการถือหุน้ตามประเภทของบคุคลที่ถือ โดยแบ่งประเภทของบคุคลที่ถือตามจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ 
ตามรายละเอียด ดงันี ้

ประเภทบุคคล 
ปี 2563 

จ านวนหุ้น % 
บรษิัทจ ากดั และบรษิัทมหาชน 383,568,030 67.070 
ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงิน 3,670 0.001 
บคุคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ใช่พนกังานบรษิัท 103,847,956 18.159 
พนกังานบรษิัท 12,485,555 2.183 
นกัลงทนุต่างประเทศ 71,985,455 12.587 

รวม 571,890,666 100.000 
 

  (2)   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์หรือการบรหิารงานของบรษิัท โดยขอ้ตกลงดงักลา่วมีบรษิัทฯ รว่มลงนามดว้ย 
     - ไม่มี - 

 

 7.3  การออกหลักทรัพยอ่ื์น 
  (1)  หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ 
    ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 46 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2560 ใหบ้รษิัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 4 ลา้นหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท มลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทรายที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ เมื่อวนัที่ 29 มิถนุายน 2560 บริษัทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพของ บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งมีขอ้ก าหนด
บงัคบัแปลงสภาพ (“หุน้กูแ้ปลงสภาพ”) 3,505,448 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.- บาท คิดเป็นจ านวน 3,505,448,000.- บาท 
ซึ่งมีราคาแปลงสภาพอยู่ที่ 45.- บาท ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิัท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.70 ต่อปี ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท
รายที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ และออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 88,888,888 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.- บาท 
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เพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  ทัง้นีม้ีก าหนดการไถ่ถอนปีละ 4 ครัง้  ในวนัที่ 29 มีนาคม  29 มิถนุายน  
29 กนัยายน และ 29 ธันวาคมของทกุปี เริ่มตน้แปลงสภาพไดใ้นเดือน มิถนุายน 2561 
    โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดแ้สดงความจ านงในการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้กู้
เป็นหุน้สามญัในวนัแปลงสภาพไปแลว้ทัง้หมด 5 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ครัง้ที่ 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 1 กรกฎาคม 2562 541 12,021 

รวม 3,503,540 77,856,366 
ท าใหท้นุช าระแลว้ของบรษิัทเพิ่มขึน้ เป็น 571,890,666 บาท คงเหลือหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 1,908 หน่วย เป็นเงิน
จ านวน 1,908,000.- บาท  
 

  (2) หลักทรัพยท์ีเ่ป็นตราสารหนี ้
    ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มียอดหนีค้งคา้งของหุน้กู ้ดงันี ้
    1. หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  จ  านวน 
2,000,000 หน่วย  มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน 2,000 ลา้นบาท จ านวน 2 ชดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ชื่อเฉพาะหุน้กู ้ “ หุน้กูข้อง บรษิัท สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560   

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

“ หุน้กูข้อง บรษิัท สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2560   
ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ” (หุน้กูช้ดุที่ 2) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และ/หรือ ใชส้  าหรบัการ

ลงทนุ และ/หรือ ช าระคืนเงินกูข้องบรษิัท 
ประเภทของการจดัจ าหน่าย ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ 
ชดุหุน้กู ้ หุน้กูช้ดุที่ 1 หุน้กูช้ดุที่ 2 
อายหุุน้กู ้ 3 ปี 7 ปี 
มลูค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท 1,000 บาท 
จ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,000 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 2.39% 3.44% 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 9 กมุภาพนัธ ์2563 9 กมุภาพนัธ ์2567 
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การช าระดอกเบีย้ ทกุ 6 เดอืน 
การช าระคืนเงินตน้ ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน (Bullet  Payment) 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 9 กมุภาพนัธ ์2560 
อนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัท “ AA ” แนวโนม้มีเสถียรภาพ โดยบรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การรบัประกนัการจ าหน่าย จดัจ าหน่ายแบบรบัประกนัการจดัจ าหน่ายแบบแน่นอนทัง้จ านวน 
นายทะเบียนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

   ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ไดไ้ถ่ถอน “หุน้กูข้อง บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (หุน้กูชุ้ดที่ 1) จ านวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 
บาท เป็นจ านวนเงิน 1,000 ลา้นบาท เรียบรอ้ยแลว้ 
 

    2. หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ  านวน 5,000,000 
หน่วย  มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน 5,000 ลา้นบาท จ านวน 4 ชดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ชื่อเฉพาะหุน้กู ้ “ หุน้กูข้อง  บรษัิท  สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1/2563  

ชดุที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ” (หุน้กูช้ดุที่ 1) 
และ 

“ หุน้กูข้อง  บรษัิท  สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1/2563   
ชดุที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ” (หุน้กูช้ดุที่ 2) 

 และ 
 “ หุน้กูข้อง  บรษัิท  สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1/2563   
 ชดุที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ” (หุน้กูช้ดุที่ 3) 
 และ 
 “ หุน้กูข้อง  บรษัิท  สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1/2563   
 ชดุที่ 4 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 ” (หุน้กูช้ดุที่ 4) 
ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วตัถปุระสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และ/หรือ รองรบัการขยาย

ธุรกิจ และ/หรือ ช าระคืนเงินกูข้องบรษัิท 
ประเภทของการจดัจ าหน่าย ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ 
ชดุหุน้กู ้ หุน้กูช้ดุที่ 1 หุน้กูช้ดุที่ 2 หุน้กูช้ดุที่ 3 หุน้กูช้ดุที่ 4 
อายหุุน้กู ้ 5 ปี 7 ปี 10 ปี 12 ปี 
มลูค่าที่ตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
จ านวนหุน้กูท้ี่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย 1,500,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 1,500,000 หน่วย 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,000 ลา้นบาท 1,500 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท 1,500 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 2.54% 2.74% 3.16% 3.30% 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 25 มิถนุายน 2568 25 มิถนุายน 2570 25 มิถนุายน 2573 25 มิถนุายน 2575 
การช าระดอกเบีย้ ทกุ 6 เดือน 
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 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  -   บริษัทฯ 
    บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่า 0.10 บาทต่อหุน้ หรือรอ้ยละ 10 ของ
มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงนิของบรษิัท และภาวะเศรษฐกจิ ซึ่งที่ผ่านมาบรษิัทฯ 
ไดจ้่ายเงินปันผลตามนโยบายมาโดยตลอด ซึ่งมากกว่า 0.10 บาทต่อหุน้ 
 

 

หมายเหตุ :  *  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8 (ชดุที่ 27) เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ซึ่งก าหนดใหมี้ขึน้ 
   ในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เพ่ืออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 4 (ชดุที่ 27)  
   เม่ือวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท คงเหลือจ่าย ในอตัราหุน้ละ  
   0.50 บาท 
  **   ในปี 2561 บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงยอ้นหลงังบการเงินปี 2560 เกี่ยวกบัหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท าใหมี้ 
   ก าไรสทุธิปี 2560 เพ่ิมขึน้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 334 ลา้นบาท (0.68 บาทต่อหุน้) และจ านวน 171  
   ลา้นบาท (0.35 บาทต่อหุน้) ตามล าดบั 
 

  -  บริษัทย่อย 

    บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายก าหนดการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทย่อย 

  

การช าระคืนเงินตน้ ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน (Bullet  Payment) 
วนัที่ออกหุน้กู ้ 25 มิถนุายน 2563 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของบรษัิท “ AA ” แนวโนม้มีเสถียรภาพ โดยบรษัิท  ทรสิเรทติง้  จ ากัด 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
นายทะเบียนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ตวัแทนผูถื้อหุน้กู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2563 2562 2561 2560** 2559 

อตัราก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 4.03 3.97 4.87 7.08 3.44 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) *0.70 0.70 0.70 0.65 0.45 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) 17.36% 17.63% 14.36% 9.18% 13.10% 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (%) (เฉพาะกจิการ) 33.98% 31.82% 28.50% 18.60% 28.36% 
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8.    โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสรา้งการจดัการของบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการทัง้
ในเรื่องขนาด องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระ ใหเ้หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละ
เปา้หมายหลกัที่ก าหนด มีโครงสรา้งการบรหิารที่ชดัเจน ถว่งดลุ และสามารถตรวจสอบได ้ มีการมอบอ านาจระหว่าง
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการที่ชดัเจน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยอีก 3 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบรหิาร (ฝ่ายจดัการ) เป็นผูบ้รหิาร
จดัการกิจการของบรษิัท ปัจจบุนั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรหิาร ผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ
ผูจ้ดัการฝ่าย มีการก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุต่างๆ และของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรในกฎบตัร และในอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ มีเลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด และตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 8.1  คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองคก์รในทกุๆ ดา้น ยึดมั่นในการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถปุระสงค์
ขอ้บงัคบับรษิัท  มติคณะกรรมการบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์ สจุรติเยี่ยง
วิญญชูน ผูป้ระกอบธุรกจิเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ มีโครงสรา้งการบรหิารงานที่ชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถ
ตรวจสอบได ้ดงันี ้
   1. คณะกรรมการบรษิัท มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์ เขา้ใจ บทบาท หนา้ที่ มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 
   2. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท และการจดัการ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอโดย 
    2.1 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย กรรมการบรษิัทที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ
ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที่ตรงกบัความตอ้งการของบรษิัท ไม่จ ากดัเพศ มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด
มีจ านวนที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน ในปี 2563 
คณะกรรมการบรษิัท มีจ านวน 15 คน โดยคณะกรรมการบรษิัทมีกรรมการบรษิัทที่มาจากฝ่ายบรหิาร จ านวน 5 คน และ
กรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 10 คน ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบรษิัทออกจากต าแหน่ง 
เป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการบรษิัทที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุ
กบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการบรษิทัซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการเลือกตัง้ใหม่ได ้ 
    2.2 กรรมการอิสระ  บรษิทัฯ มีกรรมการบรษิัทที่มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือกลุม่ของผูถื้อหุน้ใหญ่
และผูบ้รหิาร มีคณุสมบตัิครบตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในเรื่อง สดัสว่นกรรมการอิสระ ที่ก าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียน ตอ้งมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
บรษิัททัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยมปีระธานกรรมการบรษิัทเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระที่เป็นผูห้ญิง 
จ านวน 1 คน  
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    2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิัท จ านวน 3  คน ที่มีความเป็น
อิสระ มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่
ก ากบัดแูลใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอตามกฎบตัร ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ประกอบดว้ย ผูท้ี่มีความรูด้า้นเศรษฐศาสตร ์
และดา้นบญัช ีการเงนิ เป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทัง้ 3 คน สามารถ
ท าหนา้ที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้
    2.4   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิัท 
จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที่ตามกฎบตัร และชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบรษิัท ในการสรรหาและกลั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และ
เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิัทแตล่ะราย 
    2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ โดยไดแ้ต่งตัง้
กรรมการบรษิัท จ านวน 3 คน ผูบ้รหิาร จ านวน 1 คน และเลขานกุารบรษิัท จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน เป็น
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง มีหนา้ที่ตามกฎบตัร และช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บรษิัทดา้นธรรมาภิบาล การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั การบรหิารความเสี่ยง และการพฒันาอย่างยั่งยืน  
    2.6 การมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิัทมีการมอบอ านาจ
ระหว่างคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการที่ชดัเจน มีการก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุต่างๆ และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในกฎบตัร และในอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ตามรายละเอียดที่ไดเ้ปิดเผยไว ้ใน การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย 
 

จ านวนคร้ังของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 ในปี 2563 คณะกรรมการแต่ละชดุมีการประชมุ ตามรายละเอียด ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 11 
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 3  
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาล
และบริหาร
ความเสี่ยง 
รวม 2  
คร้ัง/ปี 

ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 49 
จ านวน 
1 คร้ัง 

1.   นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ ์ ประธานกรรมการบริษัท และ 4/4 - - - - 
(ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
เมือ่วนัที ่14 ส.ค.2563) 

กรรมการอิสระ      

2.   นายบณุยสิทธิ ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการบริษัท  12/12 - 3/3 - 1/1 
(ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิัท เมือ่วนัที ่14 ส.ค.2563)       

3.   นายวิชยั              กลุสมภพ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 12/12 - 3/3 - 1/1 
4.   นายส าเริง มนญูผล กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
5.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศลิป์ กรรมการบริษัท 12/12 - 3/3 2/2 1/1 
6.   นายพิภพ โชควฒันา กรรมการบริษัท 12/12 - - 2/2 1/1 
7.   นายสจุริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ กรรมการบริษัท 11/12 - - - 1/1 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 11 
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 
รวม 3  
คร้ัง/ปี 

กรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
และบริหาร
ความเสี่ยง 
รวม 2  
คร้ัง/ปี 

ประชุม 
สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 49 
จ านวน 
1 คร้ัง 

9.   นายบญุเกียรติ โชควฒันา กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
10. นายบญุชยั โชควฒันา กรรมการบริษัท 11/12 - - - 1/1 
11. นายพิริยะ เข็มพล กรรมการบริษัท 12/12 - - - 1/1 
12. นายนพพร พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 11/11 - 2/2 1/1 
 และกรรมการอิสระ      
13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ และ 11/12 11/11 - - 1/1 
 กรรมการอิสระ      
14. นายนิพนธ ์ พวัพงศกร กรรมการตรวจสอบ และ 12/12 4/4 - - 1/1 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่14 ส.ค.2563) กรรมการอิสระ      
15. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค ์ กรรมการตรวจสอบ และ 7/7 6/6 - - 1/1 
(ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่4 ส.ค.2563) กรรมการอิสระ      
16. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการอิสระ 11/12 - - - 1/1 
17. นายสปุระดิษฐ ์ สอิด เลขานกุารบริษัท  - - - 2/2 1/1 
18. นายสนทยา ทบัขนัต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายงานพฒันาสวนอตุสาหกรรม 
- - - 2/2 - 

 

หมายเหต ุ :  -    คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

   - กรรมการบริษัท ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ เน่ืองจาก ป่วย หรือ ติดธุระจ าเป็น  
    หรือเดินทางไปต่างประเทศ 
 

กรรมการบรษิัททีม่ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบรษิัทสองในเกา้คนนี ้ ลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบรษิัท  

1. นายบณุยสิทธิ ์ โชควฒันา 2. นายส าเรงิ มนญูผล 
3. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 4. นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์
5. นายบญุชยั โชควฒันา 6. นายวิชยั กลุสมภพ  
7. นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ 8. นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท ์
9. นายพิภพ โชควฒันา    

 

 8.2  ผู้บริหาร  (ฝ่ายจัดการ)  ประกอบดว้ย 
 8.2.1  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ที่มีฐานะ
เป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท และ/หรือ บคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบรหิาร  ทัง้นี ้ ตอ้งมีความรูแ้ละ
ประสบการณเ์พียงพอ ที่จะท าหนา้ที่บรหิารจดัการกิจการของบรษิัทไดเ้ป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท าหนา้ที่บรหิาร
จดัการกิจการของบรษิัท ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัซื่อสตัย ์ สจุรติ 
เยี่ยงวิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบรหิาร มีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5  คน ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายบณุยสิทธ์ิ     โชควฒันา ประธานกรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
2. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
3. นายส าเรงิ มนญูผล กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
4. นายมน ู ลีลานวุฒัน ์ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
5. นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
6. นายพิภพ โชควฒันา กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 

 

 8.2.2 ผู้บริหาร   ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวิชยั กลุสมภพ ผูจ้ดัการใหญ่  
2. นายสนทยา ทบัขนัต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาสวนอตุสาหกรรม 
3. นายทินกร บนุนาค ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาโครงการพิเศษ 
4. นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรกัษ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุองคก์ร  

และผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน 
5. นายวรยศ ทองตนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานลงทนุและยทุธศาสตรอ์งคก์ร 

 

ซึ่งผูด้  ารงต าแหน่งขา้งตน้จดัเป็นผูบ้รหิาร ตามค าจ ากดัความของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท 
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2563 

รายชื่อ 
กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่สมรส / 
บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างปี 

รวม 
หุ้นสามัญ 

% 

1.   นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ ์ - - - - - 
2.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควฒันา 6,908,057 - - 6,908,057 1.208 
3.   นายวิชยั กลุสมภพ 50,000 370,172 - 420,172 0.073 
4.   นายส าเรงิ มนญูผล 1,756,260 - - 1,756,260 0.307 
5.   นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ 3,537,075 - - 3,537,075 0.619 
6.   นายพิภพ โชควฒันา 109,081 - - 109,081 0.019 
7.   นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท ์ - - - - - 
8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 8,260 - - 8,260 0.001 
9.   นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 5,612,468 229,924 - 5,842,392 1.022 
10. นายบญุชยั โชควฒันา 200,000 - - 200,000 0.035 
11. นายพิรยิะ เข็มพล - - - - - 
12. นายนพพร พงษ์เวช - - - - - 
13. นางพรรณี วรวฒุจิงสถติ - - - - - 
14. นายนิพนธ ์ พวัพงศกร - - - - - 
15. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู - - - - - 
16. นายมน ู ลีลานวุฒัน ์ - - - - - 
17. นายสนทยา ทบัขนัต ์ - - - - - 
18. นายทินกร  บนุนาค - - - - - 
19. นางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรกัษ์   - - - - - 
20. นายวรยศ  ทองตนั 43,000 - - 43,000 0.008 

รวม 18,224,201 600,096 - 18,824,297 3.292 
  

 - ผลประโยชนต์อบแทน หุ้น หุ้นกู้ ทีก่รรมการบริษัทได้รับจากบริษัทฯ ในปี  2563 
  - ไม่มี -  
 

 8.3  เลขานุการบริษัท คณะกรรมการบรษิัทมีมติแต่งตัง้ นายสปุระดิษฐ์ สอิด ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิัท 
ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2561 จบการศกึษาปรญิญาตรีสาขานิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง และผ่านการอบรมที่
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของเลขานกุารบรษิัท ไดแ้ก่ หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) หลกัสตูร How to 
Develop a Risk Management Plan (HRP) หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) และหลกัสตูร Effective 
Minutes Taking (EMT) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 
ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุมและเลขานุการบริษัท มีหนา้ที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสตัย ์ สจุรติ รวมทัง้ ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับรษิัท มติคณะกรรมการบรษิทั 
ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้หนา้ที่ตามกฎหมายของเลขานกุารบรษิัทมีดงันี ้
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   1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี ้
     -    ทะเบียนกรรมการ 
     - หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบรษิัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และรายงาน 
      ประจ าปีของบรษิัท 
     -    หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้  และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
   2. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการบรษิัท หรือผูบ้รหิาร และจดัสง่ส  าเนารายงาน
     การมีสว่นไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
     ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัที่บรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้    
   3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
 นอกจากนี ้เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าทีด่ าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหน้าทีอ่ื่นๆ 
เช่น 
 1. สนบัสนนุใหก้ารก ากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยใหค้ าแนะน าเบือ้งตน้แก่
กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร ดา้นกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑต์่างๆ และขอ้บงัคบับรษิัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส  าคญัแก่กรรมการบรษิัท 
 2.  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิัท ประสานงานระหว่างกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการ ประสานงานดา้น
กฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ด าเนินการใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้ง ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท และรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัท ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ถดัไป  
รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 3. จดัการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิัท และขอ้พงึ
ปฏิบตัิต่างๆ 
 4. บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
 5. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่ก ากบัดแูล เช่น ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลและ
สาธารณชน ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย  
 6. ใหข้่าวสารกบัผูถื้อหุน้ในเรื่องสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และใหข้่าวสารของบรษิัท อย่างสม ่าเสมอครบถว้น 
 7. จดัใหม้ีคู่มือกรรมการบรษิัท มกีารปฐมนิเทศ และใหค้ าแนะน าแก่กรรมการบรษิัทที่ไดร้บัการเลือกตัง้ใหม่ 
 8. หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

 8.4   ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
   คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนใหม้ีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและ
จงูใจใหค้ณะกรรมการบรษิัทน าพาองคก์รใหด้ าเนนิงานไดต้ามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยแต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบัภาระ หนา้ที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการบรษิัทแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะโดยรวม
ในแต่ละปี ผลการด าเนินงานของบรษิัท วงเงินค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ และจ านวนเงินค่าตอบแทน
ที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเปรยีบเทียบกบับรษิัทอื่นที่อยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
และน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิ  
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 1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
  (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
    ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 49 เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 ไดอ้นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทวงเงิน
รวมไม่เกินปีละ 20 ลา้นบาท เท่าเดิม ทัง้นี ้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการบรษิัทไดร้บัในฐานะพนกังาน
หรือลกูจา้งของบรษิัท  โดยใหจ้่ายในการท าหนา้ที่ ดงันี ้
    1. กรรมการบริษัท   
      -  ค่าเบีย้ประชมุ  (เฉพาะกรรมการบรษิัทที่เขา้ประชมุ)   

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,774,000.- บาท) 

      - ค่าต าแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบรษิัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท 
       โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจดัสรรและเสนอคณะกรรมการ 
       บรษิัทอนมุตัิ 
       (ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  1,750,000.-  บาท) 
      - ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหแ้ก่กรรมการบรษิัททกุคน โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและ 
       ก าหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจดัสรร และเสนอคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 
       (ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  13,125,000.-  บาท) 
    2. กรรมการตรวจสอบ   
      - ค่าเบีย้ประชมุรายไตรมาส 

ประธาน ไตรมาสละ 60,000.-  บาท 
กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.-  บาท 
(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  480,000.-  บาท) 

    3. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
      - ค่าเบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่เขา้ประชมุ) 

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  96,000.- บาท) 

    4. กรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
      - ค่าเบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงที่เขา้ประชมุ) 

ประธาน 12,000.-   บาท/ครัง้ 
กรรมการ 10,000.-   บาท/ครัง้ 
(ปี 2563 จ่ายเป็นเงินรวมทัง้สิน้  64,000.- บาท) 

    ส าหรบัสทิธิประโยชนอ์ื่น -ไม่มี- ทัง้นี ้ ตัง้แต่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิและใหใ้ชจ้นกว่ามีการ
เปลี่ยนแปลง  โดยค่าตอบแทนที่จ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
    รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัททีจ่่าย ในปี 2563 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 17,289,000.- บาท 
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ค่าตอบแทนทีก่รรมการบริษัทแต่ละรายได้รับ ในปี 2563  มีดังนี ้
หน่วย : บาท 

รายชื่อ เบีย้ประชุม 

ค่าต าแหน่ง 
จ่ายเฉพาะ
ประธาน 
กรรมการ 
บริษัท 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ 

ประจ าปี 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนดค่า 
ตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล 
และบริหาร 
ความเสี่ยง 

รวมค่า 
ตอบแทน 
กรรมการ 

1.   นายสมคิด จาตศุรีพิทกัษ ์ 48,000 1,750,000 735,000 - - - 2,533,000 
(ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
เมือ่วนัที ่14 ส.ค.2563)        

2.   นายบณุยสิทธิ์ โชควฒันา 136,000 - 2,400,000 - 36,000 - 2,572,000 
(ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่14 ส.ค.2563)        

3.   นายวิชยั              กลุสมภพ 120,000 - 1,200,000 - 30,000 - 1,350,000 

4.   นายส าเริง มนญูผล 120,000 - 930,000 - - - 1,050,000 

5.   นางสาวศิริกลุ ธนสารศลิป์ 120,000 - 930,000 - 30,000 20,000 1,100,000 

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

7.   นายสจุริต ปัจฉิมนนัท ์ 120,000 - 630,000 - - - 750,000 

8.   นายพิพฒั พะเนียงเวทย ์ 110,000 - 630,000 - - - 740,000 

9.   นายบญุเกียรติ โชควฒันา 120,000 - 630,000 - - - 750,000 

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

11. นายพิริยะ เข็มพล 120,000 - 630,000 - - - 750,000 

12. นายนพพร พงษ์เวช 120,000 - 680,000 240,000 - 24,000 1,064,000 

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 110,000 - 680,000 120,000 - - 910,000 

14. นายนิพนธ ์ พวัพงศกร 120,000 - 630,000 30,000 - - 780,000 
(ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่14 ส.ค.2563)        

15. นายสมพงษ์ สงัขร์งัสรรค ์ 70,000 - 230,000 90,000 - - 390,000 
(ลาออกจากด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
เมือ่วนัที ่4 ส.ค.2563)        

16. นายสรุชยั ดนยัตัง้ตระกลู 110,000 - 630,000 - - - 740,000 
รวม 1,774,000 1,750,000 13,125,000 480,000 96,000 64,000 17,289,000 

 

  (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
    ส าหรบัผูบ้รหิารอื่นๆ ฝ่ายบรหิารจะเป็นผูพ้ิจารณา ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายของบรษิัท โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิัท และผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยในปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ บรหิาร 
ผูบ้รหิารสี่รายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้รหิารในระดบัเทียบเท่ารายที่สีท่กุราย รวม 10 คน มีการจ่ายค่าตอบแทน
ในรูปเงินเดือน เบีย้ประชมุ เงินอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 67,082,937 บาท    
 

 

 2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
  (ก)  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษัท 
    - ไม่มี - 
 

  (ข)  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร   
    บรษิัทฯ ไดต้ัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเขา้รว่มเป็นหนึ่งในบรษิัทของกองทนุส ารองเลีย้งชพีไทยพาณิชย ์
มาสเตอร ์ฟันด ์ ซึ่งจดทะเบียนแลว้  โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารที่เป็นสมาชิกกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 6 คน โดยในปี 2563 ไดร้บัเงินสมทบกองทนุทกุเดือน ในอตัรารอ้ยละ 8 ของค่าจา้ง เป็นเงินทัง้สิน้ 
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2,346,870.00 บาท และสมาชกิสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 8 - 15 ของค่าจา้ง เม่ือสมาชิกสิน้
สภาพลง สมาชิกจะไดร้บัเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทัง้สว่นเฉลี่ยผลประโยชนส์ทุธิตามเงื่อนไขของกองทนุ 
 8.5  บุคลากร 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ  มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 143 คน (ไม่รวมพนกังานที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร) โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในรูปเงินเดือน  ค่าลว่งเวลา เบีย้เลีย้ง 
เบีย้ประชมุ เงนิอดุหนนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 170,215,812.50 บาท และจ่ายเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุ เป็นจ านวน 
3,992,054.77 บาท   
   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรษิัทฯ สนบัสนนุใหพ้นกังานพฒันาความรู ้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง และ
สง่เสรมิใหพ้นกังาน รูจ้กัการใชจ้่าย การใชช้ีวิต และท างานรว่มกนัอย่างมีความสขุ สง่ผลใหบ้รษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ค่าตอบแทนอ่ืน 
   บรษิัทฯ ไดต้ัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยเขา้รว่มเป็นหนึ่งในบรษิัทของกองทนุส ารองเลีย้งชีพไทยพาณิชย์
มาสเตอร ์ฟันด ์ซึ่งจดทะเบียนแลว้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีพนกังานที่เป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 
123 คน โดยในปี 2563 ไดร้บัเงินสมทบกองทนุทกุเดือน ในอตัรารอ้ยละ 8 ของค่าจา้ง เป็นเงินทัง้สิน้ 8,206,662.00 บาท และ
สมาชิกสามารถเลือกอตัราเงินสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 8 - 15 ของค่าจา้ง เม่ือสมาชิกสิน้สภาพลง  สมาชิกจะไดร้บั
เงินสะสมและเงินสมทบ รวมทัง้สว่นเฉลี่ยผลประโยชนส์ทุธิตามเงื่อนไขของกองทนุ 
 

นโยบายด้านบุคลากร 
 บคุลากรยงัคงเป็นหวัใจส าคญัที่จะผลกัดนัใหอ้งคก์รเดินหนา้และเติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการแข่งขนัและ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทกุมิติโดยรอบ ทัง้ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี เป็นผลมาจากการ
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากการมุ่งเนน้ต่อการพฒันาทกัษะของบคุลากรอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการ
ปรบัปรุงแนวทางและกระบวนการการประเมินผลของพนกังานในทกุระดบัดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ภายใต้
การบรหิารงานเชิงกลยทุธ ์ สง่ผลใหบ้รษิัทฯ สามารถสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจ โดยมีแนวทาง
ในการปฏิบตัิ ดงันี ้
  การทบทวนเหตกุารณต์่างๆ ของบรษิัท ที่เกิดขึน้ในอดีตมาเป็นบทเรียน 
  การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มของบรษิัท ทัง้ภายในและภายนอก 
  การสรา้งวิสยัทศันใ์หม่และพรอ้มท าการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานใหม่ (New Way of Working) 
  การปรบักลยทุธข์องการบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์หส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิัท 
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  การบรหิารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) เนน้สรา้งการท างานแบบยืดหยุ่น รวดเรว็ และเป็นระบบ 
  การใหค้วามส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการและการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
 บรษิัทฯ สง่เสรมิใหพ้นกังานมกีารพฒันาความรู ้ (Knowledged) ความสามารถ (Ability) และทกัษะ (Skill) ใหเ้กิด
ความเชี่ยวชาญ  รวมถึงการพฒันาทศันคติ พฤติกรรมที่จะช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิัทฯ เติบโตและกา้วหนา้ไดอ้ย่างยั่งยืน โดย
บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการดา้นบคุลากร ดงันี ้
 1.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
   การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ปรบัโครงสรา้งภายในรว่มกบัผูบ้รหิารของแต่ละสายงานใหมี้
ประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนหนา้ที่และความรบัผิดชอบภายใตส้ายงาน เพื่อยกระดบัศกัยภาพการบรหิารจดัการใหเ้กิด
ความคลอ่งตวั ยืดหยุ่นมากขึน้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
   การวางแผนการสืบทอดงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้อยู่เสมอ บรษิัทฯ มีนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังาน ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถึงหน่วยงาน (Key Function) 
และต าแหน่งงานที่มีความส าคญั (Key Position) โดยก าหนดระดบัต าแหน่งงาน ทิศทาง เปา้หมายและแผนพฒันา
บคุลากร เพื่อเตรียมบคุลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ส าหรบัทดแทนและปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง ไม่หยดุชะงกั ซึ่ง
การวางแผนตอ้งจดัท าใหม้ีความเชื่อมโยงกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมาย และกลยทุธข์องบรษิัท โดยเฉพาะในต าแหน่งสาย
งานหลกั ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงในกรณีที่บรษิัทฯ มีการปรบัเปลี่ยนต าแหน่งหนา้ที่ การหมนุเวียนงานกนั
ภายใน (Job Rotation) หรือในกรณีที่พนกังานจะพน้จากต าแหน่งเดิมโดยการลาออก เกษียณอายุหรือถึงแก่กรรม บรษิัทฯ มี
หลกัการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง ดงันี ้
   - สรรหา คดัเลือกบคุลากรที่มีศกัยภาพและความสามารถจากภายในบรษิัทฯ ก่อนการสรรหาจากภายนอก 
โดยพิจารณาบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด และตอ้งเป็นผูท้ี่มีวิสยัทศัน ์ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณเ์หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร 
   -  การสรรหา คดัเลือก หากตอ้งเลือกจากพนกังานหลายคนเพื่อกา้วสูต่  าแหน่งที่สงูขึน้ ตอ้งพิจารณาจาก
การประเมินผลความพรอ้มผูส้ืบทอดต าแหน่ง ประกอบกบัการประเมินผลการปฏบิตัิงานที่ผ่านมา และผลการส ารวจการ
ยอมรบัจากบคุลากรจากระนาบเดียวกนัที่จะปฏิบตัิงานรว่มกนั 
   -  พิจารณาจากหลกัการก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู ้ ทกัษะ บคุลิกภาพ
และภาวะผูน้  าของพนกังานในต าแหน่งนัน้ๆ 
   -   การพฒันาความรูห้รือทกัษะเพิม่เติม สามารถกระท าไดโ้ดยการเขา้อบรม หรือการสมัมนาที่เก่ียวขอ้งกบั
หนา้ที่ที่จะตอ้งรบัผิดชอบ  
   -    ปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏบิตัิงานของพนกังานในระดบั
ผูจ้ดัการ / หวัหนา้งาน และระดบัพนกังาน เป็นประจ าทกุปี เพื่อเสรมิมมุมองดา้นเกณฑแ์ละมาตรฐานมุ่งเนน้ใหผู้ป้ระเมิน
ทกุคนเขา้ใจวิธีคิดการประเมินผลไดอ้ย่างมีมาตรฐานและเป็นไปในทางเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั หลีกเลี่ยงมาตรฐานการ
ประเมินที่แตกต่าง ในปี 2563 จึงปรบัปรุงแบบประเมินผลใหม้ีความชดัเจน และเพิ่มกระบวนการพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงานดว้ยการจดัท า Performance Calibration โดยใหผู้ป้ระเมินที่ท  างานในสายงานเดียวกนั กลุม่งานเดียวกนั (Job 
Family) หรือใกลเ้คียงกนั มาประชมุหารือ อภิปราย ถึงผลงานของพนกังานแต่ละคนที่ตนประเมินไว ้ท าใหผู้ป้ระเมินตอ้งมี
ขอ้มลูผลงานของพนกังานที่ชดัเจนและสามารถอธิบายผลการประเมินได ้ 
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   ระเบียบ สวสัดิการ บรษิัทฯ ไดป้ระเมิน และแกไ้ข ปรบัปรุง ระเบียบ สวสัดิการของบรษิัท เพื่อใหเ้กิด
ความชดัเจนสอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิจรงิ และไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ รูปแบบการว่าจา้ง อตัราค่าตอบแทน แก่
พนกังานหลงัการเกษียณอาย ุทัง้นี ้บรษิัทฯ จะค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และการเกิดประโยชนอ์ย่างเป็นธรรม
ส าหรบัพนกังาน รวมถึงก าหนดแผนการลงทนุของกองทนุส ารองเลีย้งชีพในรูปแบบ Employee’s choice โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานเลือกนโยบายการลงทนุไดต้ามความเหมาะสมกบัตนเองทัง้ในเรื่องอาย ุ ความสามารถในการรบัความเสี่ยง และ
เปา้หมายในการลงทนุของพนกังานแต่ละคน  
   ความพึงพอใจและความผูกพัน เปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคนไดใ้ชช้ีวิตในรูปแบบการท างานวิถีใหม ่
(New Norm) ดว้ยการยืดหยุ่นเวลาท างาน เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ลือกสถานที่ในการท างานดว้ยตนเอง ช่วยเพิ่มความ
สะดวกกบัพนกังาน และเพิ่มความคลอ่งในการปฏิบตัิงาน เช่น พนกังานสามารถเลือกปฏิบตัิงานจากที่บา้น (Work From 
Home) หรือ สถานที่ที่พนกังานสะดวก (Work From Anywhere) โดยพนกังานและหวัหนา้งานต่างไดม้อบความไวว้างใจ
ซึ่งกนัและกนั สามารถตรวจสอบ มอบหมาย และสง่มอบงานไดต้ามที่คาดหวงัไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  ซึ่งรูปแบบการท างานนีส้ง่ต่อ
ถึงประโยชนใ์นดา้นอื่นๆ เชน่ ความปลอดภยัต่อชีวอนามยัในช่วงการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดินทางของพนกังาน เกิดการมีสว่นรว่มและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีในครอบครวั สิ่งเหลา่นีท้  า
ใหพ้นกังานรูส้กึไดว่้าบรษิัทฯ ใหค้วามใสใ่จ ดแูลพนกังานดว้ยความจรงิใจ นอกจากนีใ้นดา้นบรหิารการเงินและการเก็บออม
ของพนกังาน บรษิัทฯ จดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ สง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานเขา้รว่มเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์
เพื่อพนกังานเครือสหพฒัน ์จ ากดั เพื่อความมั่นคงและสรา้งหลกัประกนัใหช้ีวิตในอนาคต 
   การปฐมนิเทศ  เป็นกระบวนการหนึ่งที่บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญั เพราะถือเป็นการสรา้งความประทบัใจ
ครัง้แรกส าหรบัพนกังานที่เริ่มเขา้ท างานใหม่ โดยที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้วามรู ้ ค าแนะน า ชีแ้จงเรื่องต่างๆ อาทิ ประวตัิ
ความเป็นมา นโยบาย โครงสรา้งองคก์ร ระเบียบ สวสัดิการของบรษิัท ตลอดจนใหพ้นกังานมีความเขา้ใจเก่ียวกบังานที่
ตอ้งปฏิบตัิและทราบถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบดว้ย นโยบายการก ากับดแูลกิจการ จรยิธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยน าเสนอในรูปแบบวีดิทศัน ์ (Animation) รวมถึง
นโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ซึ่งเป็นหวัใจส าคญั
ของบรษิัท เป็นผลใหพ้นกังานเกิดการเรียนรู ้เขา้ใจ และมีความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน สามารถเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร อนั
จะเป็นประโยชนต์่อการท างานต่อไป โดยในปี 2563 เพื่อสง่เสรมิความหลากหลายและการผสมผสาน (Diversity & 
Inclusion) ของบคุลากร จึงก าหนดใหม้ีการวางแผนจดัอบรมปฐมนิเทศพนกังานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
   - รูปแบบแรก คือ การปฐมนิเทศแบบกระชบั (Induction) ซึ่งจะจดัอบรมใหก้บัพนกังานที่เริ่มงานวนัแรก 
(On Boarding) เพื่อสรา้งความคุน้เคยเรื่องของวฒันธรรมองคก์ร การด าเนินธุรกิจของบรษิัท และเพื่อนรว่มงาน (Culture Fit) 
สื่อสารเรื่องความคาดหวงัในหนา้ที่และความรบัผิดชอบของงาน (Job Fit)  
   - รูปแบบที่สอง คือ การปฐมนิเทศแบบลงรายละเอียด Orientation ซึ่งใหพ้นกังานใหม่ไดม้ีโอกาสเรียนรู ้
และสมัผสัประสบการณก์บัธุรกิจของบรษิัท เช่น การเยี่ยมชมสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์การฟังบรรยายพรอ้มกบัการ
ชมวีดิทศันจ์ากวิทยากรจากบรษิัทในกลุม่สหพฒัน ์และการศกึษาดงูาน เป็นตน้ 
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 2.  ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  บรษิัทฯ สง่เสรมิใหพ้นกังานเตบิโตในหนา้ที่การงานตามความรู ้ความสามารถ รูจ้กัแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง มี
ความพรอ้มในการปฏิบตัิงานใหห้ลากหลาย เพื่อสามารถรองรบัต่อการเติบโตของบรษิัท และสามารถที่จะน าความรูแ้ละ
ประสบการณท์ี่ไดร้บัมาสรา้งใหพ้นกังานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบรษิัทฯ ไดมุ้่งเนน้ดา้นการพฒันาบคุลากร ดงันี ้
   การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เปรียบเสมือนกา้วแรกของการด าเนินธุรกิจ บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนด
หลกัเกณฑใ์นการสรรหาคดัเลือกพนกังานดว้ยความยตุิธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ โดยด าเนินการสรรหาและคดัเลือก
บคุลากรที่มีความสามารถ มีทศันคติแง่บวก และคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัลกัษณะของงานที่บรษิัทฯ ตอ้งการ รวมทัง้
สามารถอยู่รว่มกบัวฒันธรรมของบรษิัทไดอ้ย่างมีความสขุ 
  หลกัการของการสรรหาคดัเลือกบคุลากรผ่านระบบการคดักรองบคุลากร เริ่มจากการคดัเลือกบคุลากรภายใน
องคก์ร (Internal Job Position) โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสใหม้ีการหมนุเวียนการท างาน
ภายในองคก์ร (Internal Transfer) หากไม่สามารถด าเนินการสรรหาคดัเลือกบคุคลากรภายในองคก์รได ้บรษิัทฯ จะเปิดรบั
สมคัร โดยมีเงื่อนไขการประกาศรบัสมคัร เชน่ คณุสมบตั ิ คณุวฒุิการศกึษา ประสบการณก์ารท างาน  ประกอบกบัการ
ทดสอบ ดา้นทศันคติ บคุลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะหพ์ฤติกรรม และแบบทดสอบบคุลกิภาพที่เรียกว่า “DISC” และใช้
วิธีการสมัภาษณเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Base Interview) เพื่อเป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบและคดัเลือกบคุลากร 
นอกจากนี ้การจดัระบบและวิธีการสรรหาคดัเลือกของบรษิัท ไดบ้รูณาการระบบคณุธรรม (Merit system) “หลกัแห่งความดี” 
เขา้มาใชเ้ป็นแนวทางในการสรรหาบคุลากร  ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 4 ประการ คือ 
  -   ใช้หลักความสามารถ โดยก าหนดเงื่อนไขการรบัสมคัรบคุลากร ไดแ้ก่ คณุสมบตัิ คณุวฒุิทางการศกึษา 
และประสบการณก์ารท างานของผูส้มคัร 
  -    ใช้หลักความเสมอภาค โดยค านึงถึงหลกัการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบคุคล ซึ่งการใชห้ลกั
ความเสมอภาคนี ้จะไม่จ ากดัการคดัเลือกบคุคลจาก อาย ุภมูิล  าเนา ถิ่นที่อยู ่เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา ผูป้กครองหรือผูร้บัรอง 
  -   ใช้หลักความมั่นคง เป็นการใหห้ลกัประกนัความมั่นคงแห่งอาชีพใหแ้ก่บคุลากรทกุระดบัในบรษิัทฯ ใหม้ี
ขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กิดการถกูกลั่นแกลง้ในการท างาน การไม่ถกูลงโทษ  หรือสั่งใหพ้กังาน
โดยไม่มีเหตผุลเพียงพอ 
  -    ใช้หลักความเป็นกลาง การบรหิารงานบคุคลของบรษิัท มีแนวทางและหลกัการในการปฏิบตัิส  าหรบั
บคุลากร โดยใหผู้ท้ี่ด  ารงต าแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระท าการใดๆ อนัสอ่เจตนาว่าเป็นการนิยม ฝักใฝ่ อดุหนนุ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
  นอกจากนี ้ เพื่อสนบัสนนุการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนั บรษิัทฯ มีการขอตรวจดขูอ้มลูข่าวสารสว่นบคุคล 
(ประวตัิอาชญากรรม) ของบคุคลที่ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ขา้รว่มท างานกบับริษัทฯ จากกองทะเบียนประวตัิอาชญากร 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ   
   การฝึกอบรมและพัฒนา  บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัโดยมุ่งเนน้การพฒันาพนกังาน นอกเหนือจากสง่เสรมิ
ใหม้ีความรู ้ ความช านาญที่มากขึน้แลว้ ยงัสนบัสนนุใหพ้นกังานเรียนรูด้า้นเทคโนโลยี เพื่อน ามาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงาน โดยก าหนดใหพ้นกังานเขา้รว่มอบรม / สมัมนาอย่างนอ้ยคนละ 3 หลกัสตูรต่อปี แบ่งเป็น หลกัสตูรที่เก่ียวเนื่อง
กบัการปฎิบตัิงาน อย่างนอ้ยปีละ 1 หลกัสตูร และหลกัสตูรทั่วไป อย่างนอ้ยปีละ 2 หลกัสตูร นอกจากนี ้ ยงัคงต่อยอด
พฒันาการเรียนรูใ้นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู ้ (Knowledge Sharing) ซึ่งไดส้รา้งความหลากหลายและการ
แบ่งปันความรูร้ะหว่างพนกังาน โดยใหพ้นกังานเลือกหวัขอ้ที่สนใจ จากการศกึษางานวิจยับทความทางการศกึษาของ 
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Harvard Business Review จากการเขา้รว่มอบรมสมัมนาต่างๆ มาน าเสนอในทกุสปัดาห ์นอกจากนีย้งัสง่เสรมิใหแ้ต่ละ
หน่วยงานมีโอกาสแบ่งปันเนือ้หาของการปฏิบตัิงาน ความคืบหนา้ของงานในหน่วยงานตนเอง ซึ่งพนกังานสามารถน า
ความรูท้ี่ไดร้บัไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวปฏิบตัิใหเ้กิดประโยชนไ์ด ้ รวมถึงศกึษาเรียนรูเ้ทคนิคการปฏิบตัิงานต่างๆ ที่จะท าให้
การท างานเกิดประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ เช่น การเรียนรูเ้ทคนิค มมุมอง มารยาทในการท างาน ธรรมเนียมการติดต่อสื่อสารของ
ญ่ีปุ่ น จนี และฮ่องกง ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไดร้วบรวมองคค์วามรูท้ี่มีอยู่ในองคก์ร ซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตวับคุคลหรือเอกสาร มา
พฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหพ้นกังานทกุคนสามารถเขา้ถึงองคค์วามรูไ้ดอ้ย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และสามารถน ามาเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อการพฒันาตนเองได ้อาทิ ความรูวิ้ศวกรรมโยธาในการก่อสรา้ง สาระส าคญั พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 2562  
 

  การพฒันาพนกังานไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกั 
  กลุ่มที ่1. การพัฒนาพนักงาน เป็นการพฒันาทกัษะความรูใ้หแ้ก่พนกังาน โดยบรษิัทฯ สง่พนกังานเขา้อบรม
ภายนอก (Public Training) กบัองคก์ร สถาบนั หน่วยงานภายนอก ในดา้นการบรหิาร บญัชีและการเงิน การลงทนุ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การก ากบัดแูลกิจการที่ดี กฎหมาย และดา้นพฒันาบคุลากร รวมทัง้สิน้ 114 หลกัสตูรจ านวน 132 คน (คิดเป็น
รอ้ยละ 90.41 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด) และมีจ านวนชั่วโมงฝึกอบรมทัง้สิน้ 4,346 ชั่วโมง 
  ในสว่นการจดัอบรมหลกัสตูรภายในบรษิัท (In-house training) บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการจดัอบรมใหแ้ก่พนกังาน
และบรษิัทในกลุม่กบัหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจหลกั อาทิ การเรียนรูค้วามเป็นมาของงบก าไร High Impact PowerPoint 
Presentation (Infographic Media) ประยกุตใ์ชล้ีนส าหรบัการบรหิารจดัการน า้อตุสาหกรรม ความรูเ้บือ้งตน้ในการบ าบดั
น า้เสีย World of English for business ระงบัเหตอุคัคีภยัฯ SOLAR FLOATING PROJECT การใชโ้ปรแกรม Excel 
(โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกจิการ) เป็นตน้   

 

โดยสามารถจ าแนกจ านวนบคุลากรที่ไดร้บัการฝึกอบรม ดงันี ้
 

 
 

จากรูป : “สัดสว่นพนักงานทีเ่ข้าอบรมประจ าปี 2563" 

90.41% ของจ านวนพนกังานทัง้หมดไดร้บัการพฒันาและฝึกอบรม โดยค่าเฉล่ียของจ านวนชั่วโมงการอบรมต่อคนต่อปี เท่ากบั 
32.09 ชั่วโมงต่อคน  
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จากรูป : “จ านวนชั่วโมงการอบรมทัง้หมด" 

82.30% จากจ านวนชั่วโมงการอบรมทัง้หมด (คิดเป็น 1,795.50 ชั่วโมง) คือ ดา้นการพฒันาทกัษะ ความสามารถ เฉพาะดา้นใน
การปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ (Functional Competency) 

17.70% จากจ านวนชั่วโมงการอบรมทัง้หมด (คิดเป็น 2,550.50 ชั่วโมง) คือ ดา้นการพฒันาทกัษะ ความสามารถดา้นภาวะผูน้  า
และการบรหิารจดัการ (Managerial Competency) 

19.88% จากจ านวนชั่วโมงการอบรมทัง้หมด (คดิเป็น 864 ชั่วโมง) คือ การแบ่งปันความรูภ้ายในและระหวา่งหน่วยงาน 
(Sharing) 

38.21% จากจ านวนชั่วโมงการอบรมทัง้หมด (คดิเป็น 1,660.50 ชั่วโมง) คอื การอบรมภายนอก 

61.79% จากจ านวนชั่วโมงการอบรมทัง้หมด (คดิเป็น 2,685.50 ชั่วโมง) คอื การอบรมภายใน 
 

  กลุ่มที ่2. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร บรษิัทฯ สง่เสรมิใหก้รรมการบรษิัท และผูบ้รหิารทกุคนมี
โอกาสพฒันาความรู ้ โดยใหค้วามส าคญัต่อการเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ ที่จดัโดยสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมบรษิัทจดทะเบียน รวมทัง้กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กบักรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รต่างๆ อยูเ่สมอทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยกรรมการบรษิัทได้
เขา้อบรมหลกัสตูรที่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (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)   
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

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

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

1. นายสมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

10. นายสจุรติ ปัจฉิมนนัท์ 41/2005 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. นายพิรยิะ เข็มพล - 298/2020 - - - - - - - - - - - - - - -

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

13. 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 -

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

หมายเหตุ

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

รายช่ือ
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  ทัง้นี ้ กรรมการของบรษิัท ไดเ้ขา้รว่มในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบรษิัท มากกว่ารอ้ยละ 75 
ของจ านวนกรรมการบรษิัททัง้คณะ โดยในปี 2563 นายพิรยิะ เข็มพล กรรมการบรษิัท ไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) รุน่ 298/2020  
 ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดส้ง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดร้บัการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลและ
การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ ในดา้นการต่อตา้นการทจุรติการคอรร์ปัชนั  ไดแ้ก่ 
 - หลกัสตูร Open House CAC Checklist 4.0  
 - หลกัสตูร Road to certify “CAC”  
ตลอดจนบรษิัทฯ ไดใ้หพ้นกังานท าแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจดา้นการก ากบัดแูลกิจการและการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
เพื่อทบทวนความรู ้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และความรูค้วามเขา้ใจดา้นการก ากบัดแูล
กิจการ เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
  การศึกษาดูงาน เป็นแนวทางการเรียนรูด้ว้ยประสบการณจ์รงิ และการถ่ายทอดเนือ้หาทัง้ขัน้ตอนการท างาน 
ความทา้ทายต่างๆ ที่ประสบระหว่างทางจากเจา้ของงาน ซึ่งจะเพิ่มพนูคณุวฒุิแก่บคุลากรใหม้ีความรูท้ี่ทนัสมยัอยู่ตลอด 
อนัเป็นวิธีการที่เอือ้ต่อการบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัิงาน ในปี 2563 ผูบ้รหิารและพนกังานไปศกึษาดงูานทัง้ในและ
ต่างประเทศ ในดา้นการลงทนุ ดา้นพลงังาน ดา้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดา้นบรกิาร ดา้นธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ ดา้น
ธุรกิจสิ่งทอ ดา้นคลงัสินคา้ และดา้นโลจิสติกส ์ ของบรษิัทชัน้น าที่สนใจ เพื่อน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการศกึษาดงูานมา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและเป็นการเตรียมความพรอ้มในการศกึษาหาแนวทางในการรว่มลงทนุของบรษิัท 
  การสร้างสัมพันธภาพทีดี่ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บรษิัทฯ ไดจ้ดักิจกรรม เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี
ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน และยงัเป็นการถ่ายทอดขอ้มลูระหว่างผูบ้รหิารถึงพนกังานทกุระดบั (Top - Down) ใหไ้ด้
รบัทราบถึงนโยบาย  แผนงาน  แนวทางการด าเนินงาน ความคืบหนา้ของโครงการ อปุสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และ
อื่นๆ รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเหน็และมสีว่นรว่มในการพฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนนิงาน
ของบรษิัท โดยไดจ้ดัรูปแบบการสื่อสารระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน เชน่ การประชมุผูบ้รหิารโครงการ การประชมุ
พนกังาน เป็นประจ าทกุเดือน รวมถึงการสมัมนาประจ าปีของบรษิัท  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบรษิัท ไดใ้หค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัใน
การพฒันาและสรา้งคณุค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูล้งทนุ เพื่อน าไปสูก่าร
ประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขนัได ้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกจิอย่างมี
จรยิธรรม เคารพสทิธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย เป็นประโยชนต์่อสงัคม พฒันาหรือลดผลกระทบ
ดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลกัการบรหิารงานตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ
ความมีเหตผุล และการมีภมูิคุม้กนัที่ดี โดยอาศยัความรู ้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั มาใชใ้นการวางแผน และ
การด าเนินงาน ขณะเดียวกนัไดเ้สรมิสรา้งใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มีคณุธรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ ขยนั 
อดทน มีการแบ่งปัน และใชส้ติปัญญาในการด าเนินงาน สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์
สขุอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดให้มีการจัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทัง้นโยบายและข้อปฏิบัติในการต่อต้านการคอรรั์ปชัน 
เป็นลายลักษณอั์กษร ซึ่ง “หลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ (ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่1)” ได้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่9 (ชุดที ่20) เมื่อวันที ่14 มกราคม 2557 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน
การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในปี 2560 (Corporate 
Governance Code : CG Code) เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการทีไ่ด้ปรับใช้ หรือ มีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ ให้สอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ (ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่2) 
และได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่10 (ชุดที ่25) เมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ ์2562 เพื่อใช้
แทนฉบับเดิม และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่แล้วเหน็ว่า ยังสอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทและเหมาะสมกับสถานการณปั์จจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 
  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ 
  หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น า 
   องคก์รทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
  หลักปฏิบัต ิ2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
  หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีม่ีประสิทธิผล 
  หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
  หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
  หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
  หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล    
  หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
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  ซึ่งหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 2) สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดบ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 
(www.spi.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิและเป็นหลกัยึดในการท างาน  
 

 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบรษิัท  มีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบรหิารจดัการที่ดี  โปรง่ใส  และตรวจสอบได ้ ตลอดจนมี
การถ่วงดลุอ านาจ และระบบการควบคมุภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิและความ
เท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย จะเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รมีภมูิคุม้กนัที่ดี และ
สรา้งความเจรญิเติบโตอย่างสมดลุและยั่งยืนในระยะยาว 
  คณะกรรมการบรษิัท จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทกุคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  ดงันี ้
  1. กรรมการบรษิัท  ผูบ้รหิาร  และพนกังานทกุคน   มุ่งมั่นที่จะน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  จรยิธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท  ผูบ้รหิาร  และพนกังาน  ไปปฏิบตัิในการด าเนินงานของบรษิัท 
  2. กรรมการบรษิัท  ผูบ้รหิาร  และพนกังานทกุคน  ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ  ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์ 
สจุรติ  โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบับรษิัท  และประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
  3. ด าเนินการใหโ้ครงสรา้งการจดัการของบรษิัท  มีการก าหนด  อ านาจ  หนา้ที่  และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ และผูบ้รหิารอย่างชดัเจน 
  4. ด าเนินการใหม้รีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยง ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม รวมถึงการมี
ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินที่มีความถกูตอ้ง เชื่อถือได ้
  5. ด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส  าคญัอย่างเพียงพอ เชื่อถือได ้ และทนัเวลา  ตราบเทา่ที่ไม่กระทบ 
ต่อประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัท 
  6. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
  7. ด าเนินการโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  ผูม้ีสว่นไดเ้สีย  ชมุชน  สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
  8. มุ่งมั่นสูค่วามเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยการรบัฟัง
และทบทวนตนเอง  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบรหิารและสรา้งสรรคส์ิ่งที่ดีที่สดุอยู่เสมอ 
  9. ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม สรา้งจิตส านึกอนัดีงาม ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจน
มุ่งมั่นในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอย่างต่อเนื่อง 
  10. ต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชนั ไม่ลว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิมนษุยชน 
  11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ ดว้ยความรอบคอบและมีเหตผุล  โดยยึดถือประโยชนข์อง
บรษิัทเป็นที่ตัง้ 
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การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 
 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังนี ้
 

 หลักการก ากับดูแลกิจการ 5  หมวด  ประกอบด้วย 
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
  1.1 คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัและเคารพในสทิธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้ ไม่มีการกระท าใดๆ 
อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยท าหนา้ที่ดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนบัสนนุ
และสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่ไม่ว่าเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย หรือ
ผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ทิธิของตน ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ สิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลา และสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตดัสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นยัส  าคญัต่อบรษิัท 
  1.2 คณะกรรมการบรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและสง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ
ผูถื้อหุน้ โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมและการสง่ค าถามลว่งหนา้บนเว็บไซตข์องบรษิัท 
  1.3 คณะกรรมการบรษิัทดแูลใหม้กีารใหข้อ้มลู วนั  เวลา  สถานที่  และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและ
เหตผุลประกอบในแต่ละวาระในหนงัสือนดัประชมุ รวมทัง้สถานที่จดัประชมุผูถื้อหุน้สะดวกต่อการเดินทาง 
  1.4 คณะกรรมการบรษิัทใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ 
  1.5 คณะกรรมการบรษิัทสง่เสรมิการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้กิดความถกูตอ้งรวดเรว็ 
มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคล และมกีารใชบ้ตัรลงคะแนน  รวมทัง้มี
บคุคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  
  1.6 คณะกรรมการบรษิัทเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนในแต่
ละวาระในวนัท าการถดัไปบนเว็บไซตข์องบรษิัท 
  1.7 คณะกรรมการบรษิัทจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน 
รายชื่อกรรมการบรษิัท กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารที่มาประชมุและลาประชมุ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพรอ้ม
ค าถามค าตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ไดร้ะบใุนหนงัสือนดัประชมุ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซตข์องบรษิัท 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ในหมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ 
ตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และเคารพสทิธิแห่งความเป็นเจา้ของ นอกจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชมุ 
บรษิัทฯ ไดส้ง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่ ไม่ว่าเป็นผูถื้อหุน้ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย  
หรือผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ิทธิของตน และตระหนกัถงึหนา้ที่ในการดแูลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ไดร้บัสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานโดยเท่าเทียมกนั เป็นธรรม ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท สิทธิขัน้
พืน้ฐานของผูถื้อหุน้  ไดแ้ก่   
  -   สิทธิในความเป็นเจา้ของหุน้  การซือ้ขาย  และการโอนหุน้ 
  - สิทธิการมีสว่นแบ่งในก าไร 
  - สิทธิในการรบัข่าวสารขอ้มลูของบรษิัท อย่างเพียงพอ 
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  - สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใชส้ิทธิในการแสดงความคิดเห็นและรว่มตดัสินใจ โดยการออก
เสียงในที่ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการบรษิัท การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท การ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การอนมุตัิเรื่องที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบั 
และหนงัสือบรคิณหส์นธิ การลดทนุ หรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ รวมทัง้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และ
ซกัถามในการประชมุผูถื้อหุน้ 
  นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการบรษิัทยงัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทัง้ตามกฎหมาย และด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ ที่เป็นการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่ละเมิดสิทธิ หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 
สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
  (1.1) สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผูถื้อหุน้มีสทิธิรบัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยบรษิัทฯ ไดเ้ผยแพร่ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัท 
(www.spi.co.th) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีช่องทางที่จะไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบรษิัทไดม้ากขึน้ เช่น ผลการด าเนินงาน  ขอ้มลูการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การซือ้ขายสินทรพัยท์ี่ส  าคญั รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
เพื่อประชมุสามญัประจ าปีปัจจบุนัก่อนวนัประชมุ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ จ านวนการ
ถือหุน้ของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย และขอ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที่ถกูตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา และโปรง่ใส 
  (1.2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี
ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท โดยวนั เวลา สถานที่  และวิธีการ ไม่เป็นอปุสรรคในการเขา้รว่ม
ประชมุของผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการติดตามดแูลผลการด าเนินงานของบรษิัท และหากมีความจ าเป็นตอ้ง
เสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจกระทบกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ กฎเกณฑห์รือกฎหมายที่ใชบ้งัคบั และตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป ในการประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม
แนวทางการจดัประชมุผูถื้อหุน้ตาม AGM Checklist 
  ในปี 2563 จากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งเลื่อน
การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 49 ออกไปจากเดิมที่ก าหนดไวใ้นวนัที่ 22 เมษายน 2563 และเม่ือสถานการณก์าร
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึน้ บรษิัทฯ จึงไดม้ีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 49 ในวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หอ้ง Galaxy ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 10600  โดยไดม้ีการ
ปฏิบตัิตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อไม่ใหผู้ถื้อหุน้สบัสน บรษิัทฯ ไดแ้นบแผนที่ สถานที่ประชุมไปพรอ้มกบั
หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ และหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดวาระการประชมุผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นเรื่องๆ 
อย่างชดัเจน เช่น ในวาระเก่ียวกับกรรมการบริษัท ได้แยกเร่ืองการเลือกต้ังกรรมการบริษัท และค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ออกเป็นแต่ละวาระ 
  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น     
  1. บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการประชมุ โดยใหส้ทิธิผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท  พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สง่ค าถามลว่งหนา้ 
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  ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563 บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563
ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 โดยเผยแพรท่ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่
ค าถามลว่งหนา้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพจิารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท และไม่มีการสง่ค าถามลว่งหนา้ 
  2. บรษิัทฯ แจง้มติก าหนดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มวาระและรายละเอียดการประชมุ ทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่ 18 มิถนุายน 2563 ก่อนวนั
ประชมุผูถื้อหุน้ 46 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเวลาเขา้รว่มประชมุ พรอ้มเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th)  
  3. บรษิัทฯ เปิดเผยหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมทัง้หมดที่มีขอ้มลูเหมือน กบั
ขอ้มลูที่บรษิัทฯ สง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปเอกสารทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
ลว่งหนา้มากกว่า 30 ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แต่วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทัง้ชาวไทยและต่างชาติ 
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวก รวดเรว็ และมีเวลาพิจารณาขอ้มลูมากยิ่งขึน้ 
  4. บรษิัทฯ สง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ  ซึ่งมีการก าหนดวนั  เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไวเ้ป็นเรื่องๆ 
อย่างชดัเจน โดยระบวุ่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่ออนมุตัิ พรอ้มขอ้เท็จจรงิและเหตผุล รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัทในแต่ละวาระ พรอ้มเอกสารขอ้มลูประกอบการประชมุ ประกอบดว้ย รายงานประจ าปี ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code)  
ซึ่งประกอบดว้ย  รายงานประจ าปี  งบการเงิน  และรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน   ซึ่งสามารถเปิดอ่านไดโ้ดยการสแกน
คิวอารโ์คด้ (QR Code) ที่ปรากฏบนหนงัสือเชิญประชมุ ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 
นิยามกรรมการอิสระ ขอ้มลูกรรมการตรวจสอบที่บรษิัทฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับรษิัทในสว่นที่เก่ียวขอ้ง
กบัการประชมุผูถื้อหุน้ ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงในการเขา้รว่มประชมุ ขัน้ตอนการเขา้รว่ม
ประชมุ แผนที่ของสถานที่จดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบแจง้การประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน) และ
ขัน้ตอนการสง่ค าถามลว่งหนา้เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้ ก่อนวนัประชมุ 24 วนั โดยสง่วนัที่ 10 
กรกฎาคม 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลว่งหนา้ อีกทัง้ไดล้งประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั 
ตัง้แต่วนัที่  20 - 22 กรกฎาคม 2563 ก่อนวนัประชมุ 11 วนั 

  กรณีผูถื้อหุน้ต่างชาติหรือประเภทสถาบนั บรษิัทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุพรอ้มเอกสาร
ประกอบการประชมุ ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาองักฤษไปพรอ้มกบัชดุภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวม
นักลงทุนสถาบันเขา้ร่วมประชุม นอกจากนี ้ ผูถื้อหุน้ยงัสามารถดรูายละเอียดทัง้หมดที่เก่ียวกบัการประชมุไดจ้ากเว็บไซต์
ของบรษิัท (www.spi.co.th) และสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษที่ไดจ้ดัท าและ
ปฏิบตัิตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบใดแบบหนึ่ง 
  ในปี 2563 มีผูถื้อหุน้ต่างชาติที่มอบฉนัทะใหค้นของตน เขา้รว่มประชมุ 2 ราย สว่นนกัลงทนุสถาบนัมอบฉนัทะ
ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบของบรษิัทประชมุแทน 5 ราย  
  5. บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามลว่งหนา้ โดยไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ ซึ่งได้
เปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th)  ลว่งหนา้มากกว่า 30 วนั ก่อนวนัประชมุ 
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  วันประชุมผู้ถือหุ้น 
  1. คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการประชมุผูถื้อหุน้  และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ โดยถือเป็น
หนา้ที่ที่ตอ้งเขา้รว่มประชมุ  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลูของบรษิัท       
  ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 49 เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 กรรมการบรษิัทเขา้รว่มประชมุ 15 คน จาก 
15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 โดยมปีระธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง เขา้รว่มประชมุ สว่นฝ่ายจดัการมี ประธาน
กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน เขา้รว่มประชมุ 
นอกจากนี ้มีผูส้อบบญัชีของบรษิัท จ านวน 2 คน และมี Inspector ซึ่งเป็นตวัแทนจากบรษิัทสอบบญัชีของบรษิัท จ านวน 
1 คน เขา้รว่มประชมุและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี ้ เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใส 
ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิัท  มีการบนัทกึรายชื่อคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร ผูส้อบ
บญัชี และตวัแทนจากบรษิัทสอบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ไวใ้นรายงานการประชมุ ตามรายละเอียดในรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่49 ทีเ่ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
  2. บรษิัทฯ ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัทกุราย เมื่อถึงเวลาประชมุ เลขานกุารบริษัท ไดแ้จง้จ านวน/
สดัสว่นผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุ หลงัจากนัน้ ประธานกรรมการบรษิัทกลา่วเปิดประชมุ และมอบให ้ นายวิชยั กลุสมภพ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูด้  าเนินการต่อไป โดยนายวิชยั กลุสมภพ ไดแ้นะน าเลขานกุารบรษิัท และมอบใหเ้ลขานกุาร
บรษิัท แนะน ากรรมการบรษิัท กรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน ผูส้อบบญัชีและตวัแทนจาก
บรษิัทสอบบญัชทีี่เขา้รว่มประชมุ หลงัจากนัน้ เลขานกุารบรษิัทไดช้ีแ้จงรายละเอียด กติกาทัง้หมด รวมถึงวิธีการลงคะแนน
และนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ลงมติในแต่ละวาระ ตามขอ้กฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิัท บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่
เขา้รว่มประชมุทกุรายสามารถซกัถาม แสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะ ไดอ้ย่างเต็มที่ในทกุวาระ โดยกรรมการบรษิัท
จะตอบขอ้ซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเด็น และสรุปผลการลงมติจากการนบัคะแนนเสียงในทกุวาระ ดว้ยระบบ Barcode  
ทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) พร้อมทัง้มีการบันทกึในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที ่49 อย่างชัดเจน ถูกต้อง ในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดช้ีแ้จงภาพรวมของผลการด าเนินงานในแต่ละสายธุรกิจ  และ
การด าเนินงานดา้นการคอรร์ปัชนัใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจ ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่49 ทีบ่ริษัทฯ เผยแพร่
ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
  3. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่  49  เม่ือวนัที่  3 สิงหาคม 2563 บรษิัทฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcodeในการ
ลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ การตรวจนบัคะแนนในแต่ละวาระใช้
ระบบ Barcode โดยมี Inspector ซึ่งเป็นตวัแทนจากบรษิัทสอบบญัชีของบรษิัท จ านวน 1 คน เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ  เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใส  ถกูตอ้งตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบับรษิัท นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้/
ผูร้บัมอบฉนัทะทกุคน ยงัสามารถเห็นผลคะแนนบนหนา้จอในหอ้งประชมุในแต่ละวาระว่ามีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
และบตัรเสีย (ถา้มี) ไปพรอ้มกนัทนัที 
  การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยบรษิัทฯ ไดเ้ตรียมบตัรลงคะแนนใหก้บัผูถื้อหุน้/
ผูร้บัมอบฉนัทะทกุวาระ และจะเก็บบตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามรบัรอง เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัท บรษิัทฯ ไดแ้จกบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระนีต้ัง้แต่ขัน้ตอนการลงทะเบียน
รว่มประชมุ และจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายที่เขา้รว่มประชมุ การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะ
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ผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ สว่นที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 
  นอกจากนี ้ ก่อนเขา้แต่ละวาระหากมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่ม จะมีการแจง้จ านวนผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ที่
เพิ่มขึน้ในแต่ละวาระ 
  ในปี  2563  การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เป็นดังนี้ 

วาระ 
จ านวนผู้เข้าประชุม 

(ราย) 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

หุ้น % หุ้น % หุ้น % หุ้น % 
1 144 490,762,493 100.00 - - - - - - 
3 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 
4 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 

5.1.1 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 
5.1.2 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 
5.1.3 145 487,501,593 99.34 3,261,400 0.66 - - - - 
5.1.4 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 
5.1.5 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 

6 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 
7 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 
8 145 490,762,993 100.00 - - - - - - 

 

  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่49 ทีเ่ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
  4. บรษิัทฯ ด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระการประชมุ ไม่มีการสลบัวาระและไม่มีการเพิ่มวาระอื่น
นอกเหนือจากที่ไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุผูถื้อหุน้ หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส  าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบลว่งหนา้ พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
ไดอ้ย่างเต็มที่ในทกุวาระ 
  5. บรษิัทฯ มีการบนัทกึวีดิทศันก์ารประชมุผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาการประชมุ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถติดต่อไดท้ี่
เลขานกุารบรษิัท และไดเ้ผยแพรภ่าพการประชมุผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
  6. วาระการประชมุผูถื้อหุน้ที่ส  าคญั  ไดแ้ก ่
   (1) การจ่ายเงนิปันผล : บรษิัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไร อตัราเงินปันผลที่เสนอ
จ่าย พรอ้มเหตผุลและขอ้มลูประกอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท มีการเปรียบเทียบระหว่างเงินปันผล
ที่จ่ายกบันโยบาย (เสนอจ่ายหุน้ละ 0.70 บาท นโยบายไม่ต ่ากว่าหุน้ละ 0.10 บาท) และระหว่างเงินปันผลที่จ่ายในปีปัจจบุนั
กบัปีที่ผ่านมา พรอ้มระบวุนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล และวนัจ่ายเงินปันผล 
   (2) การเลือกต้ังกรรมการบริษัท : บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทเป็น
รายบุคคล และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคล เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั กรรมการบรษิัทที่ไดร้บั
การเสนอชื่อไดผ้่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และหากเป็นกรรมการอิสระ
ตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่บรษิัทฯ ก าหนดและตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  โดยในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้มีการระบชุื่อพรอ้มแนบประวตัิย่อของกรรมการบรษิทัแต่ละคนที่จะเสนอใหเ้ลือกตัง้ ซึ่งประกอบดว้ย ชื่อ-นามสกลุ 
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อาย ุต าแหน่ง ประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน จ านวนบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท/ผูบ้รหิารในบรษิัทจดทะเบียน
และบรษิัททั่วไป การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษิัท การถือหุน้ในบรษิัทฯ หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีขอ้มลู
การเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมา และวนัที่/เดือน/ปี ที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่49 และในเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) 
   (3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บรษิัทฯ มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทน
ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิเป็นประจ าทกุปี โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่
พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ผลการปฏิบตัิงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอ านาจ หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบ มีการน าเสนอถึงนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้หลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการบรษิัทแต่ละ
ต าแหน่ง โดยแยกเป็นการท าหนา้ที่กรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง มีการสรุปวงเงนิทีไ่ด้รับอนุมัติ จ านวนเงนิทีจ่่ายจริง และรูปแบบใน
การจ่าย รวมทัง้ จ านวนเงินทีจ่่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง เป็นรายบุคคล ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
   (4) การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบ   เป็น
ผูพ้ิจารณา คดัเลือกเสนอชื่อผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบตัิงาน จ านวนปีที่ท  า
หนา้ที่ เหตผุลที่เปลี่ยนผูส้อบบญัชี มีการเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีระหว่างปีปัจจบุนักบัปีที่ผ่านมา และค่าบรกิารอื่นที่มี
การรบับรกิารจากบรษิัทสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั นอกจากนี ้ ยงัไดพ้ิจารณาเปรียบเทยีบกบัปรมิาณงานและอตัราค่า
สอบบญัชีของบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบ และคณะกรรมการ
บรษิัท เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ ตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่49 และในเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.spi.co.th) 
 

  หลังประชุมผู้ถือหุ้น 
  บรษิัทฯ แจง้มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผ่าน
ระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามเวลาที่ก าหนด และเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
ในวนัท าการถดัไป จดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษอย่างละเอียด ชดัเจน ตรงตาม
ขอ้เท็จจรงิในแต่ละวาระ มีการบนัทกึ รายชื่อคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย เลขานกุารบรษิัท ผูบ้รหิารสงูสดุ
ดา้นบญัชีและการเงิน ผูส้อบบญัชี และตวัแทนจากบรษิัทสอบบญัชี ซึ่งเป็นสกัขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนน ที่เขา้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้ บนัทกึวิธีการลงคะแนน และนบัคะแนน บนัทกึจ านวนคะแนนเสียงที่ไดร้บัในแตล่ะวาระ ทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) บนัทกึค าถามค าตอบ ซึ่งรายงานการประชมุดงักลา่ว ไดร้บัการสอบทานจากฝ่ายกฎหมาย 
และประธานกรรมการบรษิัท กอ่นลงนามในฐานะประธานที่ประชมุ และบรษิัทฯ ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้เผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหถ้ึงการประชมุครัง้ต่อไป พรอ้มทัง้น าสง่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนด ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่49 ทีบ่ริษัทฯ เผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท 
(www.spi.co.th) 

http://www.spi.co.th/
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 2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
  2.1 คณะกรรมการบรษิัทปฏบิตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยหุน้ประเภทเดียวกนัมี
สิทธิออกเสียงเท่าเทียมกนั เท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
  2.2 คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะให้
ผูอ้ื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทาง การ
ลงคะแนนเสียงได ้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
  2.3 คณะกรรมการบรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอชื่อบคุคล  เพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
  2.4 คณะกรรมการบรษิัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ บนเว็บไซตข์องบรษิัทลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั  
ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  2.5 คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายใชส้ิทธิของตนในฐานะผูถื้อหุน้ โดยสง่หนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุ เพื่อการพิจารณาลว่งหนา้ โดยไดจ้ดัท าฉบบัภาษาองักฤษใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติ 
  2.6 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน และมีมาตรการปอ้งกนัการน าขอ้มลู
ภายในไปใช ้ เพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่นโดยมิชอบ โดยหา้มมิใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึ่ง
อยู่ในหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่
สาธารณชน   
  2.7 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร รายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลที่มี
ความเก่ียวขอ้ง ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบ ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และหลกัการก ากบัดแูลกจิการ ในหมวด การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทยีมกัน บรษิัทฯ ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุน้ทกุรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั  ดงันี ้
  (2.1)  การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
    1. การก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชมุ เป็นไปตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มีสิทธิ
เท่ากบัหนึ่งเสียง  และบรษิัทฯ มีหุน้ประเภทเดียว คือ หุน้สามญั 
    2. การประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ย เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทลว่งหนา้ ก่อนการประชมุตามหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด รวมถึงช่องทางและช่วงเวลารบัเรื่อง ระหว่างวนัที่  1 ธันวาคม 2562 ถึง วนัที่ 30  ธันวาคม 2562 
โดยเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์อง
บริษัท (www.spi.co.th) รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่อง เสนอชื่อบคุคลและสง่
ค าถามลว่งหนา้ 
    3. การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 49 เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 บรษิัทฯ  สง่หนงัสือบอกกลา่วนดั
ประชมุ พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้ ก่อนการประชมุ 24 วนั โดยสง่วนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบดว้ย 
รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจ าปี งบการเงิน ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 
นิยามกรรมการอิสระ ขอ้มลูกรรมการตรวจสอบที่บรษิัทฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบับรษิัทสว่นที่เก่ียวขอ้ง

http://www.spi.co.th/
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กบัการประชมุผูถื้อหุน้ ค าอธิบายเอกสารและหลกัฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงในการเข้ารว่มประชมุ ขัน้ตอนการเขา้รว่ม
ประชมุ แผนที่ของสถานที่จดัประชมุ และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบแจง้การประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน) และ
ขัน้ตอนการสง่ค าถามลว่งหนา้เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศกึษาขอ้มลูก่อนการประชมุ  
    บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ กรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบันบริษัทฯ 
ได้จัดส่งชุดแปลเป็นภาษาอังกฤษครบชุดทัง้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไป
พร้อมชุดภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมทัง้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้บรษิัทฯ 
ไดเ้ผยแพรห่นงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ครบชดุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใน
เว็บไซตข์องบรษิัท ลว่งหนา้มากกว่า 30 ก่อนวนัประชมุ โดยเปิดเผยตัง้แต่วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 ซึ่งเป็นขอ้มลูเดียวกบัที่
บรษิัทฯ สง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปเอกสาร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ 
มีเวลาพิจารณาขอ้มลูมากยิ่งขึน้ 
    4. บรษิัทฯ สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนมีสว่นรว่มในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
ส าคญัๆ ของบรษิทั ตามระเบียบวาระการประชมุ โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้
บคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบรษิัท คนใดคนหนึ่งเขา้ประชมุแทนเพื่อเป็นตวัแทน
รกัษาสิทธิของตน  ซึ่งบรษิัทฯ ไดใ้หช้ื่อ ที่อยู่และการมีสว่นไดเ้สียในวาระการประชมุของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ไวใ้น
หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ หรือสามารถดขูอ้มลูเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ไดจ้ากรายงานประจ าปี ที่สง่ไป
พรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุหรือในเว็บไซตข์องบรษิัท  (www.spi.co.th) 
    บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยไดส้ง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ไปพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุม เพื่อสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะที่สามารถก าหนดทิศทาง 
การลงคะแนนเสียงได ้ ระบถุึงเอกสาร/หลกัฐาน รวมทัง้ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะ และไม่ไดก้ าหนดกฏเกณฑท์ี่
ท  าใหย้ากต่อการมอบฉนัทะ หรือสามารถ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึ่งมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ที่ไดจ้ดัท า
และปฏิบตัิตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยจ์ากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) ซึ่งมี 3 แบบ คือ 
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
   ในปี 2563 บรษิัทฯ จดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 49 วนัที่ 3 สิงหาคม 2563 

 ราย หุ้น % 

ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม 994  571,890,666  100.00  
   ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 145  490,762,993  85.81  
      เข้าประชุมด้วยตนเอง 30  24,862,996  4.35  
      มอบฉันทะ 115  465,899,997  81.46  
        -  มอบใหก้รรมการตรวจสอบ 51  123,853,461  21.65  
        -  มอบใหผู้อ้ื่น 64  342,046,539  59.81  

 

    5. บรษิัทฯ จดัใหม้ีอากรแสตมป์ส าหรบัติดหนงัสือมอบฉนัทะไวบ้รกิารผูถื้อหุน้ โดยไม่คิดค่าใชจ้า่ย 
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    6. บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ ไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียง
อย่างเต็มที่ การลงทะเบียนเขา้ประชมุสามารถลงทะเบยีนลว่งหนา้ก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง และใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ ที่
เขา้ร่วมประชุมภายหลงัที่ไดเ้ริ่มประชมุไปแลว้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยงัไม่มีการพิจารณา และนบัเป็นองคป์ระชมุ 
ตัง้แต่วาระที่ใชส้ิทธิในการออกเสียงเป็นตน้ไป 
    7. บรษิัทฯ ด าเนินการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุ ไม่มีการสลบัวาระและไมม่ีการ
เพิ่มวาระการประชมุ หรือ เปลีย่นแปลงขอ้มลูส  าคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 
    8. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะกระท าโดยเปิดเผย  โดยบรษิัทฯ ไดเ้ตรียมบตัรลงคะแนน
ใหก้บัผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทกุวาระ และจะเก็บบตัรลงคะแนนพรอ้มลงนามรบัรอง เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัท บรษิัทฯ ไดแ้จกบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระนีต้ัง้แต่
ขัน้ตอนการลงทะเบียนรว่มประชมุ และจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะทกุรายที่เขา้รว่มประชมุ   การนบั
คะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ และจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้
รว่มประชมุ สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรและเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอในการลงทะเบียนเขา้ประชมุและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใชร้ะบบ Barcode เพื่อใหเ้กิดความสะดวก 
รวดเรว็และโปรง่ใส 
  (2.2)  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
    กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท  สว่นใหญ่อยู่กบับรษิัทฯ เป็นเวลานาน ได้รับการ
ปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทยีม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ท าให้มีความซื่อสัตย ์รักองคก์ร ดูแลทรัพยส์ินของบริษัท 
ไม่ให้มีการน าทรัพยส์ินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ และปัจจบุนัมีการก าหนดอ านาจ หนา้ที่ ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
บรหิารงานโดยคณะบคุคล มีการประชมุหารือรว่มกนั  
    บรษิัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี มีมาตรการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 
โดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากับดูแลกิจการทีดี่ ในจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน ์และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร  และพนักงาน หัวข้อ ความ
รับผิดชอบในหน้าที ่โดยใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  ซื่อสตัย ์ 
สจุรติ มีวินยั และมีจิตส านึกที่ดีต่อสว่นรวมและต่อตนเอง โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นส าคญั ไม่ใชต้ าแหน่ง
หนา้ที่แสวงหาประโยชนเ์พื่อตนเอง และ/หรือ ผูอ้ื่นโดยมิชอบ รกัษาผลประโยชนแ์ละทรพัยส์ินของบรษิัท โดยไม่น าขอ้มลู
และทรพัยส์ินของบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง และ/หรือ ผูอ้ื่น และหา้มกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใด
ใหท้ าธุรกิจแข่งขนักบับรษิัทฯ  มีการจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นรูปเลม่ แจกใหแ้ก่ กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและ
พนกังานทกุคน พรอ้มทัง้เผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิทั (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกจิ 
และเป็นหลกัยึดในการท างานและยงัไดย้ึดหลกัปฏิบตัิตาม ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบรหิารงานคณุภาพ  
    นอกจากนี ้ ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบรษิัท มีการก าหนดเรื่องดงักลา่ว โดยก าหนด
บทลงโทษทางวินยัไวส้งูสดุ คือ การเลิกจา้ง ซึ่งกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานไดป้ฏบิตัิตามที่ก าหนด 
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  (2.3)  การดูแลการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทและการรายงานการมีส่วนได้เสีย 
    บรษิัทฯ มีมาตรการดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท โดยก าหนดไวใ้น จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน ์ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานหัวข้อ 
ความรับผิดชอบในหน้าที ่หา้มมิใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มลูภายใน ท า
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนทกุไตรมาส เลขานกุารบรษิัทได้
ออกจดหมายแจง้เตือนให ้ กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รบัทราบช่วงระยะเวลาการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษิัท จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแต่ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะแลว้ และยงัก าหนดนโยบายให้
กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ต่อประธานกรรมการบรษิัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทอย่างนอ้ย 1 วนั
ลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย นอกจากนี ้ยงัก าหนดใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร (รวมทัง้คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ที่มีหนา้ที่รายงานการถือหลกัทรพัยห์ากมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ตอ้งแจง้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และสง่ส าเนาใหเ้ลขานกุารบรษิัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ต่อไป ซึ่งในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ จะมีวาระรายงานการถือหลกัทรพัยบ์รษิัทฯ 
ของกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร และหากมีประกาศเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว เลขานกุารบรษิัทจะสง่จดหมาย
แจง้ใหก้รรมการบรษิัทและผูบ้รหิารทราบ พรอ้มแนบส าเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยใ์นเรื่องดงักลา่ว 
  ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ปรากฏการซือ้ขายในช่วงเวลาทีห้่าม 
  บริษัทฯ ได้มีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร    
  การรายงานการมีส่วนได้เสีย บรษิทัฯ มีมาตรการดแูลการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร โดย
ก าหนดใหก้รรมการบรษิัท และผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และบคุคลที่มีความ
เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นสว่นไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของบรษิัท ดงันี ้
  1. รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท หรือผูบ้รหิารครัง้แรก 
  2. รายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย 
  3. กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร สง่แบบรายงานการมีสว่นไดเ้สียแก่เลขานกุารบรษิัท และเลขานกุารบรษิัท 
จะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแต่วนัที่ไดร้บัรายงาน 
  ในปี  2563  กรรมการบรษิัท  และผูบ้รหิาร ไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
  (2.4)  การด าเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
    บรษิัทฯ ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนแ์ละรายการที่เก่ียวโยงกนั ดว้ยความรอบคอบมี
เหตมุีผล ค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท การก าหนดราคาเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ที่เป็นธรรม เสมือนการท ารายการ
กบับคุคลทั่วไป จดัวางระบบการปฏิบตัิดว้ยความโปรง่ใส ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยก าหนด
เป็นนโยบายหนึ่งในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และก าหนดไวใ้นจรยิธรรมในการด าเนินธรุกิจ มีการเปิดเผยขอ้มลู เพื่อใหเ้กิด
ความเท่าเทียมกนัในการรบัทราบขอ้มลู สามารถดูรายละเอียดใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจหัวข้อ ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์และ หัวข้อ รายการระหว่างกัน 
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 3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.1  คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัและเคารพในสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ โดยค านึงถึงสิทธิตาม
กฎหมายหรือขอ้ตกลงที่มีกบับรษิัท เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าสิทธิดงักลา่ว ไดร้บัการคุม้ครองและการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนั จึงไดก้ าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียแต่ละกลุม่ ตลอดจนค านึงถึงชมุชน สงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ต่อตา้นการทจุรติ การคอรร์ปัชนั ไม่ลว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา  รวมถงึ
การเคารพต่อสิทธิมนษุยชน 
  3.2 คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุใหจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม โดยเป็นสว่นหนึ่งของรายงาน
ประจ าปี 
  3.3 คณะกรรมการบรษิัทด าเนินการ ใหม้ีช่องทางและขัน้ตอนที่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่สามารถรายงานหรือ
รอ้งเรียนในเรื่องที่อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัท ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 
  3.4   คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกปอ้งคุม้ครองพนกังาน หรือผูแ้จง้เบาะแส ใน
เรื่องที่อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัท หรือเรื่องที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในหัวข้อ การค านึงถึงบทบาทผู้มี
ส่วนได้เสีย คณะกรรมการบรษิัท ยึดมั่นในความรบัผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร ภาครฐั และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มค านึงถึงการ
เจรญิเติบโตทางธุรกิจรว่มกนั เอือ้ประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั อนัจะน าไปสูก่ารท าธุรกจิที่ยั่งยนื เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าสิทธิ
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งของผูม้ีสว่นไดเ้สียจะไดร้บัการดแูลอย่างเป็นธรรมทกุฝ่าย และปฏบิตัิดว้ยความเสมอภาค กรณีที่
เกิดความเสียหาย  บรษิัทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ จะมีการปรกึษาหารือและรว่มกนัก าหนดมาตรการที่เหมาะสม
เป็นประโยชนก์บัทกุฝ่าย โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียไว ้ ในหัวข้อ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ 
  ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้ีชอ่งทางส าหรบัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ที่สามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ รายงาน
หรือรอ้งเรียน ในเรื่องที่อาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบ
การควบคมุภายในที่บกพรอ่ง หรือการกระท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การทจุรติหรอืประพฤติมิชอบของพนกังาน
ในบรษิัทฯ หรือ ในเรื่องที่ผูม้ีสว่นไดเ้สียถกูละเมิดสทิธิ หรือ ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม พนกังานหรือผูม้ีสว่นไดเ้สียที่พบเหน็ หรอื
มีหลกัฐาน หรือมีขอ้สงสยัว่ามีพนกังานหรือบุคคลซึ่งกระท าในนามบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไปมีสว่นรว่มในการใหส้ินบน หรือคอรร์ปัชนั 
ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม การทจุรติ กระท าผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิัท การไม่ปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน การไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน  สามารถแจง้เบาะแส 
ขอ้รอ้งเรียนการกระท าดงักลา่ว  ดงันี ้
  1.  ช่องทางการร้องเรียน  มีแนวทางการปฏิบตัิ ดงันี ้
   1.  รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือท าเป็นหนงัสือถึงผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 
     -   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองคก์ร โทรศพัท ์0-293-0030 ต่อ 510 
     -   ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล โทรศพัท ์0-293-0030 ต่อ 400 
     -   เลขานกุารบรษิัท โทรศพัท ์0-293-0030 ต่อ 300 
     -   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี โทรศพัท ์0-293-0030 ต่อ 509 
   2. ผ่านทาง E-mail Address : cac@spi.co.th ของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

mailto:cac@spi.co.th
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   3. กลอ่งรบัขอ้เสนอแนะ  
   4. ผ่านทางไปรษณีย ์ตูป้ณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ 10124 
   5. ในกรณีผูร้อ้งเรียนเลือกที่จะไมเ่ปิดเผยชื่อ ตอ้งระบรุายละเอยีดขอ้เท็จจรงิ หรือหลกัฐานที่ชดัเจน
เพียงพอ ที่จะแสดงใหเ้หน็ว่ามีเหตอุนัควร เชื่อว่ามีการเขา้ไปมีสว่นรว่มในการใหส้นิบน หรือคอรร์ปัชนั  
   ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะเก็บขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียน เวน้แต่
กรณีที่ตอ้งเปิดเผยตามที่กฎหมายก าหนด 
 

  2. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต  
   หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยค า หรือใหข้อ้มลูใดๆ ที่พิสจูนไ์ดว่้า เป็นการกระท าโดยไม่สจุรติ อนั
สง่ผลใหบ้คุคล หรือบรษิัทฯ ไดร้บัความเสียหาย กรณีเป็นพนกังานของบรษิัทจะไดร้บัการลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน และ/หรือ ด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบคุคลภายนอกที่การกระท านัน้ ท าใหบ้รษิัทฯ 
ไดร้บัความเสียหาย บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ 
 

  3.  เงือ่นไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิด  
   1.  รายละเอียดของเรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสการกระท าผิด ตอ้งเป็นความจรงิ มีความชดัเจนเพียงพอ 
ที่จะน าสืบหาขอ้เท็จจรงิเพื่อด าเนินการต่อไปได ้
   2.  ขอ้มลูที่ไดร้บัจะถือเป็นความลบั ไม่มีการเปิดเผยชื่อผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส หากไม่ไดร้บัการ
ยินยอม 
   3.  ผูร้อ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิดที่มีเจตนาโดยสจุรติจะไดร้บัการดแูลและใหค้วามเป็นธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นพนกังานหรือบคุคลภายนอก 
   4.  ระยะเวลาในการด าเนินการขอ้รอ้งเรียน ขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสาร
หลกัฐานที่ไดร้บัจากผูร้อ้งเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและค าชีแ้จงของผูถ้กูรอ้งเรียน 
   5.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ ตอ้งเก็บขอ้มลูที่
เก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้ห้
ความรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิหรือแหลง่ที่มาของขอ้มลูหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
 

  4.  บุคคลทีเ่ก่ียวข้อง  
   1.  ผูแ้จง้ขอ้มลู หมายถึง ผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่แจง้เบาะแสการกระท าผิด 
   2.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หมายถึง บคุคลตามช่องทางการร้องเรียน   ขอ้ 1 
 

  5. การตรวจสอบข้อเทจ็จริง 
   1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  าเนนิการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้เท็จจรงิหรืออาจมอบหมายใหบ้คุคล
หรือหน่วยงานที่ไวว้างใจเป็นผูก้ระท าการแทนได ้
   2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญพนกังานมาใหข้อ้มลู หรือขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 
   3. ขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแลว้ ใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียนรายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท 
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   ส าหรบัขอ้รอ้งเรียนที่เป็นความจรงิ จะตอ้งมีการลงโทษทางวินยั หรือกฎหมาย ใหฝ่้ายทรพัยากรบคุคล
เสนอเรื่อง พรอ้มความเห็นต่อผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อพิจารณาสั่งการ  
   ในกรณีที่ขอ้รอ้งเรียนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้นึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม
และเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 
 

  6. มาตรการคุ้มครองผู้ทีแ่จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 
   บรษิัทฯ จะคุม้ครองสทิธิของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มลูที่กระท าโดยเจตนาสจุรติ ดว้ยการปกปิดชื่อที่อยู่
หรือขอ้มลูใดๆ ที่สามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรียน และผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั 
โดยจ ากดัเฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่านัน้ ทัง้นี ้ ใหถื้อปฏบิตัิตามมาตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรียน ที่ก าหนดไว ้ใน จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
 

  7. การคุ้มครองพนักงาน 
   บรษิัทฯ จะใหก้ารดแูล และคุม้ครองผูท้ี่ไดป้ฏิบตัิตาม นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และขอ้ปฏิบตัินี ้ โดย
ใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน ที่ก าหนดไว ้ใน จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
  ในปี  2563  จากช่องทางการรอ้งเรียนที่บรษิัทฯ ก าหนด บรษิัทฯ ไมไ่ดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากผูม้สีว่นไดเ้สียแต่อย่างใด 
 

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
  4.1 คณะกรรมการบรษิัทก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส  าคญัอย่างถกูตอ้ง โปรง่ใส ทนัเวลาตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ ์
ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูอื่นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิัท โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
ของบรษิัท ช่องทางการเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และช่องทางอ่ืนๆ ที่
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างทั่วถึง เท่าเทียมกนั  
  4.2 คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีหน่วยงาน หรือผูร้บัผิดชอบในการท าหนา้ที่ นกัลงทนุสมัพนัธ ์ เพื่อสื่อสารกบั
บคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัของการมีระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั
บรษิัท หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
มีการเปิดเผยสารสนเทศส าคญัที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท หรือต่อการตดัสินใจ
ลงทนุ หรือต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูส้นใจลงทนุ ไดท้ราบข่าวสารที่ส  าคญัอย่างถกูตอ้ง รวดเรว็ 
ทนัเวลา โปรง่ใส เท่าเทียมกนัและคณุภาพเดียวกนั  
  (1) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี   
   (แบบ 56-1)  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
  (2) สารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ ์ ไดแ้ก่  การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ รายการที่เก่ียวโยงกนั  
   การเขา้รว่มลงทนุ การจ่าย/ไมจ่่ายปันผล การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

73 
 

  โดยจดัสง่สารสนเทศดงักลา่ว ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่
ในเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 
ปีทีผ่่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  สารสนเทศทีเ่ปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ไดจ้ดัท าและเปิดเผยตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อแสดงถึงความโปรง่ใสในการ
ด าเนินธุรกิจ  ดงันี ้
  (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น  มีการเปิดเผยรายชื่อผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิทั ณ  วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้  
เพื่อประชมุสามญัประจ าปีปีปัจจบุนั และเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th)  
  (2) การถือหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือหุน้บรษิัทฯ ของ
กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร / คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ ในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
  (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยใหท้ราบถึง การด าเนินธรุกิจของบรษิทั ภาวะอตุสาหกรรมและ
การแข่งขนั   
  (4) โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ มีการเปิดเผยโครงสรา้งกลุม่ธุรกิจ โดยระบสุดัสว่นการถือหุน้อย่างชดัเจน ใน
หัวข้อ โครงสร้างรายได้ 
  (5) ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยถึงปัจจยัความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทโดย
กลา่วถึงลกัษณะความเสี่ยง สาเหตแุละผลกระทบ รวมทัง้แนวทางในการปอ้งกนัหรือลดความเสี่ยง ในหัวข้อ ปัจจัย
ความเสี่ยง 
  (6) ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน มีการวิเคราะหฐ์านะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่
ส  าคญั รวมทัง้ปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือผลต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนนิงาน ในหัวข้อ ค าอธิบายและการวิเคราะห์
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
  (7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยประวตัิของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
พรอ้มทัง้ระบวุ่ากรรมการบรษิัทรายใดเป็นกรรมการอิสระ มีการเปิดเผยถึงบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชดุย่อย การถือครองหลกัทรพัย ์ จ านวนบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และประวตัิการอบรมของ
กรรมการบรษิัท ในหัวข้อ รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
  (8) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน
แก่กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร โดยในสว่นของกรรมการบรษิัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนเป็นรายบคุคล มีการแจกแจง
ประเภทของค่าตอบแทนและจ านวนเงนิที่ไดร้บั ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สว่นค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร มี
การเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทน ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
  (9) จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุ คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และ
การเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษิัทแต่ละคน ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ 
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  (10) การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ มีการเปิดเผยการเขา้อบรมการท าหนา้ที่กรรมการ
บรษิัท  ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ 
  (11) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ของคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งเป็นความเห็นของกรรมการบรษิัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัททัง้
คณะโดยรวม ในปีที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑด์ี (87.93%) ในหัวข้อ บทบาท  หน้าที ่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 
  (12) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่า 0.10 บาทต่อหุน้ หรือ
รอ้ยละ 10 ของราคามลูค่าหุน้ที่ตราไว ้โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินของบรษิัท และภาวะเศรษฐกจิ   
ซึ่งที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง 
  (13) การปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ มีการเปิดเผยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี 8 หลกัปฏบิตัิ ซึ่งครอบคลมุเนือ้หาหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร และเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th)  
  ในปี 2563 บรษิัทฯ มีการรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และไดม้ีการน าหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ด ีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 ทัง้ 8 หลกัปฏิบตัิ มาปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกิจของบรษิัท และเผยแพร่
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
  (14) ความรับผิดชอบต่อสังคม   มีการเปิดเผยนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม  และการปฏิบตัิตามนโยบาย 
โดยได้จัดท ารายงานความยั่งยืน เปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในหัวข้อ SPI…กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (15) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มกีารเปิดเผยทัง้ในรายงานจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และเปิดเผยใหท้ราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิัท เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและการ
บรหิารจดัการความเสี่ยงของบรษิัท ในดา้นต่างๆ  5  สว่น  
  (16) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิัท
ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่ความเชื่อถือได ้ และความถกูตอ้งของขอ้มลูทางการเงิน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือนกัลงทนุใช้
ประกอบในการตดัสนิใจ จงึไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงนิ ลงนามโดย
ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2)      
  (17) การท ารายการระหว่างกันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการบรษิัทด าเนินการกบั
รายการระหว่างกนัหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ดว้ยความรอบคอบ มีเหตมุีผล ค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
และผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งบรษิัทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี
และในจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ ยงัมีการก าหนดไวใ้นระเบียบของบรษิัทในกรณีที่มีการท ารายการที่มิใช่
ปกติวิสยัทางการคา้ที่มีมลูค่าเกินรอ้ยละ 0.03 ของ NTA บรษิัทฯ ก าหนดใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารพิจารณา 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบรษิัทผูม้ีสว่นไดเ้สียในวาระใด ตอ้งออกจากหอ้งประชมุ และไม่ออกเสียงในวาระนัน้ เม่ือ
เสรจ็สิน้การประชมุ ไดเ้ปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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และเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) โดยไดเ้ปิดเผยถึง ชื่อ ความสมัพนัธข์องบคุคลที่เก่ียวโยง การก าหนดราคา 
มลูค่าของรายการ คู่สญัญา เหตผุลความจ าเป็นของรายการดงักลา่ว ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทและความเห็นที่
แตกต่าง (ถา้มี) รวมทัง้มีการบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได ้ และยงัไดท้  าการสรุปไวใ้นแบบแสดง
รายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
  (18) การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส บรษิัทฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานทกุไตรมาส
พรอ้มการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
  (19)  การรายงานการซือ้-ขาย / ถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  บรษิัทฯ มีการก าหนดเรือ่ง การซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิัท ไวใ้นจรยิธรรมในการด าเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน  หา้มมิให้
กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มลูภายใน ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ในช่วง 
1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้ 24 ชั่วโมง และยงัก าหนดนโยบาย
ใหก้รรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ต่อประธานกรรมการบรษิัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทอย่างนอ้ย 1 
วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย นอกจากนี ้ยงัก าหนดใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร บคุคลที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้คู่สมรส และบตุร
ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยบ์รษิัทฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุครัง้ต่อไป และมีการเปิดเผย
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุน้บรษิัทฯ ของกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร โดยแสดงจ านวนหุน้ที่ถือ ณ  ตน้ปี  สิน้ปี  และการ
ซือ้ขายระหว่างปี ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ใน โครงสร้างการ
จัดการ หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
  (20)  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  บรษิัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการบรษิัท
และผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมสีว่นไดเ้สียของกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง เมื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบรษิัทหรือผูบ้รหิารครัง้แรก และรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย โดยสง่แบบรายงานการมี
สว่นไดเ้สียแก่เลขานกุารบรษิัท และเลขานกุารบรษิัทจะสง่ส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบรษิัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัที่ไดร้บัรายงาน 
  (21) ผู้สอบบัญชี     มีความเป็นอิสระ  น่าเชื่อถือ  และเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในปี 2563 ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมตแิต่งตัง้ นางสรนิดา หริญัประเสรฐิวฒุิ 
และ/หรือ นางสายฝน  อินทรแ์กว้ และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์  เลิศวิทยว์รเทพ แห่งบรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท โดยก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบญัชี  เป็นเงินทัง้สิน้ 2,999,000.- บาท  และการสอบทานขอ้มลูทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ไม่เกิน 450,000.- บาท  ส  าหรบัค่าบรกิารอื่น คือ การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) 
เป็นเงิน  100,000.- บาท  
  ในปี 2563 งบการเงินของบรษิัทไดร้บัการรบัรองจากผูส้อบบญัชี และน าสง่งบการเงินต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตรงเวลา ทัง้รายไตรมาส รายปี 
และไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงนิโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
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  (22) การสื่อสารข้อมูลของบริษัท  บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความโปรง่ใส    เพื่อให้
ผูถื้อหุน้/ผูล้งทนุ สามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบรษิัทไดอ้ย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกนั โดยจดัใหม้ีช่องทางในการเขา้ถึง
ขอ้มลูไวห้ลายๆ ช่องทาง เช่น ผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงาน
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส เว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) การพบปะนกัวิเคราะห/์นกัลงทนุ  ผูส้ื่อข่าว พรอ้ม
จดัท าเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบรษิัท 
  (23) การเผยแพร่ข้อมูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าเว็บไซต ์เพื่อเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารขอ้มลูและเผยแพรเ่หตกุารณเ์ก่ียวกบับรษิัทฯ ผูถื้อหุน้/ผูล้งทนุ โดยจดัท าเป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท หัวข้อ เก่ียวกับเรา หัวข้อ การก ากับดูแลกิจการ และหัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน 
  (24) ความสัมพันธกั์บผู้ลงทุน   งานดา้นผูล้งทนุสมัพนัธ ์  บรษิัทฯ มีผูท้  าหนา้ที่ดา้นผูล้งทนุสมัพนัธ ์ในการ
ใหข้อ้มลูและข่าวสารตามที่นกัลงทนุและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตอ้งการ โดยสามารถติดต่อไดท้ี่ 
 

   นางสาวณฐักาญจน ์ธนาวดี 
   โทรศพัท ์ : 0-2293-0030   
   โทรสาร   : 0-2293-0040  
   อีเมล ์  : ir@spi.co.th  
 

  บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุม่สหพฒัน ์ ไดร้ว่มกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จดังาน “นักวิเคราะห ์ นัก
ลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน”์ เพื่อใหน้กัวิเคราะห ์ นกัลงทนุ และสื่อมวลชน ไดพ้บกบักรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารอย่าง
ใกลช้ิด โดยจดัต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 11 ปี ในงาน Saha Group Fair และจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) บรษิัทฯ จงึไดง้ดการจดังานดงักลา่ว เพื่อเป็นการปอ้งกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  5.1 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย บคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณท์ี่หลากหลาย ไม่จ ากดัเพศ และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการบรษิัทที่ไม่ไดเ้ป็น
กรรมการบรหิารอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีประสบการณใ์นธุรกจิที่บรษิัทด าเนินกิจการอยู่ มกีรรมการอิสระตามประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
  5.2 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนยิามกรรมการอิสระ อย่างนอ้ยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  
  5.3 คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่ส  าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
  5.4 คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งขอบเขต 
อ านาจหนา้ที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่าย
จดัการ ไวอ้ย่างชดัเจน 
  5.5 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายใหก้รรมการบรษิัท และผูบ้รหิาร ที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทในบรษิทัอื่น 
ตอ้งรายงานใหป้ระธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
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  5.6 คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีเลขานกุารบรษิัท เพื่อท าหนา้ที่ตามกฎหมาย และตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
โดยคณุสมบตัิของเลขานกุารบรษิัทควรเป็นผูท้ี่มีความรูด้า้นกฎหมาย หรือบญัชี หรือผ่านการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของเลขานกุารบรษิัท มีการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
  5.7 คณะกรรมการบรษิัทจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมในการด าเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณ 
เพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ถือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  5.8 คณะกรรมการบรษิัทมีการก าหนดวิสยัทศัน ์และพนัธกจิของบรษิัท เพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและ
พนกังาน มีจดุมุ่งหมายไปในทศิทางเดียวกนั 
  5.9 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ีการพฒันาความรู ้กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและ
พนกังาน อย่างต่อเนื่อง 
  5.10 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดตารางการประชมุลว่งหนา้ทกุปี ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆ จะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบรษิัททกุทา่นมีความเป็นอิสระในการรว่ม
แสดงความคิดเห็น  โดยกรรมการบรษิัทผูม้ีสว่นไดเ้สียไม่มีสทิธิออกเสียงในวาระที่ตนมีสว่นไดเ้สีย 
  5.11 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหก้รรมการบรษิัท มีหนา้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ ยกเวน้
กรณีที่มีเหตจุ าเป็น 
  5.12 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายสนบัสนนุใหผู้บ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
  5.13 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายเปิดโอกาสใหก้รรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร มีโอกาสที่จะประชมุ
ระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และควรแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชมุ 
  5.14 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิัททกุท่าน เขา้ถึงสารสนเทศที่จ  าเป็นเพิ่มเติมได้
จากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานกุารบรษิัท หรือผูบ้รหิารอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณี
ที่จ  าเป็น คณะกรรมการบรษิัทอาจจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษา หรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ้่าย
ของบรษิัท 
  5.15 คณะกรรมการบรษิัทมีมาตรการด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ดว้ยความรอบคอบ มีเหตมุีผล 
และปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
  5.16 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหก้รรมการบรษิัท และผูบ้รหิาร หา้มท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท
ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
  5.17 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะมี
หนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และสง่ส าเนาใหเ้ลขานกุารบรษิัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ต่อไป 
  5.18 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคล
ที่มีความเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
  5.19 คณะกรรมการบรษิัทจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบรษิัท  โดยมีสาย
การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  5.20 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท 
  5.21 คณะกรรมการบรษิัทจดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงินเสนอ
ไวใ้นรายงานประจ าปี 
  5.22 คณะกรรมการบรษิัทดแูลและด าเนินการใหม้ีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตาม
อ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัที่ปฏบิตัิในกลุม่ธุรกจิเดียวกนั 
  5.23 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งของพนกังานในหนา้ที่ต่างๆ เพื่อการกา้วสู่
ต  าแหน่งที่สงูขึน้ 
  5.24 คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการบรษิัทที่เขา้รบัต าแหน่งในบรษิัทเป็นครัง้แรก 
  5.25 คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสี่ยง 
  5.26 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการติดตาม และประเมินการก ากบัดแูลกิจการ ดว้ยการจดัใหม้ี
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 

  จากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในหัวข้อ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิัทไดด้ าเนินการ ดงันี ้
  บทบาท  หน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
  1. ภาวะผู้น า และวิสัยทัศน ์
   คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย กรรมการบรษิัทที่มคีณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ 
ประสบการณ ์ ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์บับรษิัทฯ มีภาวะผูน้  าและมคีวามเป็นอิสระในการตดัสินใจ  
ด าเนินกิจการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่ก าหนด เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้   
   ตามที่บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการทบทวนวิสัยทัศน ์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองคก์ร เป็น
ประจ าทุกปี โดยปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีการทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้หมาย และค่านิยมองคก์ร เห็นว่ายงัมี
ความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั มีการก าหนดเปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี เพื่อใหก้รรมการ
บรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังาน มจีดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับรษิัท กฎบตัร 
มีการติดตามผลการด าเนินงาน และผลการปฏิบตัิงานตามมติคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุเดือนในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนกลยทุธใ์หท้นักบัการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ้ ไดก้ าหนดค่านิยมองคก์ร 
(Corporate Value) เพื่อก าหนดเป็นแนวทางความส าเรจ็ขององคก์ร และใหพ้นกังานทกุคนมีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกนั  
  2. ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
   คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรษิัท
ไดก้ าหนดใหม้ีการจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดยบรษิัทฯ ไดม้ีการทบทวนและจดัท าหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 2)  และไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10 (ชดุที่ 25) เม่ือวนัที่ 
27 กมุภาพนัธ ์2562 เพื่อใชแ้ทนฉบบัเดิม และก าหนดใหม้ีการทบทวน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในปี 2563 บรษิัทฯ ไดม้ี
การทบทวนหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีแลว้เหน็ว่ายงัสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจบุนั  
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  3. การจัดท านโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
   คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยตอ้งด าเนินการ
ดว้ยความโปรง่ใส ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ สามารถดู
รายละเอียดได้จาก จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน ์  
   ในปี 2563 บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 4 รายการ และไม่มี
รายการที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งสามารถดูได้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน 
  4. การก ากับดูแลระบบการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
   คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทัง้ทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน และดา้นการ
ก ากบัดแูลกจิการที่ดี รวมทัง้การบรหิารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ดแูลเรื่องเก่ียวกบั
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการบรหิารความเสี่ยง มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบประเมินผล และตรวจ
ติดตามผลการปฏบิตัิงานของระบบต่างๆ ตลอดจนใหค้ าแนะน าเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าไดด้ าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
มีความเป็นอิสระ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าการสอบทานว่าบรษิัทฯ ไดม้ีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในและระบบบรหิารความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ สามารถดูรายละเอียดได้จาก หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดใหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ กรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญักบั
การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิัทและถือเป็นหนา้ที่ส  าคญัเพื่อรบัทราบและรว่มตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 12 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชมุไวล้ว่งหนา้ทกุปี และไดแ้จก
ตารางการประชมุใหก้รรมการบรษิัททกุคนทราบลว่งหนา้ เลขานกุารบรษิัทจะสง่จดหมายเชิญประชมุ ซึ่งมีการก าหนด
ระเบียบวาระการประชมุทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา รายงานการประชมุครัง้ก่อน และเอกสารประกอบการ
ประชมุใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาลว่งหนา้ ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และขอ้บงัคบับรษิัท  ที่
ก าหนดใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ซึ่งไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ  โดย
ประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะรว่มกนัพิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชุม 
นอกจากนี ้กรรมการบรษิัททกุคน สามารถเสนอเรื่อง เพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัทได ้โดยเสนอผ่าน
เลขานกุารบรษิัท และหากตอ้งการขอ้มลูเพิ่ม สามารถขอขอ้มลูเพิ่มจาก กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเลขานกุารบรษิัทได ้
  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่ประธานที่ประชมุด าเนินและควบคมุ
การประชมุใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงันี ้     
  เร่ืองสืบเน่ือง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิงานจากการประชมุคณะกรรมการบรษิัทที่ผ่านมา  
  วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องส าคญั เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผล
ประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือหลกัทรพัยบ์รษิัทฯ ของกรรมการบรษิัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลกัทรพัยบ์รษิัทฯ ของกรรมการบรษิัท คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
  วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุตัิ โดย
กรรมการบรษิัทผูม้ีสว่นไดเ้สยีในวาระใดตอ้งออกจากการประชมุ และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ประธานกรรมการ
บรษิัทเปิดโอกาส และสนบัสนนุใหก้รรมการบรษิัททกุคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบรษิัทมีการอภิปราย และ
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แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชมุเป็นผูป้ระมวลความเห็น  ขอ้สรุปที่ไดจ้ากที่ประชมุ  ควบคมุการประชมุ
ใหเ้ป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม  การวินิจฉยัชีข้าดใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรษิัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท นอกจากผูบ้รหิารระดบัสงูที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทไดเ้ขา้รว่มประชมุ 
เพื่อชีแ้จงเรื่องต่างๆ แลว้ ยงัไดเ้ชิญผูบ้รหิารอื่นในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรงเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อชีแ้จง
ขอ้มลูดว้ย 
  เมื่อเสรจ็สิน้การประชมุ เลขานกุารบรษิัทจะจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัเก็บรายงาน
การประชมุที่ประธานกรรมการบรษิัทไดล้งนามและผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัท พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ
เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
  นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทยงัเปิดโอกาสใหก้รรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร สามารถประชมุระหว่างกนัเอง 
และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 
  ในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 12 ครัง้ การเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษิัท มีรายละเอียดอยู่ ใน
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจ านวนกรรมการบรษิัท มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของการประชุมทัง้ปี และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
  6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทประจ าปี 2563 ซึ่ง
เป็นความเห็นของกรรมการบรษิัทแต่ละคน ต่อผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะโดยรวม ซึ่งไดเ้ก็บ
คะแนนประเมินไวท้กุปี ตัง้แต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่
ผ่านมา เพื่อน ามาปรบัปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
   ในปี 2563 เลขานกุารบรษิัทไดจ้ดัสง่แบบประเมินผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทในภาพรวม 
โดยกรรมการทกุท่านมีความเป็นอิสระในการท าแบบประเมินดงักลา่ว และเม่ือท าแบบประเมินเรียบรอ้ยแลว้ใหจ้ดัสง่คืนกบั
เลขานกุารบรษิัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  
   หลกัเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้  ดงันี ้

เกณฑ ์ คะแนน 
ดีมาก มากกว่ารอ้ยละ 90  ขึน้ไป 
ดี มากกว่ารอ้ยละ 70  ขึน้ไป 

พอใช ้ มากกว่ารอ้ยละ 50  ขึน้ไป 
ควรปรบัปรุง นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 50 

 

   -  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  
     คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ โดย
แบ่งการประเมินเป็น  3 ดา้น  ดงันี ้
     1. ผลการด าเนินงาน  บทบาทหนา้ที่  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
     2. ความเป็นอิสระของกรรมการบรษิัท 
     3. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิารและผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
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   ในปี 2563 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ ์“ดี” มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 87.93  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   -  การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย 
     คณะกรรมการบรษิัท จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อย โดยให้
กรรมการชดุย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุย่อยที่ตนด ารงต าแหน่งในภาพรวม  
   ในปี  2563  มีผลการประเมิน สรุปไดด้งันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 
  คณะกรรมการบรษิัท ตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อความเชื่อถือได ้ และความถกูตอ้งของขอ้มลูทางการเงิน 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือนกัลงทนุใชป้ระกอบในการตดัสนิใจ จึงไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทตอ่
รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)       
  ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  ประกอบด้วย 
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร แจกใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และ
พนกังานทกุคน และเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) เพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี ้ พนกังาน ชมุชนและสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และภาครฐั 
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คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัต่อจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างมาก เพราะธุรกิจจะอยูไ่ดต้อ้งมีจรยิธรรม 
คณุธรรมที่ดี เป็นที่เชื่อถือและยอมรบัโดยทั่วไป ซึ่งจะสง่ผลใหบ้รษิัทฯ มีความเจรญิกา้วหนา้ มั่นคงอย่างยั่งยืน ดงันี  ้
  (1.1)  ผู้ถือหุ้น 
  คณะกรรมการบรษิัทปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์ สจุรติ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดี
ใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1.   เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของและปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
  2.   ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ด ีซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้  อนั
จะน าไปสูค่วามเจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน 
  3.   มีการพฒันากิจการของบรษิัทใหเ้จรญิกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างเหมาะสม 
  4.    รายงานสารสนเทศส าคญัที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทัง้สารสนเทศที่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ ์ ตามกฎหมาย และประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดยไม่กระท า
การใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงสารสนเทศของบรษิัท 
  5.   จดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปี 
  6.   เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ย เสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
  7.   เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุเป็นการลว่งหนา้ ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 
  8. เผยแพรห่นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบรษิัทลว่งหนา้อย่างนอ้ย  30 วนั  ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบและศกึษาขอ้มลูก่อนการประชมุ 
  9.   อ านวยความสะดวกในการประชมุผูถื้อหุน้  โดยวนั เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอปุสรรคในการเขา้ร่วม
ประชมุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถมารว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมารว่ม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 
  10. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ ดว้ยความมีเหตมุีผล และเปิดเผยขอ้มลู
อย่างครบถว้น 
  11. ปกปอ้งผลประโยชน ์และดแูลทรพัยส์นิของบรษิัท เสมือนวิญญชูนพงึรกัษาทรพัยส์นิของตนเอง ขจดัการ
แสวงหาผลประโยชนอ์นัมิควรไดโ้ดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิัทฯ มีกลไกที่ท  าใหผู้ถื้อหุน้มีความเชื่อมั่นว่าจะไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 
และผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท มีการควบคมุการท ารายการระหว่างกนั 
มีมาตรการปอ้งกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเก่ียวกบัข่าวสารที่เป็นความลบั และก าหนดให้
กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบตัิงาน ที่รบัทราบขอ้มลูภายในน าขอ้มลูภายในของบรษิัท ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน
หรือบคุคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพรง่บการเงินแก่สาธารณชน 
  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่า 0.10 บาทตอ่หุน้ โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานของบรษิัทและสถานะทางการเงิน ส  าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 
2562 ในอตัรา 0.70 บาทต่อหุน้ คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 17.63 ของก าไรสทุธิ (รอ้ยละ 31.82 ของก าไรสทุธิ
เฉพาะกิจการ) โดยก าหนดจ่ายใน วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท โดยจ่าย
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ในอตัราที่สงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว ้และเป็นการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สรา้งความมั่งคั่งในระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างแทจ้รงิ ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัเชญิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ โดยไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที่ส  าคญั ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
เอกสารสิ่งพิมพ ์และขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท เป็นประจ าทกุไตรมาส 
และเปิดเผยการท ารายการที่ส  าคญั เช่น การลงทนุ รายการที่เก่ียวโยงกนั ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th)    
  (1.2)  ลูกค้า 
  คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัว่าความพงึพอใจและความเชื่อมั่นของลกูคา้ เป็นกญุแจส าคญัอนัน าไปสู่
ความส าเรจ็ของบรษิัทอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจดา้นผลิต จ าหน่ายสินคา้ และบรกิาร ที่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
  2. ด าเนินธุรกิจดว้ยความมุ่งมั่น พฒันาสินคา้และบรกิาร คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพิ่มคณุค่าใหแ้ก่สินคา้และ
บรกิาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง พรอ้มกบัการใหข้อ้มลูที่จ  าเป็นต่อการตดัสินใจโดยไม่ปิดบงั 
หรือบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 
  3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย ์ สจุรติ เป็นธรรม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของ
ลกูคา้ รกัษาความลบัทางการคา้ของลกูคา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
  4. ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใดที่ไม่สจุรติจากลกูคา้ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
  5. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัไิด ้ ใหร้บีแจง้ลกูคา้เป็นการลว่งหนา้ เพื่อ
รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
  6. จดัใหม้ีช่องทางการสื่อสาร เพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรียนต่อบรษิัท และค ารอ้งเรียนพงึไดร้บัการเอาใจใส่
และด าเนินการอย่างเป็นธรรม   
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วบรษิัทฯ ไดด้ าเนินธรุกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย ์ ยุติธรรมใหข้อ้มลูที่
ถกูตอ้งแก่ลกูคา้ ใหบ้รกิารและปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความมีน า้ใจ สนองตอบความตอ้งการของลกูคา้อย่างรวดเรว็ ตลอดจน
บรษิัทฯ ไดพ้ฒันาและปรบัปรุงระบบต่างๆ และการบรกิารที่ดีในทกุสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน ์ จนไดร้บัการรบัรอง
จากหน่วยงานต่างๆ ดูรายละเอียด ในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ  
  การไดร้บัการรบัรองและเกียรตบิตัรต่างๆ ย่อมท าใหล้กูคา้เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเขา้มาประกอบกิจการ
ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันม์ากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ในปี 2563 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ไดท้ าการส ารวจความ
พึงพอใจของลูกค้าภายในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม โดยผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ภายในสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒันท์ัง้ 4 แห่ง ไดร้บัความพึงพอใจจากลกูคา้อย่างดีและต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ของลกูคา้ไดด้ าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหค้ณุภาพชีวิตภายในพืน้ที่ดีขึน้ นอกจากนี ้หากลกูคา้ตอ้งการ
สอบถามขอ้มลู แสดงความคิดเห็นและแจง้ขอ้รอ้งเรียน บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางการติดต่อผ่านทางฝ่ายการตลาด
อสังหาริมทรัพย ์ไดท้ี่ นายอ าพล วฒันวรพงศ ์ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดอสงัหารมิทรพัย ์โทรศพัท ์(038) 480-444 อีเมล ์: 
amphol@spi.co.th หรือเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) ภายหลงัจากไดร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะผูร้บัผิดชอบ
จะน าขอ้เสนอแนะต่างๆ เสนอต่อที่ประชมุ ผูบ้รหิารโครงการ เพื่อหาขอ้สรุปและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขพรอ้มกบั
มอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเขา้ชีแ้จงผลการด าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึน้เพื่อชีแ้จงใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ นอกจากนี ้บรษิัทฯ 
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ยงัใสใ่จและติดตามถึงขอ้เสนอแนะทัง้ในสว่นภายในและภายนอกที่เก่ียวขอ้งต่อการด าเนินงานของบรษิัท ส  าหรบัพนกังาน
ของบรษิัทสามารถใหค้ าแนะน าและเสนอแนะการด าเนินการของบรษิัทไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น ที่ประชมุโครงการ สง่
ขอ้มลูผ่านเว็บไซต ์และกลอ่งรบัขอ้รอ้งเรียนผ่านทางงานบคุคลที่ส  านกังานโครงการ 
  ในปี 2563 มีบคุคลภายนอกท าการติดต่อผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท ที่ช่องทาง Contact us ซึง่ทัง้หมดเป็นการ
สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัการใหเ้ช่าและบรกิารของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ และรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ J-Park 
Sriracha Nihon Mura เท่านัน้ และไม่พบว่ามีการรอ้งเรียนเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการสวนอตุสาหกรรมแต่
อย่างใด     
  (1.3)  คู่ค้า 
  คณะกรรมการบรษิัทปฏบิตัิต่อคู่คา้ดว้ยความเสมอภาค และค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อปุทาน (Value Chain) ที่มกีารด าเนินธุรกิจ ตามกฎหมาย ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการปฏิบตัิต่อคู่คา้บนพืน้ฐานของการแข่งขนัที่
เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกนัและกนั 
  2. รกัษาความลบั หรือขอ้มลูทางสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
  3. สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที่ดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู ้รว่มกนัพฒันา และเพิ่มคณุค่าใหแ้ก่สินคา้
และบรกิาร เพื่อการเจรญิเติบโตรว่มกนั 
  4. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการคา้และใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง   ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบตัิได ้ใหร้ีบเจรจากบัคู่คา้
เป็นการลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
  5. ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัทรพัยส์นิ หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว  บรษิัทฯ ไดม้ีการคดัเลือกคู่คา้อย่างเป็นธรรม และปฏิบตัิต่อคู่คา้
ตามขอ้ตกลง เงื่อนไขทางการคา้ และใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง มีการสรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจที่ดีต่อกนัเป็นห่วงโซ่อปุทาน 
รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู ้ รว่มกนัพฒันาสินคา้และบรกิาร โดยพฒันาใหเ้กิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอนัตรายต่อพนกังาน 
ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ไม่เรียก รบั หรอืยินยอมที่จะรบัทรพัยส์นิ หรอื
ประโยชนอ์ื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนอืขอ้ตกลงทางการคา้ บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของคู่คา้  ควบคู่กบัการ
เจรญิเติบโตรว่มกบับรษิัทฯ   
  ในปี 2563 ไม่มีกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาที่มีต่อคู่คา้ 
 

  (1.4)  คู่แข่ง 
  คณะกรรมการบรษิัทด าเนินธุรกิจภายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ 
ดงันี ้
  1. ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม  โดยค านึงถึงจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่างๆ  ที่บรษิัทฯ  เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
  2. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิัทฯ ไดด้ าเนินธรุกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัที่
เป็นธรรม โดยสจุรติภายใตก้รอบของกฎหมายอย่างเครง่ครดั  ทัง้นี ้ บรษิัทฯ  ถือว่าคู่แข่งเป็นสว่นหนึ่งในการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ขององคก์รใหม้ีความมั่นคงและแข็งแกรง่ยิ่งขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใดๆ กบัคู่แข่งทางการคา้ 
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  (1.5)  เจ้าหนี ้
  คณะกรรมการบรษิัทยึดมั่นในการด าเนินธรุกจิอย่างมีหลกัการและมีวินยั เพื่อสรา้งความเชื่อถือใหก้บัเจา้หนี ้
โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ปฏิบตัิต่อเจา้หนีท้กุกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัอย่างเคร่งครดั 
  3. บรหิารงานเพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดี 
  4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถกูตอ้ง ตรงเวลา  
  5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง ใหร้บีแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเป็นการลว่งหนา้เพื่อรว่มกนั
หาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
  เจา้หนีข้องบรษิัท แบ่งออกเป็น  
  เจ้าหนีก้ารค้า 
  บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจา้หนีก้ารคา้ โดยจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนีต้รงตามขอ้ตกลงทางการคา้ ไม่ว่า
สถานการณท์างเศรษฐกิจเป็นอย่างไร  โดยใชวิ้ธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Smart ก าหนดใหม้ีการวางบิลทกุวนัที่ 
1-7 ของทกุเดือน และโอนเงินใหเ้จา้หนีก้ารคา้ทกุวนัที่ 26 ของเดือนนัน้ๆ หากตรงกบัวนัหยดุจะเลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 
  เจ้าหนีเ้งนิกู้ 
  บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจา้หนีเ้งินกูโ้ดยเครง่ครดั  โดยจ่ายคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ไม่มีการผิดนดัช าระแต่อย่างใด และเงินกูท้ี่บรษิัทฯ  ไดร้บัเป็น Clean  Loan  
  (1.6)  พนักงาน 
  คณะกรรมการบรษิัทถือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรที่มีค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของบรษิัท โดยก าหนด 
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ปฏิบติัต่อพนกังานโดยเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย ์และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างาน ตลอดจนไม่
เปิดเผย หรือสง่ผ่านขอ้มลู หรอืความลบัของพนกังานต่อบคุคลภายนอก หรือผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 
  2. ปฏิบตัิต่อพนกังานภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบรษิัท 
  3. สง่เสรมิความเท่าเทียมกนั ในการจา้งแรงงาน ไม่เลือกปฏบิตัิ ไม่กีดกนัดว้ยเหตทุางเพศ สีผิว เชือ้ชาต ิ
ศาสนา อาย ุความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
  4. สนบัสนนุและสง่เสรมิใหม้ีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู ้เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถของบคุลากร
อย่างทั่วถึง   สรา้งความมั่นคงในอาชีพ  และใหโ้อกาสในการเจรญิกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละคน 
  5. สง่เสรมิใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบรษิัท 
  6. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและผล
การปฏิบตัิงาน 
  7. จดัใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชนท์ี่เหมาะสมแก่พนกังาน อาทิ การรกัษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
สหกรณอ์อมทรพัย ์เป็นตน้ 
  8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและรอ้งทกุขเ์ก่ียวกบัการท างาน ซึ่งขอ้เสนอต่างๆ จะ
ไดร้บัการพิจารณาและก าหนดวิธีการแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 
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  9. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ  าเป็นในการปฏิบตัหินา้ที่ รวมทัง้จดัสภาพแวดลอ้มการท างาน โดย
ค านึงถึงหลกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเป็นการสง่เสรมิและยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังาน 
  10. สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
  บรษิัทฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังาน นอกเหนือจากสวสัดิการขัน้พืน้ฐาน เช่น สวสัดกิารช่วยเหลือ เม่ือ
พนกังานประสบอคัคีภยั วาตภยั อทุกภยัหรือภยัอื่นใด และอบุตัิเหตหุรือเจ็บป่วย สวสัดิการเงินช่วยเหลือ กรณีพนกังาน 
บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบตุร ถึงแก่กรรม แลว้บรษิัทฯ ยงัไดม้ีการจดัสวสัดิการอื่นๆ  ใหก้บัพนกังานเพิ่มเติม อาทิ  
  - หอ้งพยาบาล บรษิัทฯ จดัใหม้ีหอ้งพยาบาล เพื่อดแูลใหค้ าปรกึษา แนะน าดา้นสขุภาพและใหก้าร
รกัษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้งตน้ใหแ้ก่พนกังาน โดยพนกังานจะไดร้บัการบริการดา้นการรกัษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน และถกูตอ้งตามหลกัการแพทยโ์ดยแพทยแ์ละพยาบาลวิชาชีพ 
  - การตรวจสขุภาพประจ าปี เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานดแูลสขุภาพ สามารถประเมิน ปอ้งกนั และปฏิบตัิตน
ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมกบัอายขุองพนกังาน 
  นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถึงการดแูลสขุภาพ รูจ้กัการปอ้งกนัตนเอง 
เป็นประจ าทกุปี ไดแ้ก่ การฉีดวคัซีนปอ้งกนัไขห้วดัใหญ่ การตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู ตรวจมะเรง็เตา้นม ตลอดจน
จดัใหม้ีเจลอนามยัลา้งมือตามจดุต่างๆ ในบรษิัทฯ อย่างเพียงพอและทั่วถึง และจดัเตรียมหนา้กากอนามยั ส  าหรบัแจกให้
พนกังานเม่ือเจ็บป่วย ทัง้นี ้บรษิัทฯ จดัใหม้ีเครื่องฟอกอากาศ เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชือ้ เพื่อกรองฝุ่ นและช่วยลดปรมิาณเชือ้
โรคสะสมภายในบรษิัทฯ เพื่อเพิ่มระดบัออกซิเจนใหอ้ยู่ในสภาวะสมดลุ ตลอดจน จดัใหม้ีการอบโอโซนและตรวจวิเคราะห์
คณุภาพอากาศและค่าออกซิเจน  
  จากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทฯ ไดอ้อกประกาศแนวทางการปอ้งกนั
และเฝา้ระวงัการระบาด ขอ้ปฏิบตัิ และมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อย่างเหมาะสมกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด   
  - กองทนุส ารองเลีย้งชพี เพื่อการออมเงินและเป็นการสรา้งหลกัประกนัระยะยาวแก่พนกังานในอนาคต  โดย
สามารถสง่เงินสะสมเขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 8 - 15 ของค่าจา้ง และจะไดร้บัเงนิสมทบกองทนุจากบรษิัทฯ ทกุเดือนใน
อตัรารอ้ยละ 8 ของค่าจา้ง 
  - สหกรณอ์อมทรพัยเ์พื่อพนกังานเครือสหพฒัน ์ เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถึงการออม ตามหลกัการ
สหกรณอ์อมทรพัย ์ ในรูปแบบของทนุเรือนหุน้และเงินฝาก รวมถึงการใหค้วามรู ้ ความเขา้ใจ ในสิทธิประโยชนข์องเงินกู้
ประเภทต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนีส้นิใหแ้ก่พนกังาน 
  - เงินบ าเหน็จเกษียณใหก้บัพนกังานทกุคนเมื่อเกษียณอายกุารท างาน บรษิัทฯ จดัใหม้ีเงินตอบแทนการ
เกษียณอาย ุ ส  าหรบัพนกังานทกุคนที่ท  างานกบับรษิัทจนเกษียณอาย ุ เพื่อพนกังานจะไดน้ าเงินดงักลา่ว ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุหลงัเกษียณอายกุารท างาน   
  - การประกนัภยักลุม่ บรษิัทฯ ไดจ้ดัสวสัดิการดา้นการประกนัภยักลุม่ ครอบคลมุทนุประกนัชีวิตและทนุ
ประกนัอบุตัิเหตใุหก้บัพนกังานทกุคน   เพื่อเป็นหลกัประกนัความเสี่ยงภยัที่อาจเกิดขึน้กบัพนกังาน 
  - การประกนัสขุภาพกลุม่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและคุม้ครองค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการรกัษาพยาบาล การ
เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เกิดขึน้ของพนกังาน ทัง้ในกรณีผูป่้วยในและผูป่้วยนอก รวมถึงกรณีเสียชีวิต 
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  - เงินกูเ้พื่อที่อยู่อาศยั บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการสวสัดิการเงินกู ้ เพื่อที่อยู่อาศยักบัสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อ
แบ่งเบาภาระหนีส้ินใหแ้ก่พนกังาน 
  - เครื่องแต่งกายพนกังาน เพื่อความเป็นระเบียบและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานของบรษิัท 
  -  การฝึกอบรมและสมัมนา บรษิัทฯ จดัใหม้ีการอบรมสมัมนาทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร   เพื่อเป็นการ
พฒันาเพิ่มความรู ้ ความสามารถ ทกัษะในการท างานใหแ้ก่พนกังานอย่างต่อเนื่อง และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  -   สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์จดัใหม้ี สวนพกัผ่อน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝึกซอ้มกอลฟ์และ
สนามกอลฟ์ 
  สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-
2546) ระดบัสมบรูณ ์ ขัน้รเิริ่มจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าบรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิเป็นไป
ตามมาตรฐานความรบัผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย 
  ช่องทางการสื่อสารส าหรับพนักงาน 
  บรษิัทฯ จดัตัง้คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างพนกังานกบับรษิัทฯ ในเรือ่งสวสัดิการต่างๆ 
โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคนไดม้ีสว่นรว่มในการบรหิารสวสัดิการไดอ้ย่างทั่วถึง นอกจากช่องทางการรอ้งเรียนของผูม้ี
สว่นไดเ้สียขา้งตน้แลว้ บรษิัทฯ ยงัมีช่องทางโดยตรง ในการสื่อสาร เสนอแนะ รอ้งเรียนและแจง้ปัญหาต่างๆ ระหว่าง
พนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา โดยผ่านกลอ่งรบัขอ้มลูมายงั แผนกตรวจสอบภายใน หรือผ่านทางไปรษณีย ์ ตู ้ ปณ.3 ปณฝ.
สาธุประดิษฐ์  กรุงเทพฯ 10124 หรือ E-mail Address : cac@spi.co.th  
  (1.7)  ชุมชนและสังคม 
  คณะกรรมการบรษิัท ด าเนนิธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่พงึมีต่อประเทศชาติชมุชนและสงัคม 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น เพื่อธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งสงัคมและสว่นรวมที่ดี โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1. ไม่ด าเนินธุรกิจที่ท  าใหส้งัคมเสือ่มลง และไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอื่นที่อยู่รว่มในชมุชนและสงัคม 
  2. ปลกูฝังจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม ใหเ้กิดขึน้ในบรษิัท และพนกังานทกุ
ระดบัอย่างต่อเนื่อง 
  3. ก าหนดใหม้ีมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชมุชนและสงัคม อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบรษิัท 
  4. สง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น 
  5. รว่มมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการพฒันาชมุชน  
  6. ใหก้ารสนบัสนนุในกจิกรรมที่กอ่ใหเ้กิดสาธารณประโยชน ์ 
  7. สรา้งรายไดแ้ละสง่เสรมิเศรษฐกิจชมุชน   โดยสนบัสนนุการจา้งงานและผลิตภณัฑช์มุชน 
  8. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหว่างบรษิัทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐานของความถกูตอ้ง  โปรง่ใส  
เป็นธรรม 
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  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิัทฯ ไดส้่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลกูฝังจิตส านึกความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม
ใหเ้กิดขึน้ในบรษิัทฯ โดยกระท าอย่างต่อเนื่อง ก ากบัดแูลไม่ใหส้รา้งปัญหาแก่ชมุชน สนบัสนนุช่วยเหลือและเกือ้กลูแก่ชมุชน
เพื่อประโยชนส์ขุรว่มกนั และสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชนต์่อชมุชนและสงัคมโดยสว่นรวม เช่น การศกึษา การ
สง่เสรมิอาชีพ โดยรว่มกบัหน่วยงานราชการในการเปิดใหพ้ืน้ที่ภายในสวนอตุสาหกรรมเป็นพืน้ที่อบรมดา้นความปลอดภยั
ในการจราจร สอบใบขบัขี่ การตรวจมะเรง็ปากมดลกู การบรจิาคโลหิต การแข่งขนักีฬาระหว่างผูบ้รหิารของโรงงานต่างๆ 
รว่มกบัชมุชน จดัอบรมสมัมนาประจ าปี มอบทนุการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจดัการขยะชมุชนและการประยกุตใ์ช้
ประโยชนจ์ากวสัดเุหลือใช ้จากผลการด าเนินการต่างๆ ที่ผ่านมาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันไ์ดร้บัความรว่มมือ ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ จากชมุชนโดยรอบสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันเ์ป็นอย่างดี ตามรายละเอียดทีเ่ปิดเผยไว้ใน 
หัวข้อ SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
  ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ นางสาวชลิตตา ตัง้ชนะชยัอนนัต ์ เจา้หนา้ที่ส  านกังาน เป็นผูท้  าหนา้ดา้นงานมวลชน
สมัพนัธ ์สามารถติดต่อไดท้ี่โทรศพัท ์ (038) 480-444  หรือ อีเมล ์: chalitta@spi.co.th 
  (1.8)  สิ่งแวดล้อม 
  คณะกรรมการบรษิัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการก าหนดเป็นนโยบาย
และแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธรุกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถงึผลกระทบ
ต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
  2. สรา้งวฒันธรรมองคก์รและสรา้งจิตส านึกใหพ้นกังานทกุระดบั เกิดความรว่มมือและความรบัผิดชอบใน
การจดัการสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  3. สง่เสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 
  4. สง่เสรมิระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แตก่ารใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดัและฟ้ืนฟ ู
การทดแทน การเฝา้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
  5. มีระบบคดัเลือกคู่คา้ในห่วงโซ่อปุทาน  (Value Chain) ที่ด  าเนินธุรกจิเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
  6. สง่เสรมิการพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิทัฯ ไดด้ าเนนิธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม บรษิัทฯ เชื่อว่างานคณุภาพและการท างานที่มีประสทิธิภาพมาจากบคุลากรที่มีความสขุ จึงไดส้รา้งสรรค ์
“สวนอุตสาหกรรม” ใหเ้ป็นบา้นหลงัใหญ่ ส  าหรบัสมาชิกครอบครวัหลายหมื่นชีวิตที่พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อใหท้กุคนไดท้ างานอย่างมีความสขุ พรอ้มไปกบัการใชช้วิีตที่อบอุ่น ภายใตป้รชัญา “สร้างสิ่งทีม่ากกว่าค าว่า เขต
อุตสาหกรรม” ซึ่งไดม้ีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหร้ม่รื่นบรรยากาศอบอุ่น  ดแูลตน้ไมท้กุตน้ดว้ยความใสใ่จเพื่อใหส้มกบั
ความเป็น “สวนอุตสาหกรรม” ส  าหรบัทกุชีวิตภายใตช้ายคาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์และไดว่้าจา้งให ้บรษิัท อีสเทิรน์ 
ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ท าการวิจยัพฒันาและควบคมุสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่องทัง้เรื่อง น า้ เสียง อากาศ และขยะ ซึ่ง
ผลของการตรวจวดัของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันท์ัง้  4  แห่ง เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
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  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  คณะกรรมการบรษิัท สง่เสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
  1.   การจดัการน าน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม ที่ผ่านการบ าบดัแลว้จากระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ใชร้ด
น า้ตน้ไมใ้นพืน้ที่สีเขียว ของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์กบินทรบ์รุี และล าพนู โดยก าหนดเปา้หมายการใชเ้ป็นสดัสว่น 
40% และ >90% ของปรมิาณน า้ทิง้ทัง้หมด จะเห็นไดว่้าพืน้ที่ในสว่นของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล  าพนู มีปรมิาณ
การน าน า้ที่ผ่านการบ าบดัแลว้กลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดส้งูสดุ เนื่องจากมีการปรบัปรุงพืน้ที่ใชน้  า้ใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ มี
การปลกูพืชและการจดัท าโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหค้ณุภาพดา้นสิ่งแวดลอ้มดีขึน้ ลดค่าใชจ้่ายในการจดัสรร
หาแหลง่น า้มาใชใ้นพืน้ที่สีเขียวเป็นอย่างดี 
   โดยปี 2563 สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์กบินทรบ์รุี มีปรมิาณการใชน้ า้ที่ผ่านการบ าบดั ไดม้ากกว่า
รอ้ยละ 80 รวมถึงสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล  าพนู มีการติดตัง้ระบบผลิตโอโซน เพื่อปรบัปรุงคณุภาพน า้สามารถใช้
ประโยชนจ์ากน า้ที่ผ่านการบ าบดัแลว้ใหก้บัโรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ที่ไดเ้พิ่มขึน้ โดยมีการใชป้ระโยชนจ์ากน า้ที่ผ่านการ
บ าบดัไดร้อ้ยละ 100 
  2.  บรษิัทฯ ไดศ้กึษา วิจยัการใชป้ระโยชนจ์ากกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง เพื่อผลิตสาร
ปรบัปรุงดนิใหไ้ดต้ามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร โดยมอบใหค้ณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เป็นผูศ้กึษาหา
แนวทางการใชป้ระโยชนข์องตะกอนในระบบบ าบดัน า้เสีย ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อลดการปลดปลอ่ยของเสียใหน้อ้ยที่สดุ (Waste minimization) ที่ท  าใหข้องเสียกลายเป็นประโยชนท์ัง้ต่อกิจกรรมที่
เกิดขึน้ภายในระบบบ าบดัน า้เสีย ดว้ยระบบบ าบดัน า้เสียที่เป็นแหลง่ก าเนิดกากตะกอนที่อาจสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
โดยรวมได ้ ซึ่งผลจากการวิจยัใชป้ระโยชนจ์ากกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง เพื่อผลิตสารปรบัปรุงดิน พบว่า
สารปรบัปรุงดินที่ผลิตจากกากตะกอนระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางไม่สง่ผลกระทบต่อคณุสมบตัิของดิน และสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนก์บัพืชหลายประเภทได ้ โดยผลวิจยัพบคณุสมบตัิพิเศษ เช่น ความสงูตน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลางล าตน้ และ
ค่าความเขียวของใบ เมื่อเทียบกบัการใชปุ้๋ ยเคมีทั่วไป  
  3.  เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นและความใสใ่จในคณุภาพชีวิตของชมุชน พนกังาน และสิ่งแวดลอ้มที่ดีสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา กบินทรบ์รุี และล าพนู ไดม้กีารด าเนินงานตรวจวดัคณุภาพอากาศ ตรวจวดัคณุภาพน า้เสีย
ที่ผ่านการบ าบดั ติดตามคณุภาพน า้ดิบจากคลองต่างๆ ทัง้ก่อนและหลงัการไหลผ่านสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒันเ์สียง
รบกวนต่างๆ ตามขอ้ก าหนด ระบบการจดัการขยะมลูฝอย ฯลฯ อย่างนอ้ยปีละ 1-2 ครัง้ หรอื เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อรายงาน
ต่อราชการสว่นทอ้งถิ่น กรมโรงงานและกรมควบคมุมลพิษ 
  4.  โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู เป็นโครงการที่ใชพ้ืน้ที่ของสวนอตุสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ล  าพนู ปลกูขา้ว ปลกูพืช เลีย้งสตัว ์ ยึดหลกัการประหยดัพลงังาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ไม่มีการใช้
สารเคมีสงัเคราะห ์ ปฏิบตัิตามแนวทางในการอนรุกัษ ์ ฟ้ืนฟสูภาพนิเวศการเกษตรและเป็นแหลง่เรียนรูข้องชมุชน ตาม
รายละเอียดทีเ่ปิดเผยไว้ ใน SPI...กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
  บรษิัทฯ ไดเ้ล็งเหน็ถึงความส าคญัดา้นสิ่งแวดลอ้ม ไดส้ง่เสรมิใหบ้คุลากรในองคก์ร มีความรู ้ ความสามารถ 
และพฒันาใหม้ีประสทิธิภาพ ตลอดจนพฒันาความสามารถจนเกิดทกัษะและความช านาญ จึงไดจ้ดัท าแผนการฝึกอบรม 
ตามหวัขอ้ดงันี ้
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   1. ขอ้ก าหนดและการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 50001:2018 
  2. ระบบสะสมพลงังานเทคโนโลยี ออกแบบควบคมุ และการประยกุตใ์ชง้าน 
  3. พลงังานแสงอาทิตยโ์ครงการพฒันาบคุลากรภาคปฏิบตัิดา้นพลงังานทดแทน 
  (1.9)   ภาครัฐ 
  คณะกรรมการบรษิัทด าเนินธรุกิจโดยปฏิบตัิตามกฎระเบียบของภาครฐั โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ศกึษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน และไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการขดั
ต่อกฎหมาย 
  2. ด าเนินการอย่างถกูตอ้ง เมื่อมีการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานของรฐั 
  3. สรา้งสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบรษิัทและภาครฐัในขอบเขตที่เหมาะสม  
  4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ในแตล่ะประเทศ หรือทอ้งถิ่น 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิัทฯ ไดจ้่ายภาษีต่างๆ อย่างถกูตอ้ง ทนัเวลา ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย  
  2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
  1.   ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนห์รือรายการที่เก่ียวโยงกนัอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหต ุ
สมผล มีกระบวนการที่โปรง่ใสในการอนมุตัิเขา้ท ารายการ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นส าคญั กรรมการบรษิัท
ผูม้ีสว่นไดเ้สียไม่มีสทิธิออกเสียง และเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  2.   ยึดถือประโยชนข์องบรษิัทภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดั
ผลประโยชนก์บับรษิัท  รวมทัง้ไม่มีการเอือ้ประโยชน ์ หรือใหส้ิทธิพิเศษแก่บคุคลใด 
  3.   กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร ตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
  4.   กรรมการบรษิัทผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มลูภายใน หา้มท าการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิัท  ในช่วง  1  เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้ 24 
ชั่วโมง 
  5. ก าหนดใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  มีหนา้ที่รายงานการ
ถือครองหลกัทรพัย ์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท ในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ต่อไป 
  6. ไม่เปิดเผยหรือสง่ผ่านขอ้มลู หรือความลบัของบรษิัทที่ตนเองทราบหรือไดร้บัทราบต่อบคุคลภายนอกหรือ
ผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้ง  
  7.   การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยพนกังานของบรษิัทที่มีอ านาจหนา้ที่ อาจมีการก าหนดชัน้ความลบัของ
ขอ้มลูตามความส าคญัของขอ้มลู และการใหข้อ้มลูตอ้งอยูใ่นกรอบของหนา้ที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย 
  8. บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้ต่อประธานกรรมการบรษิัททราบ
เก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทอย่างนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย 
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  จากนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิัทฯ มีการควบคมุดแูลการท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกนั ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่มิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ที่มีมลูค่าเกินรอ้ยละ 0.03 ของ NTA 
บรษิัทฯ ก าหนดใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารพจิารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบรษิัทผูม้สีว่นไดเ้สียในวาระใด 
ตอ้งออกจากหอ้งประชมุ และไม่ออกเสียงในวาระนัน้ การพิจารณาการท ารายการดงักล่าว ไดพ้ิจารณาถึงเหตผุล ความจ าเป็น
ของการท ารายการเพื่อประโยชนข์องบรษิัท เม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ ไดเ้ปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) โดยไดเ้ปิดเผยถึง ชื่อ 
ความสมัพนัธข์องบคุคลที่เก่ียวโยง การก าหนดราคา มลูค่าของรายการ คู่สญัญา เหตผุลความจ าเป็นของรายการดงักลา่ว 
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทและความเห็นที่แตกต่าง (ถา้มี) รวมทัง้มีการบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถ
ตรวจสอบได ้และยงัไดท้  าการสรุปไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
ซึ่งในปี 2563 มีการแจง้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ประเภททรพัยส์นิหรือบรกิาร 3 รายการ และประเภทการรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน 1 รายการ ตามรายละเอียดที่ไดเ้ปิดเผย ใน หัวข้อ รายการระหว่างกัน และไม่มีการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
  กรณีรายการระหว่างกนัที่เป็นธุรกิจปกติ บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้
ที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป ในการท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ กบักรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งเป็นประจ า
ทกุปี ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1 หลงัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อใหก้รรมการบรษิัทชดุใหม่ได้
ทราบเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว และใหส้รุปรายการดงักลา่วทกุไตรมาส เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ และไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นในแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ว่ารายการระหว่างกนัไดก้ระท า
อย่างยตุิธรรม เป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้  
  บรษิัทฯ มีมาตรการควบคมุการท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกนั 
และจ ากดัการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินกบับรษิัทที่ไม่ใช่บรษิัทย่อย โดยการใหกู้ย้ืมเงินหรือค า้ประกนัเงินกูต้ามสดัสว่น
การถือหุน้ที่เป็นไปตามสญัญารว่มทนุ  
  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ดแูลการซือ้ขายสินทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   เรื่อง  
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์  
  ทัง้นี ้  ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรพัย ์กรรมการบรษิัท ผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ไม่มีสว่นรว่มในการตดัสินใจ เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรม 
  3. การเลีย้งรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ 
  คณะกรรมการบรษิัทมุ่งหวงัใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม อย่างไร
ก็ตาม การเลีย้งรบัรอง การรบั หรือการใหข้องขวญั หรือการรบัการเลีย้งรบัรอง ตามธรรมเนยีมประเพณีปฏิบตัิ เพื่อรกัษาไว้
ซึ่งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนั เป็นสิ่งอนัควรปฏิบตัิตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
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  1. ไม่รบั  หรือใหข้องขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ที่อาจท าใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใด หากจ าเป็นตอ้งรบัหรือใหข้องขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรองตามประเพณีที่มีมลูค่าเกินกว่าปกติวิสยั  ใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 
  2. กรณีไดร้บัมอบหมาย  หรือไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรบัเงิน 
สิ่งของหรือของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานภายนอกนัน้ก าหนดและใชเ้ป็นการทั่วไป เชน่ การไดร้บัของขวญั ของ
ก านลั การจบัฉลากชิงรางวลั เป็นตน้ 
  3. กรณีที่ตวัแทน คู่สญัญา หุน้สว่น หรือผูอ้ื่นใด ที่ตอ้งการใหข้องขวญั ของก านลั หรือการเลีย้งรบัรองใน
นามของบรษิัท ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากบรษิัทก่อน  
  4. ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในเรื่องเหลา่นี ้ควรจะอยู่ภายใตง้บประมาณที่เหมาะสม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการเบกิค่าเลีย้งรบัรอง การรบั 
หรือการใหข้องขวญั ไวใ้นระเบยีบว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเดินทาง   
  ในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามแนวทางและระเบียบที่ก าหนด   
  4. นโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอรรั์ปชัน 
  คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และหา้มจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบรษิัท   โดยก าหนดนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  และขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
สามารถดูได้จากเว็บไซตข์องบริษัท (www.spi.co.th) เป็นสว่นหนึ่งในจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการ
สรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ หา้ม
กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน  เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบัทรพัยส์นิหรือประโยชนอ์ื่นใด  รวมทัง้หา้มใหห้รือเสนอ
ที่จะใหท้รพัยส์ินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่บคุคลภายนอก เพื่อจงูใจใหบ้คุคลนัน้กระท าหรือละเวน้การกระท าใดที่ผิดกฎหมาย 
หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่ของตน ซึ่งบรษิัทฯ ไดก้ าหนดโทษทางวินยัไวส้  าหรบัผูท้ี่ละเมิดและจะตอ้งไดร้บัโทษตามที่
กฎหมายก าหนด (ถา้มี)   
  บรษิัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการคอรร์ปัชนั มีการจดัท าแผน
ปอ้งกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบและน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อท าหนา้ที่สอบทานระบบควบคมุภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทจุรติ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทตามล าดบั   
  จากการที่บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ บรษิัทฯ 
จดัใหม้ีการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์และฝึกอบรมนโยบายและขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั รวมทัง้โทษทางวินยั
ไปยงักรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลกูฝังจิตส านึกใหก้บัคนในบรษิัทฯ และมีการ
วดัผลผ่านการท าแบบทดสอบ คือ ผูท้ดสอบผ่านเกณฑป์ระเมินรอ้ยละ 80 โดยมีผูผ้่านการประเมินรอ้ยละ 100 สะทอ้นให้
เห็นถึงการมีวินยัในการปฏิบตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ตลอดจนบรษิัทฯ น านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัมา
เป็นสว่นหนึ่งในการบรหิารงานบคุคล ตัง้แต่การสรรหา คดัเลือกบคุลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน 
การก าหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั สื่อสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน 
เพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  จากการที่บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 
(CAC) เม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2559 โดยใบรบัรองดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี ซึ่งหมดอายเุม่ือวนัที่ 14 ตลุาคม 2562  และในปี 2562 
บรษิัทฯ ไดย้ื่นขอต่ออายุการรบัรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ บรษิัทฯ ได้
ผ่านการรบัรองการต่ออาย ุมีผลตัง้แต่วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการรบัรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติให้
การรบัรอง และในปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มงาน “วนัต่อตา้นคอรร์ปัชนั 2563” จดัขึน้ในวนัที่ 15 กนัยายน 2563 ซึ่งเป็น
การจดัแบบออนไลน ์ภายใตแ้นวคิด จบัโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิว้ “Power of Date”  
  ในปี 2563 บรษิัทฯ ไม่พบประเด็นปัญหาขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั และการ
ด าเนินงานที่ไม่สอดคลอ้งกบักฏหมายหรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแต่
อย่างใด 
  5. การไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 
  คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา โดยก าหนดไวใ้น จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผกูพนัตามสญัญาที่เก่ียวกบัสิทธิ ในทรพัยส์ิน
ทางปัญญา  
  2. ดแูลรกัษางานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิัท และไมน่ าทรพัยส์นิทางปัญญาดงักลา่วไปใช ้หรือ
ใหบ้คุคลอื่นใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุาต 
  3.    เคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่นไม่ละเมิดหรือน าผลงานของผูอ้ื่นไปใช้ เพื่อประโยชนส์ว่นตน 
เวน้แต่ไดร้บัอนญุาต หรือใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
  4. ผลงานที่พนกังานไดส้รา้งสรรค ์หรือที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัหินา้ที่ใหถื้อเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบรษิัท 
และเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานแลว้จะตอ้งสง่มอบทรพัยส์ินทางปัญญาดงักลา่วคืนใหบ้รษิัท ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูที่
เก็บไวใ้นรูปแบบใด 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิัทฯ ไม่มีการลอกเลียนแบบหรือน าทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น
มาใชใ้นธุรกิจโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 
  1. การบรกิารดา้นเครื่องหมายการคา้ของบรษิัท แบ่งเป็น  2  ประเภท คือ 
   1.1  เครื่องหมายการคา้ต่างประเทศ บรษิัทฯ เป็นผูไ้ดร้บัสิทธิเครื่องหมายการคา้ของผลิตภณัฑท์ี่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศอย่างถกูตอ้ง และไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้รษิัทกลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้อย่างถกูตอ้งเช่นกนั  
เช่น  Guy Laroche,  ELLE  โดยไดร้บัค่าตอบแทนในรูปค่าลขิสิทธิ ์
   1.2  เครื่องหมายการคา้ในประเทศ บรษิัทฯ เป็นเจา้ของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ต่อกรม 
ทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ และไดท้ าสญัญายินยอมใหบ้รษิัทกลุม่สหพฒันใ์ชเ้ครื่องหมายการคา้นัน้ๆ  เชน่  
กลุสตรี  Rain Flower โดยไดร้บัค่าตอบแทนในรูปเครื่องหมายการคา้รบั 
   นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ยงัรว่มกบับรษิัทกลุม่สหพฒันส์นบัสนนุใหพ้นกังานสง่นวตักรรมเขา้ประกวดใน
โครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน ์(Chairman Awards) ซึ่งสรา้งความภมูิใจใหแ้ก่พนกังานที่ไดร้บัรางวลั และเป็น
แรงบนัดาลใจใหพ้นกังานมุ่งที่จะสรา้งสรรคน์วตักรรมอยู่ตลอดเวลา 
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  2. การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการสนบัสนนุ
และสง่เสรมิการด าเนินธรุกิจของบรษิัทไดอ้ย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่งคงปลอดภยั ถกูตอ้ง เชื่อถือได ้ และ
สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดงันัน้ เพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร พนกังาน และรวมถึงบคุคลภายนอกซึ่งไดร้บัอนญุาต รบัทราบถึงหนา้ที่ ขอ้ปฏิบตัิ
เก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงปอ้งกันปัญหาที่อาจเกิดขึน้จากการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ให้
กระท าความผิดตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงภยัจากการถกูคกุคามจากภยัต่างๆ ซึ่งเป็นความรบัผิดชอบรว่มกนัของกรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิาร พนกังานและบคุคลที่เก่ียวขอ้งทกุคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ โดยในปี 2562 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
ครัง้ที่ 4 (ชดุที่ 26) เม่ือวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนมุตัินโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงเป็นผูด้แูลใหค้ณะท างานดา้นก ากบัดแูลกิจการที่ดี จดัท า
แนวปฏิบตัิในการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบรษิัท โดยไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 3 (ชดุที่ 5) เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563 และเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
หัวข้อ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ  
   ในปี 2563  บรษิัทฯ ไม่มีกรณีละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาแต่อย่างใด 
  6.  การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  คณะกรรมการบรษิัทเคารพต่อสิทธิมนษุยชน โดยก าหนดนโยบายไวใ้นจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมี
แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ไม่กระท าการใดๆ หรือไม่สนบัสนนุกิจการที่ละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  2. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัสทิธิมนษุยชนแก่พนกังานเพื่อน าไปเป็นสว่นหนึ่งในการปฏิบตังิาน 
  3. ไม่จ ากดัความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอ่ืนใด 
ทัง้นี ้พงึหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแตกแยก 
  4. จดัใหม้ีช่องทางการสื่อสาร เพื่อใหพ้นกังานหรือผูท้ี่เชื่อว่าสิทธิของตนถกูละเมิดหรือไดร้บัการปฏิบตัิ
อย่างไม่เป็นธรรมสามารถรอ้งเรียนต่อบรษิัท และค ารอ้งเรียนพงึไดร้บัการเอาใจใสแ่ละด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
  ตลอดเวลายาวนานในการด าเนินธุรกจิ  บรษิัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
  7. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ  ดงันี ้
  1.  ด าเนินธรุกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินและผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังาน คู่คา้
และผูม้ีสว่นไดเ้สีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดา้นความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ 
  2.  สนบัสนนุใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบตัิ และมาตรฐานการท างานที่
ปลอดภยัในการท างานที่สอดคลอ้งตามความเสี่ยงตลอดจนการปรบัปรุงสภาพการท างาน สภาพแวดลอ้ม วิธีการท างานที่
ปลอดภยั รวมถึงการจดัเครื่องมือและอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน 
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  3.  มีการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัสถานการณฉ์กุเฉิน โดยจดัท า ฝึกซอ้มและปรบัปรุงแผนฉกุเฉินอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้นี ้เพื่อปอ้งกนัและลดความสญูเสียต่อชีวิตและทรพัยส์ินของบรษิัท พนกังาน คูค่า้และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  4.  สรา้งวฒันธรรมการท างานที่ปลอดภยัทั่วทัง้องคก์ร ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานได้
อย่างยั่งยืน 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว บรษิัทฯ จดัใหม้กีิจกรรมสง่เสรมิมาตรการดา้นความปลอดภยัต่างๆ 
และดแูลสขุภาพของพนกังาน อาทิ  จดัใหม้ีการซอ้มแผนฉกุเฉินสารเคมีหกรั่วไหล และใหค้วามรูด้า้นการปอ้งกนับรรเทา
สาธารณภยั ชีแ้จงแนวปฏิบตัติามกฎหมายใหม่ เรื่อง การอพยพหนีไฟและการดบัเพลิง สาธิตวิธีใชถ้งัดบัเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถกูตอ้ง ปลอดภยั ใหก้บัพนกังาน ตลอดจนติดตัง้ถงัดบัเพลิงชนิดสารสะอาดไม่เป็นอนัตรายตามจดุต่างๆ  
บรเิวณบรษิัทฯ  อย่างทั่วถึง การตรวจสอบซ่อมบ ารุง สญัญาเตือนภยัต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ รวมถึงจดั
อบรมปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ใหแ้ก่พนกังาน และสืบเนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บรษิัทฯ ไดอ้อกมาตรการควบคมุส าหรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดดงักลา่ว เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานทกุท่านจะปลอดภยั
และมีสขุภาพอนามยัที่แข็งแรง ดว้ยการประกาศใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานเหลื่อมเวลา การจดัสรรจ านวนพนกังานที่
จะเขา้ปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) และอนมุตัิการปฏิบตัิงานที่บา้น 
(Work From Home)  ออกประกาศส าหรบัระเบียบการเขา้ร่วมประชมุส าหรบัลกูคา้ คู่คา้ หรอืนกัลงทนุที่มีความจ าเป็นตอ้ง
เขา้รว่มประชมุกบัผูบ้รหิารหรือพนกังานของบรษิัท โดยใหก้รอกประวตัิการเดินทางและประวตัิสว่นตวัที่จ  าเป็น ขอความ
รว่มมือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านที่เก่ียวขอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา จ ากดัจ านวนและเวน้ระยะห่าง ในดา้น
สขุอนามยั บรษิัทฯ ไดเ้พิ่มช่วงเวลา และขัน้ตอนในการท าความสะอาดจากเดิม  ตลอดจนจดัเตรียมหนา้กากอนามยั เจ
ลลา้งมือแจกใหก้บัพนกังานอยา่งเพียงพอตามความจ าเป็น 
  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
  คณะกรรมการบรษิัท ยงัไดก้ าหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดงันี ้
  1. ความรับผิดชอบในหน้าที ่ 
  คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี ไดม้ีการด าเนนิการมาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน รบัทราบและถือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัภายใตก้รอบจรรยาบรรณ 
และด ารงตนอยู่ไดด้ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัรอบคอบ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิทั  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  จึง
ไดก้ าหนดจรรยาบรรณ ดงันี ้
  กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
  1. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษิัท  และ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
  2. ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท รวมถึงการเขา้ประชมุทกุครัง้ 
ยกเวน้กรณีที่มีเหตจุ าเป็น 
  3. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเป็นกลาง โดยในการประชมุกรรมการบริษัท และผูบ้รหิาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่อง
ที่ตนมีสว่นไดเ้สีย 
  4. ปฏิบตัิหนา้ที่โดยด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนด์ว้ยความรอบคอบและมีเหตผุล โดยยึดถือ
ประโยชนข์องบรษิัท เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส 
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  5. ในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องบรษิัท กรรมการบรษิัท และผูบ้รหิาร รวมทัง้คู่สมรสและ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบในการประชมุ
คราวถดัไป 
  6. หา้มกรรมการบรษิัท และผูบ้รหิาร ท าการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลงังบการเงินเปิดเผยแลว้ 24 ชั่วโมง 
  7. กรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนด 
  8. กรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงูมีหนา้ที่แจง้ต่อประธานกรรมการบรษิัททราบเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้
ของบรษิัทอย่างนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย 
  9. มีการประเมินผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี 
 

  พนักงาน 
  1. สนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือในการด าเนินกิจการของบรษิัท อย่างสม ่าเสมอและปฏิบตัิงานในหนา้ที่ที่
ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อใหเ้กิดผลดีและความเจรญิกา้วหนา้แก่บรษิัท และพนกังาน 
  2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบาย  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ และประกาศต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
  3. ปฏิบตัิต่อผูม้าติดต่อดว้ยกิรยิามารยาท อธัยาศยัอนัดีงาม และการบรกิารที่เป็นเลิศ รกัษาภาพลกัษณแ์ละ
ชื่อเสียงของบรษิัท 
  4. รกัษาความลบัทางการคา้และไม่น าขอ้มลูภายในของบรษิัท  เปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 
  5. หา้มกูย้ืมเงินจากลกูคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ หรือผูท้  าธุรกิจกบับรษิัท เวน้แต่เป็นการกูย้ืมเงินจากธนาคาร
หรือสถาบนัการเงิน 
  6. ปฏิบตัิตามค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูบ้งัคบับญัชา   
  7. ยึดมั่นในการท างานเป็นทีมช่วยเหลือ สามคัคี และเคารพในสิทธิซึ่งกนัและกนั เพื่อประโยชนข์องบรษิัท 
และพนกังาน 
  8. ปฏิบตัิต่อผูร้ว่มงานดว้ยความมีน า้ใจและมนษุยสมัพนัธอ์นัดีไม่กลา่วรา้ยต่อผูอ้ื่นโดยปราศจากความจรงิ 
รวมทัง้ไม่น าผลงานของบคุคลอื่นมาอา้งเป็นผลงานตนเอง 
  9.  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความตัง้ใจ ซือ่สตัยส์จุรติ ไม่แสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดส้  าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น โดยอาศยั
หนา้ที่การงานที่ท  ากบับรษิัท 
  10.  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ไม่ประมาทเลินเลอ่ จนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายต่องาน 
หรือทรพัยส์ินของบรษิัท 
  11. ปฏิบตัิตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรฐัธรรมนญู และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยใชส้ิทธิทางการเมือง
อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ย ศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน  
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  2.  การดูแลรักษาทรัพยส์ินของบริษัท 
  กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังาน มหีนา้ที่และความรบัผดิชอบในการดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิัท  และ
ทรพัยส์นิภายใตก้ารดแูลของบรษิัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
  1. ใชท้รพัยส์ินในการด าเนินธุรกิจโดยไม่น าทรพัยส์ินดงักลา่วไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตนหรือบคุคลภายนอก 
  2.   ปกปอ้งผลประโยชนแ์ละดแูลทรพัยส์ินมิใหส้ญูหายช ารุดหรือน าไปใชใ้นทางที่ผิดเสมือนวิญญชูนพงึรกัษา
ทรพัยส์นิของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชนอ์นัมิควรไดโ้ดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
  3.  ด าเนินการใหม้ีการประกนัภยัในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึน้กบัทรพัยส์นิ 
  4. ไม่ใชค้อมพิวเตอรท์  ารา้ย ละเมิด สอดแนม แกไ้ขแฟ้มขอ้มลูของผูอ้ื่น หรือสรา้งหลกัฐานที่เป็นเท็จอนัอาจ
ก่อใหเ้กิดการโจรกรรมขอ้มลูข่าวสาร และจดัใหม้ีการรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลอ้งตาม
มาตรฐานสากล 
  5. ใชอ้ีเมลแ์ละอินเทอรเ์น็ตที่จดัให ้ เพื่อธุรกิจของบรษิัทอย่างระมดัระวงั และไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของบรษิัท 
  6. เก็บรกัษาและไม่ยินยอมใหผู้อ้ื่นใชร้หสัผ่านส าหรบัเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่างๆ ของบรษิัท 
  7. ไม่น าทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิัทไปท าซ า้ ดดัแปลงหรือกระท าการใดๆ เพื่อประโยชนส์ว่นตวัหรือ
ประโยชนข์องผูอ้ื่น โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากบรษิัท 
  8. รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา  เม่ือพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิ  หรืออาจน าไปสูก่ารละเมิดสิทธิ 
หรือการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบรษิัท 
  9. ดแูลใหม้ีการจดัเก็บเอกสารที่ส  าคญัของบรษิัท ใหค้รบถว้นตามเวลาที่กฎหมาย หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนดและเมื่อพน้ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งเก็บรกัษาเอกสารแลว้ พนกังานที่เก่ียวขอ้งตอ้งดแูลใหม้ีการท าลายดว้ยวิธีที่เหมาะสม 
 

  3.  การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
  คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดช่องทางการรอ้งเรียนจากผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไวใ้น จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน และในขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และมีมาตรการคุม้ครองผูท้ี่แจง้ขอ้มลูหรือให้
เบาะแส โดยบรษิัทฯ จะเก็บขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และค านึงถึงความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียน โดยก าหนด
มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนที่เป็นพนกังาน รวมถึงผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ จะไดร้บัความคุม้ครองจาก
การปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรม อนัเนื่องมาจากสาเหตแุห่งการแจง้ขอ้รอ้งเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน 
เลิกจ้าง เป็นตน้ ดรูายละเอียดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) และใน การค านึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี  
หัวข้อ ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ในปี 2563 ไม่ปรากฎว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และจากช่องทางการร้องเรยีนทีบ่ริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ 
ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด  
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการบรษิัท รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ทัง้ในเรื่องขนาด 
องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที่
ก าหนด มีโครงสรา้งการบรหิารที่ชดัเจน ถ่วงดลุ และสามารถตรวจสอบได ้มีการมอบอ านาจระหว่างคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการที่ชดัเจน โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชดุย่อย อีก 3 ชดุ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความส าคญั คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 
  9.2.1  คณะกรรมการบริษัท จดัตัง้ขึน้ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลที่ดี เพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับรษิัท มติ
คณะกรรมการบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สจุรติ เยี่ยงวิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจ
เช่นนัน้จะพงึกระท า ภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย บคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ  ประสบการณท์ี่หลากหลาย ไมม่ี
การกีดกนัทางเพศ มีความเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของการเป็นกรรมการบรษิัท และลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัท  มีรายละเอียด ดงันี ้
   (1) การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท บรษิัทฯ ก าหนดใหต้อ้งมีคณะกรรมการของบรษิัทไม่นอ้ยกว่า  5  
คน  และคณุสมบตัิของกรรมการบรษิัทตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา  และ 
     (1) บรรลนุิติภาวะ 
     (2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย  คนไรค้วามสามารถ  หรือ  คนเสมือนไรค้วามสามารถ 
     (3) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้  าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ได ้
       กระท าโดย ทจุรติ 
     (4) ไม่เคยถกูลงโทษ ไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรฐั  
       ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 
 

  ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 15 คน ประกอบดว้ย 
 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
จ านวน 5 คน 

 กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร 
จ านวน 10 คน (66.67%) 

 

    

   กรรมการไม่อิสระ จ านวน 5 คน   กรรมการอิสระ จ านวน 5 คน 
 

กรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 10 คน ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน ในจ านวนกรรมการอิสระ 
5 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการ
อิสระทีเ่ป็นผู้หญิง จ านวน 1 คน กรรมการบรษิัททกุคนมคีวามตัง้ใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ ตามที่ไดร้บัความไวว้างใจจาก
คณะกรรมการบรษิัท และผูถื้อหุน้ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรื่องต่างๆ 
โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
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     ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัท า Board Skill Matrix ซึ่งความหลากหลายของทกัษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น ที่สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ตรงกบัความตอ้งการของบรษิัท และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด โดย
ไม่จ ากดัเพศ สญัชาติ และศาสนา อาทิ 
 
 

 
 
 
 
 
  

   (2)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการบรษิัทมีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบั
บรษิัท และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูท้  าหนา้ที่สรรหาและกลั่นกรองบคุคลที่เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่าบคุคลที่จะเขา้มาเป็นกรรมการ
บรษิัท เป็นผูม้ีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ มีพืน้ฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่บรษิัทฯ ตอ้งการ 
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ก่อนเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
  (3) สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงนิลงทุน จ านวนบริษัททีก่รรมการบริษัทไปด ารงต าแหน่ง 
อายุกรรมการและจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่ง บรษิัทฯ ไม่ไดก้ าหนดสดัสว่นการเป็นกรรมการบรษิัทตามเงินลงทนุ 
จ านวนบรษิัทที่กรรมการบรษิัทแต่ละคนด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการและจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านที่สดุ 
เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบรษิัทแต่ละคนไม่ไดข้ึน้อยู่กบัอายหุรือจ านวนบรษิัท
ที่ด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบรษิัททกุคนมีความตัง้ใจและจรงิใจในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบรษิัท ตามที่ไดร้บั
ความไวว้างใจจากคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
   บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายชื่อกรรมการบรษิัท และเปิดเผยว่ากรรมการบรษิัทคนใดเป็นกรรมการอสิระ เปิดเผย 
ประวตัิ ประสบการณ ์ การถือหุน้บรษิัทฯ วันและปีทีก่รรมการบริษัทเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีกทัง้ไม่มี
กรรมการอิสระคนใดที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัทที่บรษิทัอื่นของกรรมการบรษิัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปัจจบุนับรษิัทฯ มีกรรมการ
บรษิัทจ านวน 1 คน ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบยีนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบรษิัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการบรษิัทดงักลา่ว ไดอุ้ทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหก้บับรษิัทฯ อย่างเต็มที่ โดยเขา้
ประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอและท าคณุประโยชนใ์หก้บับรษิัทฯ มาโดยตลอด   
    (4)  การรวมหรือแยกต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการบรหิาร ไม่ไดเ้ป็น
บคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จึงท าหนา้ที่ต่างกนั แต่ก็ถ่วงดลุซึ่งกนัและกัน มีการแบ่งแยกหนา้ที่โดยชดัเจน 
โดยประธานกรรมการบรษิัทเป็นผูน้  าฝ่ายนโยบาย ก ากบัดแูลการท างานของฝ่ายบรหิาร และเป็นผูค้วบคมุการประชมุ
คณะกรรมการบรษิัท การประชมุผูถื้อหุน้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสใหก้รรมการบรษิัท แสดงความคิดเห็น
ไดอ้ย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามไดอ้ย่างเต็มที่ในการประชมุผูถื้อหุน้ 
ประธานกรรมการบรหิารเป็นผูน้  าในการบรหิารงาน และวางแผนการปฏบิตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด สว่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้  าในการจดัการใหเ้ป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงาน นโยบาย และอ านาจหนา้ที่

ด้านลงทุน 

ด้านความสมัพันธ์ 
ระหว่างประเทศ 

ด้านบริหารธุรกจิ 
และการจัดการ 

ด้านกลยุทธ์ ด้านบัญช ี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านอสงัหาริมทรัพย์ 

ด้านกฎหมาย 

ด้านการเงิน 

และการธนาคาร 
ด้านบริหารการปกครอง 
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และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ที่ก าหนด นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ยงัก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการแตล่ะคณะ และของฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร จดัท าเป็นกฎบตัรคณะกรรมการแต่ละคณะ 
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และก าหนดอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิัท และอ านาจหนา้ที่
และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นลายลกัษณอ์กัษร มีการแยกอ านาจไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อความโปรง่ใส
ในการบรหิารจดัการ 
   (5) กรรมการบริษัท ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่
บริษัทฯ ใช้บริการอยู ่
   (6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 
   (7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 5 คน ใน 10 คน ทีม่ี
ประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
   ในปีที่ผ่านมา 
   -  บรษิัทฯ ไม่มีการกระท าที่ขดัตอ่กฎระเบียบที่รา้ยแรง ตามกฎระเบียบของส านกังาน 
     คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   -  บรษิัทฯ ไม่มีการกระท าผิดดา้นการทจุรติหรือกระท าผิดจรยิธรรม 
   -  บรษิัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้รหิารลาออก เนื่องจากประเด็นการก ากบัดแูลกิจการ 
     ของบริษัท 
   -  บรษิัทฯ ไม่มีกรณีเก่ียวกบัชื่อเสียงในทางลบของบรษิัท เนื่องจากความลม้เหลวในการท าหนา้ที่ 
     สอดสอ่งดแูลของคณะกรรมการบรษิัท 
 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
 1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ที่ ใหแ้ก่ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุต่าง ๆ  และ/หรือ

บคุคลอื่นใดไปปฏิบตั ิ
 2. อนมุตัิการใหกู้ย้ืมเงินแก่บรษิัทที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบรษิัทที่มีการประกอบ

ธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบรษิัทอื่น ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
 3. อนมุตัิการเขา้ค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อแก่บรษิัทที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบรษิัท

ที่มีการประกอบธุรกจิทางการคา้ต่อกนัหรือบรษิัทอื่น ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
 4. อนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
 5. อนมุตัิการไดร้บัหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
 6.  อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุน้สามญั และ/หรือ หลกัทรพัยอ์ื่นใด ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะ

กรรมการบรหิาร 
 7. อนมุตัิการจดัหา และลงทนุในสินทรพัยถ์าวร  ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
 8. อนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ในสินทรพัยถ์าวร ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 
 9. อนมุตัิการปรบัสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี  ซึ่งสนิทรพัยถ์าวรและสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตนที่เลิกใช ้  ช ารุด  สญูหาย  

ถกูท าลาย  เสื่อมสภาพ  หรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้ มีมลูค่าทางบญัชีรวมในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะ
กรรมการบรหิาร 
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 10. อนมุตัิการปรบัสภาพราคา  การท าลาย  ซึ่งวตัถดุิบ  และ/หรือสินคา้คงเหลือที่เสื่อมสภาพ  หรือลา้สมยัซึ่งจะท า
ใหม้ีมลูค่าทางบญัชีลดลง ในวงเงินสว่นที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร  

 11. อนมุตัิการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การรอ้งทกุข ์การฟ้องรอ้งคดี และ/หรือ การ
ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบรษิัท ส  าหรบัเรื่องที่มิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ และ/หรือ ที่เป็น
ปกติวิสยัทางการคา้ ที่มีทนุทรพัยเ์กินอ านาจคณะกรรมการบรหิาร 

   ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูอ้นมุตัิ
ในเรื่องดงักลา่ว และใหน้ าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบในคราวถดัไป 

 12. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกบั เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 13. เสนอการเพิ่มทนุ หรือลดทนุ หรือการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ การแกไ้ข เปลี่ยนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิ  
ขอ้บงัคบั และ/หรือ วตัถปุระสงคข์องบรษิัทต่อผูถื้อหุน้ 

 14. อนมุตัิการก่อตัง้  ควบรวม  หรือเลิกบรษิัทย่อย  
 15. อนมุตัิใหป้ระธานกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารเป็นผูก้  าหนดคู่มืออ านาจด าเนินการ 
 16. มอบอ านาจใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับรหิารของบรษิทั  หรือบคุคลอื่นใดท าการแทนได ้ 
 17. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือสง่

เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 18.  ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรกึษาของบรษิัท (ถา้มี) หรือ จา้งที่ปรกึษา หรือผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็น

ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท 
 19. แต่งตัง้และถอดถอนเลขานกุารบรษิัท 
 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 1. ก าหนดทิศทาง  เปา้หมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบรษิัท 
 2.  อนมุตัิแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  สง่เสรมิใหจ้ดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อให้

กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ และติดตามใหม้ีการ
ปฏิบตัิตามอย่างจรงิจงั  

 4. จดัใหม้รีะบบควบคมุภายในที่เพียงพอ  เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่า การท ารายการต่างๆ ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ านาจ 
มีการสอบทานและจดัท าบญัชทีี่ถกูตอ้ง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถปอ้งกนัการน าทรพัยส์ินของบรษิัทไป
ใชใ้นทางมิชอบ 

 5.  การท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชดัเจนและ
เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้  โดยผูม้ีสว่นไดเ้สียไม่มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ และปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มลูของรายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์
ใหถ้กูตอ้ง 

 6. ใหค้วามเหน็ชอบรายงานทางการเงินที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว้ และไดผ้่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
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 7. รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้ และผูล้งทนุอย่างถกูตอ้ง  มี
มาตรฐานและโปรง่ใส 

 8. รบัทราบรายงานการบรหิารกิจการจากคณะกรรมการบรหิาร 
 9. เรียกประชมุผูถื้อหุน้ โดยก าหนด วนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชมุผู้ถือหุน้ ตลอดจนก าหนดอตัรา

การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัเรื่องที่เสนอต่อผูถื้อหุน้ ในระหว่าง 
21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้แต่ละครัง้  บรษิัทจะงดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้กไ็ด ้โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบรษิัท ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนังดรบัลงทะเบียนการโอนหุน้  หรือ 
ก าหนดวนัเพื่อก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้  (Record Date : RD) ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2 เดือน เพื่อ
สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และสิทธิในการรบัเงินปันผล 

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

 11. ติดตามดแูลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดแ้สดงขอ้ความหรือลงรายการ 
เป็นไปโดยถกูตอ้งตรงตามขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบรษิัท 

 12.  อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุอ่ืน 
 13. ปฏิบตัิการอื่นใด ที่เกินอ านาจคณะกรรมการบรหิารหรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 
 

 ปี  2563 คณะกรรมการบรษิัท  มีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้  มกีารทบทวนวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ เปา้หมาย และค่านิยม
องคก์ร เห็นว่ายงัมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั มีการก าหนดเปา้หมาย นโยบายการด าเนินงาน และ
งบประมาณ เพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน มจีดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง  ขอ้บงัคบับรษิัท กฎบตัร มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทกุเดือน การเขา้รว่มประชมุของกรรมการแต่
ละคน สามารถดไูดท้ี่หวัขอ้ โครงสร้างการจัดการ 
   

 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัท เลือกกรรมการบรษิัทที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม  1  คน เป็นประธานกรรมการ    
 อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดงันี ้ 
 1. มีบทบาทในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท ในการก ากบั ติดตาม ดแูลใหม้ั่นใจไดว่้า การปฏิบตัิหนา้ที่ของ

กรรมการบรษิัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ควบคมุการประชมุ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท ว่าดว้ยการประชมุ 

ด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบั ระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุจะมีมติ
ใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 3. เรียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรืออาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทน เป็นผูก้  าหนดวาระการประชมุ  
โดยหารือกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และดแูลเรื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

 4. เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานกรรมการบรษิัทออกเสยีง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 5. ดแูลใหม้ั่นใจว่ากรรมการบรษิัททกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสรมิวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรมและการก ากบัดแูล
กิจการที่ด ี

 6. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบรษิัทอภิปรายประเด็นส าคญั
อย่างรอบคอบ  สง่เสรมิใหก้รรมการบรษิัทมีการใชด้ลุยพินจิที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 
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 7. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการบรษิัทที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการบรษิัทที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร  และ
ระหว่างคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ 

 8. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 

  9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิัท ที่มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมคีวามเป็นอิสระ จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเป็นผูห้ญิง จ านวน 1 คน  เพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
โดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสี่ยง 
การปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

 
 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ก าหนดใหม้ีการประสานความเขา้ใจใหอ้ยู่ในแนวทางเดียวกนัระหว่างผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบรษิัท และ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 2. มีอ านาจเชิญ ผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งมาชีแ้จงให้

ความเห็นรว่มประชมุ หรือสง่เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มลูไดท้กุระดบัขององคก์ร 
 3. มีอ านาจในการตรวจสอบผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และเรื่องที่เก่ียวขอ้ง ภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ที่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.   ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญ หรือที่ปรกึษาของบรษิัท (ถา้มี) หรือจา้งที่ปรกึษา หรือผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็น

ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท 
 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบญัชีที่ส  าคญั
ของบรษิัท รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) การบรหิารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล   

3. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิัท 
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาประเมิน

แต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ดแูลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษา ประสบการณ ์
การพฒันาฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ 

รายชื่อ 
(วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร     พงษ์เวช ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มีความเชี่ยวชาญดา้นเศรษฐศาสตร ์และ 

ดา้นบญัชกีารเงิน 
พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64      - 13 พ.ค. 2554 

2. นางพรรณี   วรวฒุจิงสถติ กรรมการตรวจสอบ 
มีความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีการเงิน 

พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
      - 25 เม.ย. 2559 

3. นายนิพนธ ์  พวัพงศกร กรรมการตรวจสอบ 
มีความเชี่ยวชาญดา้นเศรษฐศาสตร ์

สิงหาคม 63  - พฤษภาคม 64 
      - 14 ส.ค. 2563 
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5. พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน 
6. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตัิตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
7. สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้งบคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว เพื่อขอรบัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบั
ผูส้อบบญัชี  โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

9. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทัง้นี ้ เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงานดงักลา่วตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

  (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

  (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน การบรหิารความเสี่ยง และการทจุรติคอรร์ปัชนั 
    ของบรษิัท 

  (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของ 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
  (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
  (ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผดิชอบ    
    ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
 11. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

  (ก) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ข) การทจุรติคอรร์ปัชนั  หรือมีสิ่งผิดปกต ิหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
  (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
     แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  
    หากคณะกรรมการบรษิัท หรือผูบ้รหิาร ไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่ก าหนด 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดงักลา่ว ต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 12. สนบัสนนุและติดตามใหบ้รษิัทมีระบบการบรหิารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 13. ดแูลใหบ้รษิัท มีช่องทางการรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนต่างๆ เก่ียวกบัรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การ
ทจุรติคอรร์ปัชนั หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการปอ้งกนั และรกัษาความลบัของผูแ้จง้เบาะแส รวมทัง้มี
กระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม 

 14.  ดแูลใหบ้รษิัทมรีะบบการบรหิารงานดว้ยหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 
 15. ทบทวน ปรบัปรุง และแกไ้ข กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  
  เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 16.  จดัใหม้ีการประเมินตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 17. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบับรษิัท และตามกฎหมาย 
 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบรษิัท ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัทต่อบคุคลภายนอก 
 ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 คน ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ี
การเงิน มีการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดจ้ดัท ารายงานการตรวจสอบ เสนอที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส นอกจากนี ้ ไดจ้ดัท า “รายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท และได้
เปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
(2) มีการประเมิน และสอบทานระบบการควบคมุภายในและความเสี่ยง 
(3) มีการสอบทานการท ารายการระหว่างกนั 
(4) มีการพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
(5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน 
(6) มีการดแูลดา้นการปฏิบตัิงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และถกูตอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ 

  ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของทางราชการ 
(7) มีขอ้สรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินการในดา้นต่างๆ โดยรวม 
การเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน สามารถดไูดท้ี่หวัขอ้ โครงสร้างการจัดการ   

  9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทั 
จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ที่สนบัสนนุการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทใน
การก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
  การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบคุคล ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ทัง้นี ้
เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าบรษิัทมีกระบวนการสรรหาบคุคลดงักลา่วอย่างโปรง่ใส 
  การก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจ่าย และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท  ทัง้นี ้
เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าบรษิัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปรง่ใส และเป็นธรรม ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
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รายชื่อ 
(วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายบณุยสิทธ์ิ   โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
      - 14 พ.ค. 2550  

2. นางสาวศิรกิลุ  ธนสารศิลป์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
     - 15 ธ.ค. 2559  

3. นายวชิยั   กลุสมภพ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
     - 12 มี.ค. 2561  

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็นรว่มประชมุ หรือสง่เอกสาร

ตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น 

 2. ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรกึษาของบรษิัท (ถา้มี) หรือจา้งที่ปรกึษา หรือผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ้่ายของบรษิัท 

 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 การสรรหา           
 1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

 2. ตรวจสอบประวตัิและขอ้มลูต่างๆ ของบคุคลที่ไดร้บัการคดัเลือก โดยค านึงถึงความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคณุสมบตัิที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท 
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 3.  จดัท าความเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ  เพื่อใชป้ระกอบการพจิารณา 
 4. เสนอชื่อบคุคลที่ไดร้บัการคดัเลือกต่อคณะกรรมการบรษิัท  เพื่อพิจารณา 
 5. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 6.  ปฏิบตัิการอื่นใด  ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 การก าหนดค่าตอบแทน 
 1. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละปี 

 2. พิจารณาก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิัท 
วงเงินค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ และจ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา และน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่ออนมุตัิ 

 3. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน อ านาจหนา้ที่และปรมิาณ
ความรบัผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ 

 4. พิจารณาจดัสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการชดุย่อยต่างๆ (ที่มิไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท) โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตัิงาน อ านาจ หนา้ที่ และปรมิาณความรบัผิดชอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ 

 5.    ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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 6.    ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวน 3 คน มีการประชมุทัง้หมด 3 ครัง้ โดยกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้
จดัท า “รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเขา้รว่มประชมุของกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน แต่ละคน สามารถดไูดท้ี่หวัขอ้ โครงสร้างการจัดการ   
  9.2.4  คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิัท 
จ านวน 3 คน ผูบ้รหิาร จ านวน 1 คน และเลขานกุารบรษิัท จ านวน 1 คน รวมจ านวน 5 คน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และบรหิารความเสี่ยง ท าหนา้ที่สนบัสนนุการปฏบิตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทดา้นธรรมาภิบาล 
การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และบรหิารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสรา้งมลูค่าเพิ่ม ความเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ทกุภาคสว่น ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

รายชื่อ 
(วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้) 

ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายนพพร      พงษ์เวช ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเส่ียง พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
    - 4 ส.ค. 2558  

2. นางสาวศิรกิลุ   ธนสารศิลป์ กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเส่ียง พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
   - 15 พ.ค. 2562  

3. นายพิภพ       โชควฒันา กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเส่ียง พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
   - 15 พ.ค. 2562  

4. นายสปุระดิษฐ์   สอิด กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเส่ียง พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
    - 14 พ.ค. 2561  

5. นายสนทยา   ทบัขนัต ์ กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเส่ียง พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
   (ด ารงต าแหน่ง เมือ่วนัที ่27 ก.พ.2563) 

 

 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
 1. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็น รว่มประชมุ หรือสง่เอกสาร

ตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 2. ปรกึษาจากผูเ้ชี่ยวชาญ หรือที่ปรกึษาของบรษิัท (ถา้มี) หรือจา้งที่ปรกึษา หรือผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกในกรณี

จ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท 
 3. มีอ านาจแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อด าเนินการดา้นธรรมาภิบาลและการบรหิารความเสี่ยงทัง้องคก์ร 
 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
 ด้านธรรมาภบิาล 

1. ก าหนด ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จรยิธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และระเบียบปฏบิตั ิ
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อย่างต่อเนื่อง 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั พรอ้มทัง้ติดตามดแูล 
และประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
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3. สง่เสรมิ และสนบัสนนุใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และ
นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 

4. ทบทวน แกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

5. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง และจดัใหม้ีระบบการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทอย่าง
ชดัเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจดัการความเสี่ยงต่างๆ ที่ส  าคญัและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2. สง่เสรมิและผลกัดนั ใหเ้กิดความรว่มมือในการบรหิารจดัการความเสี่ยงทกุระดบัในองคก์ร 
3. ติดตาม ดแูล ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใหบ้รษิทัมีการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

โดยใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

4. พฒันาระบบการบรหิารจดัการความเสี่ยงทัง้องคก์ร ใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. ทบทวน แกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
6. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 ปี 2563  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง มีจ านวน  5  คน  มีการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ โดย
กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง เขา้รว่มประชมุ คิดเป็นรอ้ยละ 100 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บรหิารความเสี่ยง ไดจ้ดัท า “รายงานจากคณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง” เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 การเขา้รว่ม
ประชมุของกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงแต่ละคน สามารถดไูดท้ี่หวัขอ้ โครงสร้างการจัดการ  
 

  9.2.5  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ที่มี
ฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท และ/หรือบคุคลภายนอก เป็นคณะกรรมการบรหิาร ซึ่งเป็นฝ่ายจดัการ ทัง้นี ้ตอ้ง
มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่บรหิารจดัการกิจการของบรษิัทไดเ้ป็นอย่างดี มีฐานะเป็นฝ่ายจดัการ ท า
หนา้ที่บรหิารจดัการกิจการของบรษิัท ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  
ซื่อสตัย ์  สจุรติ  เยี่ยงวิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจเชน่นัน้จะพงึกระท าภายใตส้ถานการณอ์ย่างเดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรอง
ทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการบรหิาร มีจ านวนไม่นอ้ยกว่า  5  คน  ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
1.  นายบณุยสิทธิ ์  โชควฒันา ประธานกรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
2.  นายวิชยั            กลุสมภพ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
3.  นายส าเรงิ          มนญูผล กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
4.  นายมน ู          ลีลานวุฒัน ์ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
5.  นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
6.  นายพิภพ โชควฒันา กรรมการบรหิาร พฤษภาคม 63 - พฤษภาคม 64 
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 อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหาร  
 1. แต่งตัง้ ถอดถอน  โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ แก่พนกังาน

ระดบัต่าง ๆ 
 2. แต่งตัง้ ถอดถอน คณะท างานอื่นใดเพื่อด าเนินกิจการต่าง ๆ  ในการบรหิารงานของบรษิัท 
 3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าดว้ยการปฏิบตัิงาน และสามารถมอบอ านาจใหแ้ก่กรรรมการบรหิาร และ/หรือ พนกังาน

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการบรหิาร เป็นผูล้งนามอนมุตัิเบิกจ่ายสินทรพัยข์องบรษิัทได ้
 4. อนมุตัิการใหกู้ย้ืมเงินแก่บรษิัทที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบรษิัทที่มีการ

ประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกัน หรือบรษิัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 5. อนมุตัิการเขา้ค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อแก่บรษิัทที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท ในฐานะผูถื้อหุน้ หรือ บรษิัท

ที่มีการประกอบธุรกจิทางการคา้ต่อกนั หรือบรษิัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 6. อนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครัง้ไม่เกิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 7. อนมุตัิการไดร้บัหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครัง้ไม่เกิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 8. อนมุตัิการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุน้สามญั และ/หรือ หลกัทรพัยอ์ื่นใด ในวงเงินแต่ละครัง้ไม่เกิน จ านวน  50  

ลา้นบาท 
 9. อนมุตัิการจดัหาและลงทนุในสนิทรพัยถ์าวร ในวงเงินแต่ละครัง้ไม่เกิน จ านวน  50  ลา้นบาท 
 10. อนมุตัิการจ าหน่าย จ่าย โอน ในสินทรพัยถ์าวร ในวงเงินแต่ละครัง้ไม่เกิน จ านวน 50 ลา้นบาท 
 11. อนมุตัิการปรบัสภาพ  ท าลาย  ตดับญัชี  ซึ่งสนิทรพัยถ์าวร และสินทรพัยท์ี่ไม่มีตวัตน ที่เลกิใช ้ช ารุด สญูหาย 

ถกูท าลาย เสื่อมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมลูคา่ทางบญัชรีวมไม่เกนิครัง้ละ จ านวน 50 ลา้นบาท 
 12. อนมุตัิการปรบัสภาพ  ราคา  การท าลาย  ซึ่งวตัถดุิบ และ/หรอื  สินคา้คงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือลา้สมยั ซึ่งจะ

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

ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ  ในนามบริษัท ส  าหรบัเรื่องที่มิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ ที่มีทนุทรพัยไ์ม่เกิน 
จ านวน 2 ลา้นบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสยัทางการคา้ที่มีทนุทรพัยไ์ม่เกิน จ านวน  50 ลา้นบาท 

   ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูอ้นมุตัิ
ในเรื่องดงักลา่ว และใหน้ าเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารทราบในคราวถดัไป 

 14. บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบรหิารที่เก่ียวขอ้งกบั เรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์
และการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ใหป้ฏบิตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 15. มอบอ านาจใหแ้ก่พนกังานระดบับรหิารของบรษิัท หรือบคุคลอื่นใดท าการแทนได ้
 16. มีอ านาจเชิญผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งมาชีแ้จง ใหค้วามเห็นรว่มประชมุ หรือสง่เอกสาร

ตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 17. ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรกึษาของบรษิัท (ถา้มี) หรือ จา้งที่ปรกึษา หรือผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็น

ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท 
 18. ออกระเบียบปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
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 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
 1. เสนอเปา้หมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบรษิัท 
 2. รบัผิดชอบในการบรหิารกิจการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามทิศทาง เปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจของบรษิัท 
 3. รบัผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัท และสง่เสรมิใหม้ีการคิดคน้นวตักรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  รบัผิดชอบการด าเนินงานของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบับรษิัท มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
 5. กรรมการบรหิารอาจแบ่งงานกันรบัผิดชอบได ้ โดยตอ้งรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดแูลต่อที่ประชมุ

คณะกรรมการบรหิารใหท้ราบ 
 6. ดแูลใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีท าการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท  ตามล าดบั 
 7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนมุตัิต่อไป  
 8. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 9. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 ปี 2563  คณะกรรมการบรหิาร มีจ านวน 6 คน มีการประชมุทัง้หมด 12 ครัง้ โดยกรรมการบรหิาร เขา้รว่มประชมุ
คิดเป็นมากกว่ารอ้ยละ 75 คณะกรรมการบรหิาร ไดป้ฎบิตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร และพิจารณาอนมุตัิตามอ านาจอนมุตัิ  สว่น
เรื่องที่เกินอ านาจจะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและใหเ้หตผุลก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ  

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร  ปี 2563 
 คณะกรรมการบรหิาร 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 ์ 11/12 
5. นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ 12/12 
6. นายพิภพ โชควฒันา 12/12 

  

 9.2.6  ผู้บริหาร ประกอบดว้ย 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวชิยั กลุสมภพ ผูจ้ดัการใหญ่  
2. นายสนทยา ทบัขนัต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาสวนอตุสาหกรรม 
3. นายทินกร บนุนาค ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาโครงการพิเศษ 
4. นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรกัษ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุองคก์ร  

และผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน 
5. นายวรยศ ทองตนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานลงทนุและยทุธศาสตรอ์งคก์ร 

 ซึ่งผูด้  ารงต าแหน่งขา้งตน้จดัเป็นผูบ้รหิาร ตามค าจ ากัดความของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
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 อ านาจ - หน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ่   
 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้
 1. มีอ านาจในการบรหิารกิจการของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท มติที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิที่
เก่ียวขอ้ง 

 2. มีอ านาจในการสั่งการ ด าเนนิการใด ๆ ที่จ  าเป็นและสมควร เพื่อใหก้ารด าเนินการตามขอ้ 1. ส  าเรจ็ลลุว่งไป และ
หากเป็นเรื่องส าคญัใหร้ายงาน และ/หรือ แจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิารรบัทราบ 

 3. มีอ านาจบงัคบับญัชา  บรรจ ุ  แต่งตัง้  ถอดถอน  โอนยา้ย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินยั 
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน ทัง้นี ้การด าเนินการต่าง ๆ ดงักลา่วตอ้งไม่ขดัแยง้กบั
อ านาจของคณะกรรมการบรหิาร 

 4. มีอ านาจออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบตัิงานของบรษิัท โดยไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร 

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

แต่ละครัง้ไม่เกิน จ านวน 10 ลา้นบาท 
 8. มีอ านาจอนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมสญัญาทกุประเภท เวน้แต่นติิกรรมสญัญาที่เป็นการจ่ายเงนิ อนมุตัิไดใ้นวงเงนิ

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

ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ  ในนามบริษัท ส  าหรบัเรื่องที่มิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ ที่มีทนุทรพัยไ์ม่เกิน 
จ านวน 500,000 บาท และ/หรอื ที่เป็นปกติวิสยัทางการคา้ที่มีทนุทรพัยไ์ม่เกิน จ านวน 10 ลา้นบาท  

 10. บรรดาอ านาจด าเนนิการของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่อง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยแ์ละ
การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

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

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ กบับรษิัท 
 13. ในการใชอ้ านาจดงักลา่วหากมีขอ้สงสยั หรือความไม่ชดัเจนในการใชอ้ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดนี ้ ใหเ้สนอเรื่อง

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
 14. ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 อ านาจ - หน้าทีข่องผู้บริหารรายอ่ืนๆ ทีส่ าคัญ   มีดงันี ้

1. มีหนา้ที่ในการปฏบิตัิงานใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย  กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบบรษิัท มติ
คณะกรรมการบรหิาร มติคณะกรรมการบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้  ดว้ยความรบัผดิชอบ  ระมดัระวงั  
ซื่อสตัยส์จุรติ 
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 2. ด าเนินกิจการงานของบรษิัท  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนดไวเ้ป็น
แนวทางปฏิบตัิ 

 3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยก
อ านาจหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบ 

 

 9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  9.3.1  กรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ที่ สรรหาและคดัเลือกบคุคล ที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิัท รวมทัง้ ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้
บรหิารจดัการกจิการ ที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด โดย
ค านึงถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ มีวิสยัทศัน ์และคณุธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
และตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท ก่อนเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  และน าเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้  
  กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น และมีความเป็นอิสระ จากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่  
นิยาม “กรรมการอิสระ”  ของบรษิัท  เท่ากบั ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้
  (1)   ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ  ดว้ย 
  (2)  ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้งพนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ 
ผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที่ปรกึษาของสว่นราชการ 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท 
  (3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
  (4) ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ที่มนียั หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการให ้ หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั  ซึ่งเป็นผล
ใหบ้รษิัทหรือ คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือ
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ตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั
โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท  บรษิัทใหญ่  บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยัผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ีซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยบรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าว มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้อี  านาจควบคมุหรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
  (7) ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่     
  (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่นหรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 
  (9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ไดม้ีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ
ของบรษิัท ตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ไดม้ีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 
  ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ ผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
  ทัง้นี ้ ในรอบระยะเวลาบญัชทีี่ผ่านมากรรมการอิสระของบรษิัทไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิาร
ทางวิชาชีพ หรือบคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิาร
ทางวิชาชีพในมลูค่าเกินกว่าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาตและการ
อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่  
 

  9.3.2  การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิเป็นรายบุคคลและ
มีพืน้ฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคดัเลือกบคุคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั 
รวมทัง้ ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็น
ผูถื้อหุน้ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด เพื่อเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
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บรษิัท แทนกรรมการบรษิัทที่ตอ้งออกตามวาระต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาเลือกต้ังเป็นรายบุคคล เวน้แต่ กรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จะพิจารณาสรรหาบคุคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการบรษิัทในต าแหน่งที่ว่างลงตาม
ขอ้บงัคบับรษิัท 
  นอกจากนี ้  บรษิัทฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบคุคล เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบรษิัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด ซึ่งสามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
  1. คณะกรรมการบริษัท 
  องคป์ระกอบและการเลือกต้ัง   ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ  หมวดที่  3 คณะกรรมการ ขอ้ 18  และกฎบตัร ใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบรษิัท แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 คน และเลือกตัง้บคุคลที่ไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับรษิัท รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจ
ใหบ้รหิารจดัการกิจการ ที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 
และกรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และมีจ านวน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
  วิธีเลือกต้ังกรรมการบริษัท  ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ้ 20 กรรมการบรษิัทนัน้ใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
  (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหนึ่ง 
  (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน 
   เป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
   กรรมการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา 
   มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานเป็นผูอ้อก 
   เสียงชีข้าด 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ้ 21 และกฎบตัรก าหนดใหใ้นการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบรษิัทออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัราถา้จ านวนกรรมการบรษิัท
ที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการบรษิัทที่จะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการบรษิทั
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิัทซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้
  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ 
   1. ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ้ 22 และ 24 และกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการบรษิัท
พน้จากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
     1.1 ตาย 
     1.2 ลาออก 
     1.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ 
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     1.4 มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการ 
       ที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศ 
       ก าหนด 
     1.5 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
     1.6 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
และเมื่อต าแหน่งกรรมการบรษิทัว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบรษิัทแทนต าแหน่งกรรมการบรษิัทที่ว่างในการประชมุคณะกรรมการ 
บรษิัทคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบรษิัทจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน และจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการบรษิัทไดเ้พียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบรษิัทที่ตนแทน 
   2. ตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ้ 25 ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติให้
กรรมการบรษิัทคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถืออยู่โดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง   
   บรษิัทฯ ไมไ่ดก้ าหนดจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านที่สดุ เพราะเชื่อว่าความสามารถทาง
ธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบรษิัทแต่ละคนไม่ไดข้ึน้อยู่กบัอาย ุ ตราบเท่าที่กรรมการบรษิัททกุคนมีความตัง้ใจ
และจรงิใจในการปฏบิตัิหนา้ที่กรรมการบรษิัท    ตามที่ไดร้บัความไวว้างใจจากคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ เพราะอ านาจ
การตดัสินใจในการเลือกตัง้บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทนัน้ เป็นสทิธิของผูถื้อหุน้โดยแทท้ี่จะคดัเลือกบคุคลเขา้
ท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและควบคมุการด าเนินงานของบรษิัทแทนตน 
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  องคป์ระกอบและการแต่งต้ัง ตามกฎบตัร ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการ
บรษิัท และมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้  
  1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
  2. เป็นกรรมการอิสระ 
  3. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินการของบรษิัท  
   บรษิัทใหญ่  บรษิัทย่อย  บรษิัทรว่ม  บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
  4. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
  5. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
  ทัง้นี ้ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่งคน ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้
  ทัง้นี ้ หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ไดม้ีประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการตรวจสอบใหม่
กรรมการตรวจสอบของบรษิัท ตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ไดม้ีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัที่มีมติแต่งตัง้ และเม่ือ
ครบวาระแลว้หากคณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ ยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่ก็ให้
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คณะกรรมการตรวจสอบชดุเดมิปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้จะไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตัง้ตอ้งกระท าภายใน 2 เดือน
นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหม่ได ้
  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบพน้จากต าแหนง่  (นอกจาก
การออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบรษิัท 
   4. คณะกรรมการบรษิัทมีมติถอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
   5. ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและ 
     เม่ือต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระ 
     ไมน่อ้ยกว่า 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น  
     เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชมุคราวถดัไปและจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่า  
     วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน 
  บรษิัทฯ  ไม่ก าหนดจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านที่สดุ ของกรรมการตรวจสอบขึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 
  3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  องคป์ระกอบและการแต่งต้ัง ตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้
กรรมการบรษิัท และ/หรือ บคุคลอื่นใหด้ ารงต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอ ที่จะท าหนา้ที่
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัที่มีมติแต่งตัง้และเม่ือ
ครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบรษิัทยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชดุใหม ่ ก็ให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชดุเดิมปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบรษิัทจะไดแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชดุใหม่ แทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชดุเดิมที่หมดวาระลง 
ในการแต่งตัง้ตอ้งกระท าภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชดุเดิม
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ได ้
  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัรก าหนดใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จาก
ต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

117 
 

และเม่ือต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไม่
นอ้ยกว่า 2  เดือน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แทนต าแหน่งที่ว่างในการประชมุ
คราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหนง่ไดเ้พียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนที่ตนแทน 
  บรษิัทฯ ไม่ก าหนดจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านที่สดุของกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 
  4. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและบริหารความเสี่ยง 
  องคป์ระกอบและการแต่งต้ัง   ตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน  โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้
กรรมการบรษิัท และ/หรือบคุคลอื่น ทัง้ที่มีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท และ/หรือบคุคลภายนอกใหด้ ารงต าแหน่ง
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่ดา้นธรรมาภิบาลและการบรหิารความเสี่ยง 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัที่คณะกรรมการบรษิัท
มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระ หากคณะกรรมการบรษิัทยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง
ชดุใหม ่ใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสีย่งชดุเดิมปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงชดุใหม่ แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงชดุเดิม ที่
หมดวาระลง ในการแต่งตัง้ตอ้งกระท าภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง
ชดุเดิม ทัง้นี ้กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อีกได ้
  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดใหก้รรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง
พน้จากต าแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
และเมื่อต าแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระ
ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง แทนต าแหน่งที่ว่าง ในการ
ประชมุคราวถัดไป และจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยงที่ตนแทน 
  บรษิัทฯ ไม่ก าหนดจ านวนวาระที่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านที่สดุของกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิาร
ความเสี่ยง ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 
 

  5. คณะกรรมการบริหาร 
  องคป์ระกอบและการแต่งต้ัง  ตามกฎบตัรตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้
แต่งตัง้กรรมการบรษิัท และ/หรือ บคุคลอื่น ทัง้ที่มีฐานะเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษิัท และ/หรือ บคุคลภายนอกใหด้ ารง
ต าแหน่งดงักลา่ว ทัง้นี ้ตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่บรหิารจดัการกจิการของบรษิัท ไดเ้ป็นอย่างดี 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 
  (ก) การออกตามวาระ ตามกฎบตัร  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1  ปี  นบัจากวนัที่มีมติแต่งตัง้และเม่ือ
ครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบรษิัทยงัไม่ไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม่กใ็หค้ณะกรรมการบรหิารชดุเดมิ
ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบรษิัทจะไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารชดุใหม่แทนคณะกรรมการบรหิารชดุเดิมที่
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หมดวาระลง ในการแต่งตัง้ตอ้งกระท าภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการบรหิารชดุเดิม กรรมการบรหิาร
ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ได ้
  (ข) การออกทีม่ิใช่การออกตามวาระ ตามกฎบตัร ก าหนดใหก้รรมการบรหิารพน้จากต าแหน่ง (นอกจาก
การออกตามวาระ) ดงันี ้
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารกจิการที่มีมหาชน 
     เป็นผูถื้อหุน้  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
   4. คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
และเม่ือต าแหน่งกรรมการบรหิารว่างลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน ให้
คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้กรรมการบรหิาร แทนต าแหน่งที่ว่างในการประชมุคราวถดัไปและจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบรหิารที่ตนแทน 
  6. การแต่งต้ังผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดย
พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และแนวทางการด าเนินงานของบรษิัท 
  7. การแต่งต้ังผู้บริหารรายอ่ืนๆ ฝ่ายบรหิารเป็นผูพ้ิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบรษิัท  ซึ่งจะ
พิจารณาจากพนกังานของบรษิัท  ที่มีความสามารถและเหมาะสม 
 

 9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บรษิัทฯ และบรษิัทกลุม่สหพฒันจ์ะพิจารณาศกัยภาพในการลงทนุและจะลงทนุรว่มกนั หรือรว่มลงทนุกบั
บรษิัทรว่มทนุอื่น โดยมีนโยบายใหบ้รษิัทที่รว่มลงทนุและท าธรุกิจที่เก่ียวเนื่องกบักิจการที่ลงทนุมากที่สดุ เป็นผูต้ิดตามผล
การด าเนินงานของบรษิัทนัน้ๆ เพื่อใหท้ราบปัญหาที่เกิดขึน้ และรายงานใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ในกลุม่ทราบ เพื่อรว่มกนั
เสนอแนวทางแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณน์ัน้ๆ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทที่บรษิัทอื่น
ของกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารกลุ่มสหพฒัน ์จะมีทีมผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพ้ิจารณาว่าบรษิัทนัน้ประกอบธุรกจิอะไร จะ
พิจารณากรรมการบรษิัทหรือผูบ้รหิารในกลุม่ที่มีความรู ้ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนัน้ๆ  เขา้ไปเป็นตวัแทน
ของกลุม่ในฐานะผูร้ว่มทนุหรือตามสญัญารว่มทนุ มีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทรว่มทนุนัน้ๆ โดย
บรษิัทฯ ไม่มีอ านาจในการควบคมุ อ านาจในการบรหิารนัน้ขึน้อยู่กบัคณะกรรมการของบรษิัทนัน้ๆ 
  ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษิัทฯ มีบรษิัทย่อย บรษิัทฯ จะดแูลใหบ้รษิัทย่อยมีการปฏิบตัิและเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญั ตาม
หลกัเกณฑต์่างๆ ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ปฏบิตัิ เช่น การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัย ์หรือการท ารายการส าคญัอื่นๆ รวมถึงตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทกึบญัชีของบรษิัทย่อย
ใหบ้รษิัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนด 
 

 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  บรษิัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี มีมาตรการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน โดย
ก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรใน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ หัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน ์ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที ่ โดยใหก้รรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏิบตัหินา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สจุรติ มีวินยั และมีจิตส านึกที่ดีต่อสว่นรวม
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และต่อตนเอง โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นส าคญั ไม่ใชต้ าแหน่งหนา้ที่แสวงหาประโยชนเ์พื่อตนเอง และ/หรือ
ผูอ้ื่นโดยมิชอบ รกัษาผลประโยชนแ์ละทรพัยส์นิของบรษิัท โดยไม่น าขอ้มลูและทรพัยส์ินของบรษิัท ไปใชเ้พื่อประโยชนข์อง
ตนเองและ/หรือผูอ้ื่น และหา้มกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใดใหท้ าธรุกิจแข่งขนักบับรษิัทฯ รวมทัง้มีการก าหนด
เรื่องการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท หา้มมิใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รบัทราบขอ้มลู
ภายในท าการซือ้/ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทกุไตรมาส 
เลขานกุารบรษิัทไดอ้อกจดหมายแจง้เตือนใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งรบัทราบช่วงระยะเวลาการหา้มซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแต่ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณชนแลว้ 
  นอกจากนี ้ กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะมีหนา้ที่ตอ้งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยบ์รษิัทฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตอ้ง
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุครัง้ต่อไป และยงัก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการบรษิัทและผูบ้รหิารตอ้ง
รายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท
หรือผูบ้รหิารครัง้แรก และรายงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สีย โดยสง่แบบรายงานการมีสว่นไดเ้สียแก่
เลขานกุารบรษิัท และเลขานกุารบรษิัทจะสง่ส าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบรษิัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัรายงาน 
  บรษิัทฯ ไดแ้จกนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 2) 
จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานใหแ้ก่กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและ
พนกังานทกุคน พรอ้มทัง้เปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนในการด าเนิน
ธุรกิจ และเป็นหลกัยึดในการท างาน  
  นอกจากนี ้ ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบรษิัท มีการก าหนดเรื่องดงักลา่ว โดยก าหนดบทลงโทษ
ทางวินยัไวส้งูสดุ คือ การเลิกจา้ง ซึ่งกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานไดป้ฎิบตัิตามที่ก าหนด กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร
และพนกังานของบรษิัท สว่นใหญ่อยู่กบับรษิัทฯ เป็นเวลานาน ไดร้บัการปลกูฝังปรชัญาของ ดร.เทียม โชควฒันา มาเป็น
เวลานาน ท าใหม้ีความซื่อสตัย ์ รกัองคก์ร ดแูลทรพัยส์ินของบรษิัท ไม่ใหม้ีการน าทรพัยส์ินของบรษิัท ไปใชโ้ดยมิชอบ และ
ปัจจบุนัมีการก าหนดอ านาจ หนา้ที่ ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร บรหิารงานโดยคณะบคุคล มีการประชมุหารือรว่มกนั  
 

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
  บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษิัท คือ บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปี
บญัชีที่ผ่านมา ดงันี ้

1. การตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 1,868,000.- บาท 

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

รวมทั้งสิน้ 2,999,000.- บาท 
 

 

 

  และการสอบทานขอ้มลูทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS) 
ไม่เกิน 450,000.- บาท 
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 9.6.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
  บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนงานบรกิารอื่น ใหแ้ก ่ผูส้อบบญัชีของบรษิัท คือ บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ในรอบปี
บญัชีที่ผ่านมา ดงันี ้

การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) 100,000.- บาท 
 

 

  ค่าบรกิารอื่นที่จะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงที่ยงัใหบ้รกิารไม่แลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา   
  - ไม่มี - 
 

 9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ 
  จากการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการบรษิัทได้
พิจารณาการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์มาปรบัใช ้และไดป้ระเมินการปฏบิตัิตามหลกัปฏิบตัิใน CG Code ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนในปี 2560 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีกระบวนการที่ไดป้รบัใชห้รือมีแผนพฒันาใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจแลว้ คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหม้ี
การจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560  ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดยบรษิัทฯ ไดม้ีการทบทวนและจดัท าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
(ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 2) และไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10 (ชดุที่ 25) เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2562 
เพื่อใชแ้ทนฉบบัเดิม และก าหนดใหม้ีการทบทวน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
  จากการที่บรษิัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน สง่ผลใหบ้รษิัทฯ 
ไดร้บัผลการประเมิน ดงันี ้
  1. การก ากบัดแูลกิจการที่ดี บรษิทัฯ ไดร้บัผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 
2563 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) บรษิัทฯ ไดค้ะแนนอยู่ในระดบั “ดีเลิศ”  
  2. การประเมินหุน้ยั่งยนื บรษิัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งใน 124 บรษิัท ที่อยู่ในรายชื่อหุน้ยั่งยืน หรือ 
Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2563 จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  3. การประเมินคณุภาพการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 บรษิัทฯ ไดค้ะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปี
ที่ 12 ติดต่อกนั ผลประเมินอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ”  
  4. การประเมินขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : 
ESG) โดยสถาบนัไทยพฒัน ์ประจ าปี 2563 ของบรษิัทจดทะเบียน ครอบคลมุบรษิัทจดทะเบียน จ านวน 803 บรษิัท บรษิัทฯ 
ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นบรษิัทในกลุม่หลกัทรพัย ์ESG100 ที่มีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 
 

 9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี่ในเร่ืองอ่ืนๆ  
  การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท 

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทจะมีการแนะน ากรรมการบรษิัทคนใหม่ และแนะน านโยบายธุรกิจของบรษิัท 
รวมทัง้มอบคู่มือกรรมการบรษิัทและรายงานประจ าปี ซึ่งคู่มือกรรมการบรษิัท ไดม้ีการปรบัปรุงและไดแ้จกใหแ้ก่กรรมการ
บรษิัท และผูบ้รหิารทกุคน เพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบตัหินา้ที่ ประกอบดว้ย 

  1.   การเปรียบเทียบ ขอ้บงัคบับรษิัท พ.ร.บ.บรษิัทมหาชน พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในหวัขอ้ต่างๆ ที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร เช่น การจดัประชมุ
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คณะกรรมการบรษิัท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ความมีผลสมบรูณใ์นการด าเนินกิจการของ
คณะกรรมการบรษิัท และการเลือกตัง้กรรมการบรษิัท 

  2.   กฎบตัรคณะกรรมการชดุต่างๆ 
  3.  หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประกอบดว้ย นโยบายในการก ากบัดแูลกิจการ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 5 
หมวด จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

  ส าหรับส่วนทีบ่ริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ บรษิัทฯ จะน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป 

ข้อทีย่ังไม่ไดป้ฏิบัต ิ เหตผุล 

1. บรษิัทฯ มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไขว้
หรือแบบปิรามิด ในกลุ่มของบรษิทั 

เนื่องจากเป็นลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทท่ีมีมาตัง้แต่ก่อนเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แต่การถือหุน้ไขวด้งักล่าว ไม่มีลกัษณะเป็นการ
ถือหุน้ไขวร้ะหว่างกนัท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑข์อ้ 14 ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม ่

2. คณะกรรมการบรษิัทไม่มีการก าหนด
สดัส่วนการเป็นกรรมการบรษิัทตามเงิน
ลงทนุ จ านวนบรษิัทท่ีกรรมการบรษิัทไป
ด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการ และจ านวน
วาระท่ีจะด ารงต าแหน่ง 
 

คณะกรรมการบรษิัท ไม่ไดก้ าหนดสดัส่วนการเป็นกรรมการบรษิทัตามเงินลงทนุ 
จ านวนบรษิัทท่ีกรรมการบรษิัทแต่ละคนด ารงต าแหน่ง อายกุรรมการ และจ านวนวาระ
ท่ีจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสดุ เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และ
ความเชี่ยวชาญของกรรมการบรษิัทแต่ละคนไม่ไดขึ้น้อยู่กบัอายหุรือจ านวนบรษิัทท่ี
ด ารงต าแหน่ง ตราบเท่าท่ีกรรมการบรษิัททกุคนมีความตัง้ใจและจรงิใจในการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีกรรมการบรษิัท ตามท่ีไดร้บัความไวว้างใจจากคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
ในปี 2563 บรษิัทฯ มีกรรมการบรษิัทจ านวน 1 คน ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทจด
ทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งบรษิัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีแต่อย่าง
ใด เน่ืองจากกรรมการบรษิัทดงักล่าว ไดอ้ทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหก้บับรษิัทฯ 
อย่างเต็มท่ี โดยเขา้ประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอและท าคณุประโยชนใ์หก้บั
บรษิัทฯ มาโดยตลอด  และมีกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี 
จ านวน 1 คน ซึ่งมีคณุสมบตัิตรงกบัความตอ้งการของบรษิัท ไดน้ าประสบการณ ์ความรู ้
ความเชี่ยวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยทุธแ์ละการ
ด าเนินงานของบรษิัท 

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ
อิสระและไม่ไดป้ระกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 

ถึงแมป้ระธานและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่ไดเ้ป็นกรรมการ
อิสระ แต่ทกุคนเป็นกรรมการท่ีมีความรู ้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณใ์นการท าหนา้ท่ีดงักล่าว อีกทัง้ไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ 
ซื่อสตัยส์จุรติ และไม่ไดอ้อกเสียงในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 

4. คณะกรรมการบรษิัท ยงัไม่มีการ
ประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบคุคล 

เนื่องจากการประเมินในรูปแบบกรรมการบรษิัททัง้คณะ สามารถสะทอ้นการ
ปฏิบตัิงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการบรษิัทแต่ละท่าน สามารถน ามาพฒันาในแต่ละ
หวัขอ้ไดเ้ป็นอย่างดี 

 

  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SPI... กบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
รายงานความยั่งยืนฉบบันี ้จดัท าขึน้เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ ที่สนใจกิจกรรมทางธุรกจิ 

และผลการด าเนินงานของบรษิัท ภายใตน้โยบายความรับผิดชอบตอ่สังคม “คนดี สนิค้าดี สงัคมด”ี โดยบรูณาการตามบรบิท
ทางธุรกจิที่สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององคก์รสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals : SDGs) 

เกณฑแ์ละตัวชีว้ดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Indicators) และตัวชีว้ัดการเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถของบรษิัทในการสรา้งคณุค่าต่อองคก์รและกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สียอยา่งยั่งยืน 

ในปี 2563 ประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลก  รวมถึงประเทศไทยดว้ย ตอ้งเผชิญกบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา-19 (COVID-19) ท าใหเ้กิดการชะลอตวัในหลายอตุสาหกรรม บรษิัทฯ ตระหนกัถึงปัจจยัที่ทา้ทายดงักล่าว ซึ่งบรษิัทฯ 
สามารถปรบัตวัและพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบรษิัทไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดว้ยคา่นิยมองคก์ร “มุ่งสร้างความส าเร็จ
จากการรวมพลัง และการแบ่งปันอย่างเหมาะสม เพื่อการพฒันาธุรกิจให้ม่ันคงอย่างย่ังยืน” โดยในรอบปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ 
ไดม้ีการด าเนินการดา้นตา่งๆ เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ดงันี ้

เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับธุรกิจหลกั เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัธุรกิจหลกั โดยการลงทนุเพิ่มเติมในกิจการท่ีมี
ก าไรดี และเป็นฐานธุรกจิที่เติบโตในเครือสหพฒัน ์และอตุสาหกรรมใหม่ ๆ รวมถงึการลงทนุพฒันาดา้นบคุลากร เพื่อสรา้งผูน้  าใน
รุน่ต่อ ๆ ไป ใหม้ีความเขา้ใจในธรุกิจ วิธีการแกปั้ญหา และจรยิธรรมทางธุรกิจควบคู่กนัไปในช่วงวกิฤต 

ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจวา่การด าเนินงานของบรษิัทจะไม่สรา้งผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และไดร้บั
การยอมรบัจากชมุชนตามเปา้หมายการเป็นสวนอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) ที่อยู่รว่มกบัชมุชนไดอ้ย่างยั่งยืน 
บรษิัทฯ มีการด าเนินการด้านสิง่แวดลอ้ม ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การบรหิารจดัการน า้ การใชพ้ลงังานทางเลือกจากไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยจ์ากหลงัคาอาคาร โรงงาน และจากทุ่นลอยน า้ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการจดัการคณุภาพอากาศ  การ
จดัการกากของเสียและวสัดเุหลือใช ้รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมในการสนบัสนนุผ่านกิจกรรม 6 ด้าน ดา้นการพฒันาชมุชน
และสงัคม ดา้นการส่ือสารและสานสมัพนัธเ์พื่อความยั่งยืน ดา้นการศกึษาและกิจกรรมเรียนรูข้องนกัเรียน ดา้นท านบุ ารุงศาสนา
และสืบสานประเพณี ดา้นสขุภาพ และกิจกรรมสาธารณประโยชนต์่าง ๆ โดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

ดว้ยความรว่มมือของผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั ในการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลมุในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุง่พฒันาองคก์รไปสู่ความยั่งยืน ส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืนประจ าปี 2563 เป็นปีที่ 2 
นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ไดร้บัผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลศิ” รวมถึงไดร้บัผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุน้ (AGM Checklist) คะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที ่12 และไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยู่ในกลุม่
หลกัทรพัย ์ESG100 ประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นการเป็นองคก์รธรรมาภิบาล 

ในนามของ บรษิัท สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ขอขอบคณุผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ที่ใหค้วามรว่มมือและ
สนบัสนนุ ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยั่งยืน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิง่ว่า ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั  จะยงัคงมุ่งมั่น
ในการด าเนินธุรกิจโดยค านงึถงึประโยชนต์่อทัง้ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ ดว้ยความตัง้ใจจรงิต่อไป 

 
 
         (นายวิชยั  กลุสมภพ) 
        กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

125 
 

  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

126 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคญัและมุ่งมั่นในการเปิดเผยขอ้มลูดา้นการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ถูกตอ้ง โปร่งใส  โดยต่อเนื่องและครอบคลมุการด าเนินงาน  ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 

แนวทางการจัดท ารายงาน 
SPI…กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2563 บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารดา้นความความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

คดัเลือกประเด็นส าคญัดา้นความยั่งยืนตามหลกัการก าหนดเนือ้หา (Materiality Assessment) และเปิดเผยขอ้มลูใหส้อดคลอ้ง
กับแนวทางรายงานขององคก์รความร่วมมือว่าดว้ย การรายงานสากลด้านความย่ังยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting 
Initiative : GRI Standard) ระดับพืน้ฐาน (Core Option) และตัวชีว้ัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Park Index) และศกึษาหลกัการและแนวทางการด าเนินงาน เพื่อยกระดบัการบรหิารจดัการธุรกิจ โดยการบรูณาการทัง้เรื่องการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและการขับเคล่ือนธุรกิจสู่ความยั่งยืนจากคู่มือการพัฒนาธุรกิจเพื่อความย่ังยืนส าหรับบริษัทจด

ทะเบียน (Corporate Sustainability Guide for Listed Companies) พรอ้มน าเสนอความสอดคลอ้งเบือ้งตน้ของการด าเนินงาน
เทียบกบัเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)  
 

ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 
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        SPI…กับการพัฒนาอย่างย่ังยืนปี 2563 จดัท าขึน้เพื่อ
แสดงผลการด าเนินงานของบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ
เพื่อความยั่งยืน และเชื่อมโยงกบัประเด็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งด าเนินการตามแผนการพฒันาความยั่งยืนภายใต้
นโยบาย “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ที่มุง่เนน้การด าเนินงานตาม 
วิสยัทศัน ์ พนัธกจิ เปา้หมาย ค่านิยมองคก์ร โดยการปฏิบตัิตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยพิจารณาจากความเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจ ความพรอ้มของขอ้มลู และผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
ของบรษิัท ภายใต้ธุรกิจหลัก คือ การลงทนุในธุรกิจสนิค้า
อุปโภค การลงทนุในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม การพัฒนา
สวนอุตสาหกรรมและการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นทิศทาง
เดียวกบั เป้าหมายการพัฒนา ทีย่ั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาต ิ
(Sustainable Development Goals : SDGs) และตัวชีว้ดัการ
เป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) ที่
มุ่งเนน้การพฒันาใน 3 มิตหิลกั คอื เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

ขอบเขตการรายงาน 
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ผู้มีส่วนได้เสียและประเดน็ความยั่งยืน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 

ความสมัพนัธท์ี่ดกีบัผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นปัจจยัส าคญัต่อการสรา้งคณุค่าต่อธุรกิจ บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วน
รว่มกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเนื่อง เพื่อรบัทราบความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ไดร้ะบผุูม้ีส่วนไดเ้สีย
ขององคก์รดว้ยการวเิคราะหค์วามเก่ียวขอ้ง โดยประเมินจากผลกระทบและอิทธิพลที่เกิดขึน้ระหว่างกนั พบว่าผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ของบรษิัท ประกอบดว้ย 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ ผูบ้รหิาร/พนกังาน ชมุชน/สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม คูแ่ข่ง เจา้หนี ้ และ
ภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง และมีแนวทางในการมีส่วนรว่มกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ดงัปรากฏในตาราง  
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ปัจจบุนั การพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชงินิเวศในประเทศไทย นบัเป็นกลไกที่เพิ่มคณุค่าทางเศรษฐกิจ ที่ไดร้บัความสนใจ
อย่างกวา้งขวาง จากบทเรียนต่าง ๆ ท่ีผ่านมาในอดีต ที่สะทอ้นใหภ้าคอุตสาหกรรมเกิดความตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการ
ประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมน้อยที่สุดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมเลย เพื่อให้
ภาคอุตสาหกรรมลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลุมมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน ภายใต้การใช้
มาตรการในการป้องกันมลภาวะตั้งแต่แรกเร่ิม แทนการใช้หลักการบ าบัดมลภาวะทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการผลิต อีกทัง้
ยังเป็นการสรา้งงานควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
(Engagement) การผลักดันและการส่งเสริมให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเรื่องส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภัย 
(Enhancement) การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่อย่างจ ากัดในลกัษณะการส่งเสรมิใหเ้กิดความยั่งยืน (Resource efficiency) 
ที่อยู่บนหลกัการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (Symbiosis) โดยการพฒันา ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ใหค้ลา้ยคลึงกบัระบบ
นิเวศทางธรรมชาติเป็น เมืองน่าอยู่คู่กับอุตสาหกรรม (Happiness) ที่มีความสมดลุของเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และ

กระบวนการประเมินประเดน็ส าคัญด้านความยัง่ยืน 

บริษัทฯ ไดม้ีการระบุประเด็นที่ส  าคัญดา้นความยั่งยืน โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณโ์ลก เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 

SDGs) และตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) ความตอ้งการ ความคาดหวัง และ
ผลกระทบที่มีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย การบรหิารความเส่ียงขององคก์ร วิสยัทศัน ์และรายงานประเด็นท่ีมีนัยส าคญัดา้นความยั่งยืนต่อ
องคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยยึดหลกัการของมาตรฐานการรายงานความย่ังยืนสากล (GRI Standard : Global Reporting 
Initiative Standards) 

การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) 

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

 เป้าหมายทัง้ 17 เปา้หมาย สะทอ้นถึง 3 มติิแหง่ความยั่งยืน คอื มิติสังคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม รว่มกบัอีก 2 มติ ิ
คือ มิติสันติภาพและสถาบนั และมิติเร่ืองหุน้สว่นการพัฒนา ที่เป็นเชื่อมโยงทกุมิติของความยั่งยืนไวด้ว้ยกนั  รวมเป็น 5 มติ ิ
องคก์ารสหประชาชาติแบง่เป้าหมาย 17 ขอ้ ออกเป็น 5 กลุม่ (5 Ps) ซึ่งประกอบดว้ย People (มิติสงัคม) Prosperity (มิตเิศรษฐกจิ) 
Planet (มิติส่ิงแวดลอ้ม) Peace (มิติสนัติภาพและสถาบนั) Partnership (มติิหุน้ส่วนการพฒันา) 
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ด ารงอยู่ไดอ้ย่างยั่งยืนเป็นส าคญั เพื่อคงความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรธรรมชาติ และพลงังานให้คนรุน่หลงัสืบต่อ ทัง้นี ้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ลดตน้ทุน เพิ่มผลก าไร และเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัภาคธุรกิจอีกดว้ย นอกจากนัน้ คือ มีการรว่มมือกบัชมุชน ในการยกระดบัคณุภาพชีวิต และเศรษฐกิจ
ในพืน้ท่ีใหม้ีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และเติบโตไปพรอ้ม ๆ กบัโรงงานอตุสาหกรรมอย่างยั่งยืน  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้ันที่ 1  การระบุประเด็นส าคัญ 

บริษัทฯ พิจารณาประเด็นส าคญัของธุรกิจประจ าปี 2563 โดยพิจารณาปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การทบทวนประเด็นส าคญัที่
ไดจ้ากการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศักยภาพ (SWOT) ของบริษัท ทะเบียนความเส่ียงของบริษัท (Corporate Risk Profile) 
และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ตัวชีว้ัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park) ประเด็นสนใจจากการประเมิน
ความย่ังยืนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment : THSI) เป้าหมายการพัฒนาเพือ่
ความย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) แนวโน้มของโลก (Global Mega Trends)  
 

ตัวช้ีวัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) 

ข้ันตอนในการประเมินประเด็นที่มีนัยส าคัญด้านความยั่งยืน 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ไดก้ าหนดคุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศไทย 
ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหาร
จัดการ รวม 20 ด้าน บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 2 พืน้ที่ คือ สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ ศรีราชา 
และ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์กบินทรบ์ุรี  ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ที่อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนทั้งหมด  17 เป้าหมาย ทั้งนี  ้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายที่สอดคลอ้ง สมดุล เกือ้กูลซึ่งกนัและกัน ที่ใหทุ้กภาคส่วนร่วมสรา้งสงัคมที่เป็นสขุ ลดความเหล่ือมล า้ ขจดัความยากจน 
ส่งเสรมิการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงมีการผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
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ข้ันที่ 2  การจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญ 

บรษิัทฯ จดัล าดบัความส าคญัประเด็นดา้นความยั่งยนืของปี 2563 โดยพิจารณาบรบิทการท าธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปของ
แต่ละประเด็นส าคญั ซึ่งไดจ้ากการวิเคราะห ์ขัน้ตอนท่ี 1 ส าหรบัประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อองคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยพิจารณา
ใน 2 มิติ ระหว่าง คะแนน 1 - 5 คือ 

1. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงดา้นธรรมาภิบาล และโอกาสที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิัท 

2. ประเด็นที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ และระดบัอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง 
 

ข้ันที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่ส าคัญ  
บริษัทฯ มีการทวนสอบความครบถ้วนที่มีนัยส าคัญ โดยคณะท างานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และน าเสนอ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นดา้นความยั่งยืนที่มีนัยส าคัญภายใตข้อบเขต
ผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกบรษิัท  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินประเด็นดา้นความยั่งยนืที่ส าคัญ ปี 2563 

จากการทวนสอบประเมินประเด็นส าคญัในปี 2563 พบว่า มีบรบิทการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอกที่ส่งผลตอ่
ความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย อย่างไรก็ตาม ความคาดหวงัที่ไดร้บัจากผูม้ีส่วนไดเ้สียส่วนมากนัน้เป็น ความคาดหวงัที่คงอยู่เดิม 
หากแต่เป็นความคาดหวังที่บริษัทสามารถสรา้งคุณค่าไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียงครัง้ที่  2 (ชุดที่ 6) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 หมวด 14 ประเด็น และจากประเด็นส าคัญที่วิเคราะหไ์ด ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองประเด็น
เหล่านัน้โดยจดักลุ่มประเด็นออกเป็น 3 กลุ่มตามนโยบาย “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ดงันี ้
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“คนดี ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะท าให้องคก์รมีแต่ความเจริญก้าวหน้า” เป็นปรัชญาของ ดร. เทียม โชควัฒนา ท่ีเก่ียวกับ
ทรพัยากรบุคคล ดงันัน้ บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญักับการสรรหาและการคดัเลือกคนดีเขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงของบริษัท ซึ่งมุ่งเนน้
การส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี ควบคู่กับการพฒันาทกัษะความรู ้ความสามารถ เป็นการสร้างคนดี และ 
คนเก่ง ที่รักองคก์ร โดยส่งเสรมิใหพ้นกังานในการสรา้งคณุค่าใหก้บัสงัคม ในดา้นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนส าคญัที่จะน าพา
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันไดใ้นยุคขับเคลื่อนเศรษฐกิจดว้ยนวัตกรรมและการแข่งขันท่ีไรพ้รมแดน ท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาความยั่งยืนขององคก์รสหประชาขาติ และดชันีตวัชีว้ดัการเป็นเมืองอตุสหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดการสรา้งงาน สรา้งรายได ้ขจดัความยากจน มีความเป็นอยู่ดี มีความสขุ โดยด าเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ดงันี ้

การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนด ี

• โครงการท าความดีของพนักงาน 

  สืบเนื่องจากโครงการบนัทึกการท าความดีของพนกังาน ในหวัขอ้
ต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันและการท าบุญท านุบ ารุงศาสนา นัน้ โดยในปี 2563 
พนกังานไดร้่วมสรา้งคุณต่อสงัคม ดว้ยการท าความดีต่อผูอ้ื่น ผ่านการเป็น
ผูใ้หแ้ละแบ่งปัน ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานเลีย้ง
เด็กก าพรา้ สถานสงเคราะห ์เป็นตน้ และจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พนักงานไดร้บัทราบขอ้มลู 
ข่าวสารจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ถึงปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน 
(Personal Protection Equipment: PPE) โดยเฉพาะหนา้กากอนามยั 
และชดุกนัเชือ้โรค ผูบ้รหิารและพนกังานรว่มกนัสนบัสนนุเงินในการจดัซือ้หนา้กากอนามยั เพื่อมอบให้กับ 5 โรงพยาบาลชายแดน 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้แก่ โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลอุม้ผาง 
และโรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกบัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์แม่สอด 

• การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน  (Basic Life Support : BLS)  และการใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจ
ไฟฟา้ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)   

 บรษิัทฯยงัคงใหค้วามส าคญัของการป้องกัน
และช่ วย เห ลือผู้ ป่ วยจากอาการหัวใจหยุด เต้น
เฉียบพลนั และจดัใหม้ีการอบรมหลกัสตูรการช่วยชีวิต
ขั้นพื ้นฐาน (Basic Life Support : BLS) และการใช้
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated 
External Defibrillator : AED) อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี  โดยปี 2563 มีผู้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
เพิ่มขึน้อีก 19 คน รวมเป็นจ านวนผู้ผ่านการอบรม
ทั้งหมด จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อย 53.42% ของ
พนกังานทัง้หมด  
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• การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน โดยค านึงถึงความเท่าเทียม
กันของคนในสงัคม และไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลในทุกๆ ดา้น โดย
บริษัทฯ ไดส้่งเสริมการประกอบอาชีพแก่คนพิการ ตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ สนับสนุนการ
ช่วยเหลือคนพิการ ผ่าน “โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้แก่ก าลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและ
ครอบครัว” ภายใตก้ารดแูลของกองทพับก ดว้ยการสนบัสนุนรา้น
ขายของช าใหก้ับครอบครัวก าลังพลท่ีมีสมาชิกครอบครวัมีความ
พิการ ท่ีอ  าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นการเพิ่มโอกาส ในการ
สรา้งอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หก้ับคนพิการ ตลอดจนผูด้แูลคนพิการ
ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีเกียรติ
และศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป อีกทั้งเป็นการสรา้งก าลังใจ 
สร้างงานเชิงสังคม เชื่อมสังคมส่งต่อความสุขถึงคนพิการและ
ครอบครวัใหเ้ติบโตไปดว้ยกนัอย่างยั่งยืน 

 บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื ้นฐานของมนุษย์ โดยการ 
ประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่จ ากัดความเป็นอิสระและความแตกต่าง
ทางความคิด เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง 
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการปฏิบตัิตาม
กฎหมายแรงงาน หลกัมนุษยธรรม และหลกัความเท่าเทียม ซึ่งครอบคลมุถึงคู่คา้ของ
บริษัท  และเพื่อให้แนวทางการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
พนกังานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิไวใ้น 
จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ หวัขอ้ การไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน ดงันี ้

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
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• โครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีภายในพ้ืนที่โรงงาน 
 

ปัจจุบนั พบว่า ผูป้ระกอบการ (โรงงาน) ต่าง ๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา มีการประกอบ
ธุรกิจอยู่หลากหลายประเภทและอาจมีความจ าเป็นในการน าสารเคมีและวตัถอุนัตรายมาใชใ้นโรงงานเพื่อเป็นวตัถดุิบ หรือ 
ใชใ้นกระบวนการผลิต ดงันัน้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งมวีิธีการจดัเกบ็ท่ีถกูตอ้งตามลกัษณะของสารเคมีและวตัถอุนัตรายนัน้ ๆ   
เพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัผูป้ฏิบตัิงาน และส่ิงแวดลอ้ม  

ในปี 2563 คณะท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มไดม้ี
การทบทวนประเด็นท่ีมีนยัส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ 
มีโรงงานของผู้ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน ์ศรีราชา ท าสารเคมีหกรั่วไหล ดงันัน้ เพื่อ
เป็นการปลกูจิตส านึกใหก้บัโรงงานและผูป้ระกอบการใน
พืน้ที่ในการจดัเก็บสารเคมีและวตัถอุนัตรายอย่างถกูตอ้ง 
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงป้องกนัปัญหาการ
เกิดสารเคมีหกรั่ วไหล บริษัทฯ และผู้ประกอบการ
ภายในพืน้ท่ี จึงไดร้ว่มกนัก าหนดมาตรการเชิงรุก  
 
โดยจดัท า “โครงการส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีภายในพืน้ทีโ่รงงาน” ซึ่งมีโรงงานของ
ผูป้ระกอบภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 47 โรงงาน นอกจากมาตรการเชิงรุก
ดงักล่าวเบือ้งตน้แลว้ บรษิัทฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัระงบัสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจดัใหม้ีการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉิน 
การซ้อมดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ทั้ง 4 แห่ง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและ
สามารถปฏิบตัิงานเพื่อระงบัเหตฉุกุเฉินที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็และปลอดภยัที่สดุ 
 

• การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)   
จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่เป็นการส่งเสรมิสขุอนามยัท่ีดีของพนกังาน

บรษิัทฯ มมีาตรการการป้องการแพรร่ะบาดโรคตดิเชือ้ COVID-19 รวมถึงสนบัสนนุมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing)  
  ของรฐับาล เช่น การจัดเวลาการยืดหยุ่นเวลา

ท างาน (Flexible Hours) การท างานจากท่ีบา้น 
(Work From Home) สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา บันทึก Timeline  อย่างสม ่าเสมอ 
จัดเจลแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือ  การนั่งเว้น
ระยะห่างในการนั่งท างาน (Social Distancing) 
ท าความสะอาดพืน้ผิวและบริเวณส านักงาน
อย่างสม ่าเสมอ   วดัอุณหภมูิพนกังานและผูม้า
ติดต่อก่อนเขา้พืน้ท่ีส  านกังาน และส าหรบัผูม้า
ติดต่อก าหนดใหท้ าแบบคัดกรองก่อนเขา้พืน้ท่ี
ส  านกังาน 

ความปลอดภยัด้านชีวอนามัย 
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คณะกรรมการบรษิัท และผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมาตลอด ตามพนัธกิจ
บริษัทฯ คือ ส่งเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจน

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ การบริหารจัดการและความรับผิดชอบด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 3 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานดา้นต่างๆ ตามขอบเขตที่ไดร้บั
มอบหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
อย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี ้ กรรมการชุดย่อยตอ้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด บริษัทฯ ได้ก าหนด
คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง หนา้ที่ความรบัผิดชอบ การรายงานของคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท าและเผยแพร่หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ดีส าหรบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนยึดถือปฏิบตัิ โดยมุ่งเนน้การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค เป็นธรรม ค านึงถึงและ
เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการปลูกจิตส านึกให้มีความซื่อสัตยส์ุจริตและมีความรับผิดชอบ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะตอ้งเป็นผู้น าในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต 
ยตุิธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

การต่อต้านการคอร์รัปชัน   

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม สจุริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดแนวปฏิบตัิตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ตลอดจนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ตระหนักถึง
ความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการและการต่อตา้นคอรร์ปัชัน จึงไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน บทบาทหนา้ที่ 
ความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และมาตรการด าเนินการ โดยไดป้ระกาศใชท้ั่วทัง้องคก์รและระบเุป็นลายลกัษณอ์กัษรชดัเจน เพื่อ
เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั ส่งเสรมิใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูส่้วน
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมีมาตรการรอ้งเรียนและแจง้
เบาะแส มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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บริษัทฯ ไดร้ับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโดย
เป็น Certified Company ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) ส่ งผลให้บริษั ทฯ  สามารถพัฒนาและปรับป รุ ง
กระบวนการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส ยกมาตรฐานการ
ก ากับดูแลกิจการ และถือเป็นเครื่องยืนยนัถึงเจตนารมณข์อง
บริษัทในการต่อตา้นคอรร์ัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ เข้า
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรรั์ปชันอย่างต่อเน่ือง ปี 2563 
บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนจากการด าเนินงาน และไม่พบ
กรณีทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ สื่อสารนโยบายงดรับของขวัญ 

(No Gift Policy) ให้พนักงานทุกคนรับทราบ  ผ่าน
เว็บไซตข์องบริษัท รวมถึงการจัดส่ง “หนังสือขอความ
ร่วมมืองดให้ของขวัญกับผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท”  ถึงผู้มี ส่วนเ ก่ียวข้องทางธุรกิจ ทั้งนี ้ เพื่ อ
หลีกเล่ียง และป้องกันเหตุปัจจัยที่อาจน าไปสู่การ
กระท าที่ขดัต่อนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และส่งเสริม
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บนพืน้ฐานของ
ความเป็นธรรมและเสมอภาค 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้กับคนในองค์กร ผ่านช่อง
ทางการส่ือภายใน อาทิ  เว็บไซต์ของบริษัท ส่ือวีดิทัศน์ 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และจัดให้มีการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
และการต่อต้านคอรรั์ปชัน โดยผูผ่้านการประเมินตอ้งผ่าน
เกณฑก์ารประเมินรอ้ยละ 80 ทัง้นี ้มีผู้ผ่านการประเมินร้อย
ละ 100 
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• รางวลัด้านการก ากับดูแลกิจการ   

ร่วมกิจกรรมวันตอ่ต้านคอร์รัปชันผ่านระบบออนไลน ์ 

ภายใต้แนวคดิ จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิว้ – Power of Data  
ในท่ี 15 กนัยายน 2563  
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

139 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 บรษิัทฯ มีนโยบายดา้นบคุคลากร โดยใหค้วามส าคญักบับคุคลากรทกุระดบัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนัและเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การรกัษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพไวก้ับบรษิัทฯ ภายใตก้ารบรหิารงานเชิงกลยุทธ์ 
ท่ีสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และเพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดขึน้
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ทัง้นี ้บรษิัทฯ ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหพ้นกังานมีการพฒันาความรู ้(Knowledge) ความสามารถ (Ability) และ
ทกัษะ (Skill) ใหเ้กิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึน้ รวมถึงการพฒันาทศันคติ ลกัษณะนิสยั ซึ่งจะช่วยส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เติบโต และกา้วหนา้
ไดอ้ย่างยั่งยืน รวมถึงจดัใหม้ีสวสัดิการและสิทธิประโยชนท่ี์เหมาะสมใหก้บัพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
เช่น ค่ารกัษาพยาบาล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นตน้ ตลอดจนการดแูลเรื่องความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
โดยจัดสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เกิดการท างานเชิงสรา้งสรรค ์โดยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามขอ้ก าหนด
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) นอกจากนี ้บรษิัทฯ จดัใหม้ีการเลือกตัง้คณะกรรมการสวสัดิการ เพื่อประชมุปรกึษาหาแนวทางแกไ้ขใน 

เรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับนายจ้าง และ ลูกจ้างรวมถึงเปิดโอกาสให้
พนักงานมีบทบาทและส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เป็นการสร้างความสมดุล ระหว่างการท างานและการด าเนินชีวิต 
โดยพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะผ่านช่อง
ทางการรบัขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงพฒันาดแูลพนกังาน
ใหม้ีความเหมาะสมต่อไป 

การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่ นของลูกค้าเป็นกุญแจส าคัญ อัน
น าไปสู่ความส าเร็จของบริษัทอย่างยั่ งยืน โดย
บริษัทฯ จัดให้มีการท าการประเมินความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นใหก้บัลกูคา้ ดงันี ้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
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• เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
 

• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของผู้ประกอบการ
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ทัง้ 4 แห่ง  และบริเวณ J-Park 
Nihon Mura Sriracha บรษิัทฯ มีมาตรการการป้องการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการดแูลพนกังานของบรษิัท รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
มาตรการของรฐั การสนบัสนุนเจลแอลกอฮอลใ์หก้ับหน่วยงานภาครฐั 
นอกจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีการก าหนด
มาตรการการดแูลเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดในวงกวา้ง โดยงด
กิจกรรมต่าง ๆ บริเวณพืน้ที่ส่วนกลาง เช่น พืน้ที่ส  าหรับสันทนาการ 
พืน้ท่ีส าหรบัออกก าลงักาย พื่นท่ีบรเิวณสนามบิน 

“เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) หมายความว่า 
เมืองที่ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทันสมยั
และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ
และการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรพัยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเนน้การ
ออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาค
ประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใตแ้นวคิดการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ เมืองทนัสมยัใหป้ระชาชนในเมือง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยไดก้ าหนดหลักเกณฑ์
ขององคป์ระกอบของแผนการพฒันา ประกอบไปดว้ย  

ค ์5 องคป์ระกอบหลกั คือ การก าหนดพืน้ที่และเป้าหมาย การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบขอ้มลูและความปลอดภยั บริการเมือง
อัจฉริยะ 7 ด้าน (สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ การด ารงชีวิต
อัจฉริยะ การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ และพลเมืองอัจฉริยะ)  และการบรหิารจดัการและการมีส่วนรว่ม 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เป็นจังหวัดในเป้าหมายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ของ
ส านกังานเมืองอจัฉรยิะประเทศไทย  ซึ่งปัจจบุนัสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา อยู่ในขั้นตอนการขอรับการพิจารณา

เป็นเมืองอัจฉริยะ ต่อ คณะกรรมการการบริหารส านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใตช้ื่อโครงการ SAHA GROUP 

SMART CITY โดยมีการพัฒนาบริการระบบเมืองอัจฉริยะ กิจกรรม หรือโครงการที่สอดคลอ้งกับประเภทและลักษณะของการ
พฒันาเมืองอจัฉริยะในดา้นต่าง ๆ เช่น การตรวจวดัคณุภาพอากาศ การตรวจวดัค่าคณุภาพน า้ การพฒันาระบบการรายงานการ
ขายดว้ย ระบบ Line Application ระบบการบริหารคลังสินคา้ เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรดา้นเทคโนโลยีเพื่อรองรบั
ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพการพฒันาเมืองอจัฉริยะในอนาคต บริษัทฯ มีความร่วมมือกับบริษัทร่วมทุน ใน
การวางโครงข่ายใยแกว้น าแสง รองรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งไม่เพียงตอบโจทยท์ัง้กลุ่มผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่ แต่ยงัสามารถ
ตอบโจทยก์ารใช้งานให้กับภาคอุตสาหกรรมไดอ้ีกดว้ย 
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 บริษัทฯ มีการบริหารจดัการน า้แบบบูรณาการ โดย
การใชก้ลยุทธ์ 3Rs ในการด าเนินงาน เพื่อลดปริมาณการ
ใชน้ า้ตัง้แต่ตน้ทาง ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถลดปริมาณน า้ทิง้
ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมต่าง ๆ พรอ้มทัง้มีการควบคมุ ติดตาม 
ตรวจสอบระบบบ าบัดน า้เสียและคุณภาพน า้ที่ผ่านระบบ
การบ าบัด ท าให้มั่ นใจได้ว่าคุณภาพของน ้าหลังผ่าน
กระบวนการบ าบัด มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด การ
น าน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ผ่านกระบวนการ
บ าบัดจากระบบบ าบัดน ้า เ สีย ส่ วนกลางของสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์กบินทรบ์รุี และล าพนู ใชส้ าหรบั
รดน ้าต้นไม้ในพื ้นที่ สีเขียว เพื่อเป็นการลดปริมาณการ
ปล่อยน า้เสีย ที่ผ่านระบบบ าบัดน า้เสียแลว้ลงสู่แหล่งน า้
สาธารณะ (Reduce) 

จดัการน า้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการจดัหาและพัฒนา การใชเ้พื่อ
วตัถปุระสงคต์่าง ๆ การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน า้ใหค้งอยู่ และมีใชไ้ด ้รวมทัง้
การแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากทรพัยากรน า้ทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพดว้ย 

การจัดการส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

• การบริหารจัดการน ้า   
ทรพัยากรแหล่งน า้ เป็นทรพัยากรพืน้ฐานในการพัฒนาประเทศ และมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

จากการขยายตวัของภาคการเกษตร อตุสาหกรรม ท่องเที่ยวและบรกิาร รวมถึงการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร และความไม่
แน่นอนของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ส่งผลใหปั้ญหาเก่ียวกับทรพัยากรน า้มีแนวโนม้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้  ทัง้นี ้ 
บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ  เป็นกระบวนการ 
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 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม และใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่บริษัทที่มีสถานประกอบการ
ตัง้อยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา โดยจัดใหม้ีการรวบรวมน า้เสียจากโรงงานและบ าบดัน า้เสียก่อนปล่อยออกสู่
แหล่งน า้สาธารณะ ดว้ยระบบบ าบดัน า้เสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ทัง้นี ้ในปี 2563 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ติดตัง้ระบบตกตะกอนโดยการใชโ้พลิเมอร ์โดยโพลิเมอรจ์ะช่วยในการตกตะกอนของแข็งแขวนลอย  และด าเนินการติดตัง้ระบบ
ก าจดัตะกอนของระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการสะสมของตะกอนภายในระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง
อย่างรวดเร็ว โดยใชร้ะบบท าแหง้ตะกอน (Dewatering System) ชนิด Screw Sludge Press ในการลดประมาณตะกอนสะสม
ภายในระบบบ าบัดน า้เสีย รวมทั้งการรีดตะกอนที่เกิดขึน้ใหม่ในแต่ละวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการก าจดัตะกอนใน
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา ไดอ้ย่างยั่งยืน 
 

• การตดิตั้งระบบตกตะกอนโดยใช้โพลิเมอร์และระบบก าจัดตะกอนของระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลาง 

• การจัดการพลังงาน 
บรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการการใชพ้ลงังานในพืน้ท่ีใหม้ีประสิทธิภาพ และส่งเสรมิใหเ้กิดการใชพ้ลงังานทางเลือก

ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ศรีราชา โดยบริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 โดย
บูรณาการร่วมกบั ISO 9001 และ ISO 14001 ที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่ ทัง้นี ้เพื่อลดตน้ทุนดา้นพลงังาน ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

o การใช้พลังงานทดแทน (Solar Rooftop)  
 บริษัทฯ มีการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โดยการติดตัง้แผงโซลารเ์ซลล ์บนหลงัคาอาคาร
ส านกังานของบรษิัท (Solar Rooftop) ซึ่งตัง้อยู่ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ศรีราชา โดยติดตัง้ Solar Rooftop ขนาด 
96.39 กิโลวตัต ์ ในปี 2563 บรษิัทฯ สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดป้ระมาณ 499,644 บาท ซึ่งสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าจากการ
ใชพ้ลงังานจากระบบโซล่าเซลล ์คิดเป็นรอ้ยละ 62  
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 รวมทัง้มีการส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทางเลือกใหก้บัผูป้ระกอบการภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์โดยส่งเสรมิการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย ์โดยในเบือ้งตน้มีผู้ประกอบการจ านวน 9 ราย ให้ความสนใจและติดตั้ง Solar Rooftop รวม 

8,287.20 กิโลวัตต ์ปัจจุบัน บริษัทฯ และผูป้ระกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์ศรีราชา มีการติดตั้ง Solar 

Rooftop และ Solar Floating รวม 15,271.91 กิโลวัตต  ์สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซต ์(CO2) ได้ถึง 
13,788.70 ตันต่อปี 

• การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์ (CO2)  และการจัดการคณุภาพอากาศ 
o พ้ืนที่สีเขียว 

 บริษัทฯ มีการจดัการคณุภาพอากาศที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชมุชน คุณภาพอากาศที่ดีตอ้งมี
สารมลพิษอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานก าหนด บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในบริเวณสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒันอ์ย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันท์ุกแห่งมีพืน้ที่สีเขียวที่สามารถดูดซบัและลดการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซต ์ ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัในการก่อใหเ้กิดมลภาวะโลกรอ้น 
 

  
 

o โครงการสนบัสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) หรือ
เรียกวา่ โครงการ LESS ซึ่งมแีนวคิดในการพฒันารูปแบบการด าเนินกจิกรรม ในการช่วยฟ้ืนฟูและรักษาสมดุลระบบนิเวศ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และเพื่อเป็นสร้างความตระหนักให้แกต่นเอง องคก์ร หน่วยงาน และชุมชน ในการ
มีส่วนร่วมในการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  
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1) การลดการใชข้วดพลาสติก และ 2) การน าขวดพลาสติกที่ใช้
แลว้เขา้สู่กระบวนการ Recycle และ/หรือ กระบวนการ Upcycle 
ซึ่งจะท าการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการน าขวดพลาสติกที่ใชแ้ลว้เขา้สู่
กระบวนการ Recycle และ/หรือ กระบวนการ Upcycle ต่อไป 

บริเวณบ่อบ าบดัน า้เสียส่วนกลางสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน ์

o ความหลากหลายทางชีวภาพ  (Biological Diversity หรือ Biodiversity)  
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความแตกต่างหลากหลายของส่ิงมีชีวิตบนโลก และรูปแบบทาง

ธรรมชาติที่ เกิดขึน้จากความหลากหลาย เป็นผลผลิตจากวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิตที่เกิดต่อเนื่องมานับพันล้านปี โดยมี
กระบวนการทางธรรมชาติเป็นตัวควบคุม ซึ่งในระยะหลังไดม้ีอิทธิพลของมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก่อใหเ้กิดสายใยของชีวิต ที่มนษุยเ์ราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสายใยนีแ้ละต่างตอ้งพึ่งพาอาศยัในการด ารงชีวติ ระบบนิเวศ
จะมีส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ (รวมถึงมนษุย)์ อยู่ร่วมกนัเป็นสงัคม มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนั รวมทั้งมีปฏิสมัพนัธก์ับส่ิงไม่มีชีวิตอื่น ๆ ท่ีอยู่
รอบตวั ทัง้อากาศ น า้ และดินดว้ย คุณค่าในการบ ารุงรกัษาระบบนิเวศใหส้ามารถด ารงอยู่ได ้และดูแลระบบนิเวศใหค้งทน จะ
เป็นประโยชนท์ี่ส  าคญั ตลอดทัง้ในดา้นนนัทนาการและการท่องเที่ยวของมนุษย ์ทัง้นี ้ภายในสวนอุตสาหากรรมเครื อสหพฒัน ์
ส่งเสรมิและดแูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในทกุ ๆ ดา้น เพื่อเป็นการรกัษาสมดลุทางธรรมชาติอยา่งต่อเนื่อง ใหเ้กิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

สืบเนื่องจากการด าเนินกิจกรรม ในการน าวสัดสุ านกังานท่ีใชแ้ลว้กลบัไปใชป้ระโยชน์
ตามหลัก 3Rs ในปี 2562 ต่อเนื่องมาในปี 2563 ผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม   คือ กิจกรรมการ
รณรงคก์ารคดัแยกขยะ (ขวดพลาสติก)  กิจกรรมบริจาคลวดเย็บกระดาษ ห่วงฝาอลมูิเนียม 
และ กิจกรรมบริจาคปฏิทิน (ตัง้โต๊ะ) เก่า ใหก้ับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และเพื่อให้
เกิดประโยชนส์งูจากการด าเนินโครงการ ปี 2564 คณะท างานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ไดศ้ึกษาวิธีการค านวณหาค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ตามวิธีและตารางการค านวณ ตามโครงการ LESS โดยในเบือ้งตน้บรษิัทฯ จะก าหนด
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน 2 แนวทาง คือ 

บริจาคปฏิทิน (ตัง้โต๊ะ) เก่า 

บริจาคขวดพลาสติก 
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▪ การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลอืใช้ 
 

 
 

 

 

 

  

การวิจยัและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล าพูน ได้น ากากของเสีย 
และวสัดเุหลือใชต้่าง ๆ มาท าใหเ้กิดประโยชน ์ตามหลกั 3Rs คือ การใช้
กากตะกอนน า้เสีย ผักตบชวาในระบบบ าบัดน า้เสีย และเศษไม ้และ
วัชพืชต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดิน และน ามาใชภ้ายในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ล าพูน เพื่อลดผลกระทบต่อคณุภาพน า้เสีย
ท่ีออกจากระบบบ าบดั ลดตน้ทุนในการส่งกากตะกอนน า้เสียไปก าจัด 
ลดค่าใชจ้่ายในการซือ้ปุ๋ ยชีวภาพส าหรบัดูแลพืน้ท่ีสีเขียวท่ี ตอ้งใชเ้ป็น
ประจ า ซึ่งการด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี  2562  ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ  ไดแ้ก่  การท าวัสดุปรบัปรุงดิน จากการย่อยสลายกากตะกอน
น า้เสียดว้ยไสเ้ดือนดิน การท าวสัดุปรบัปรุงดินจากผกัตบชวาในระบบ
น า้เสีย และการท าวสัดปุรบัปรุงจากเศษไม ้และวชัพืช (ปุ๋ ยไม่กลบักอง) 
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ปรากฎการณก์ารกลายเป็นเมือง (Urbanization) เป็นปรากฏการณท์างสงัคมที่มีแนวโนม้การกลายเป็นเป็นเมืองที่สงูขึน้
เรื่อย ๆ โดยการกลายเป็นเมืองช่วยสรา้งโอกาส ความทา้ทาย และส่งผลต่อความเปราะบางของผูท้ี่อาศยัอยู่ในเขตชานเมืองดว้ย
เช่นกนั ท าใหท้ิศทางการพฒันาจะเกิดขึน้ในหลายมิติ เช่น ทางดา้นการคมนาคม ทางดา้นการศกึษา ทางดา้นเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิด
ปรากฏการณก์ารกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์ตระหนกัถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ดงันัน้ เพื่อดแูล
จัดการปัญหาดังกล่าว  ตลอดจนเพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างยั่ งยืน โดยมุ่งพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental) ดา้นสังคม (Social) และดา้นบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่งประกอบดว้ย การบริหารจัดการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วย
เสริมสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ชุมชนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ และมาตรฐานดา้นคุณภาพ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และการเสรมิสรา้งความผูกพนักบัชมุชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 6 ดา้น ดา้นการพฒันา
ชุมชนและสงัคม ดา้นการส่ือสารและสานสมัพนัธเ์พื่อความยั่งยืน ดา้นการศึกษาและกิจกรรมเรียนรูข้องนกัเรียน ดา้นท านุบ ารุง
ศาสนา และสืบสานประเพณี ดา้นสขุภาพ และกิจกรรมสาธารณประโยชนต์่าง ๆ ดงันี ้

• ด้านคณุภาพชีวิตชุมชน 
o แจกหน้ากากอนามยัและเคร่ืองพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์เพ่ือฆ่าเช้ือ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริม
สขุอนามยัที่ดีใหก้ับชุมชนโดยรอบเครือสหพฒัน ์รวมถึงลดปัญหาการขาดแคลนหนา้กากอนามยัและการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ไดด้  าเนินการแจกหนา้กากอนามัยเพื่อใชป้้องกัน และสนับสนุนเครื่องพ่นละออก
ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซตใ์นการค่าเชือ้โรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหก้บัชมุชนโดยรอบเครือสหพฒัน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o สนับสนุนให้ชุมชนมพ้ืีนที่ขายผลติภณัฑ ์
 

 

 
 

 

การพัฒนาชุมชน และสังคม  
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o โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม  โชควัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  ปัจจุบัน โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดล าพูน มีผลผลิตทางการเกษตรที่ ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) จ านวนทั้งหมด 21 
ชนิด  ซึ่งแสดงถึงผลผลิตที่มีคณุภาพดี ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด ไดผ้ลผลิตสงู คุม้ค่าการลงทนุ และขบวนการผลิตปลอดภยัต่อ
เกษตรกรและผูบ้รโิภค ใชท้รพัยากรที่เกิดประโยชนส์งูสดุ เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่เกิดมลพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ปี 2563 มกีารจา้งแรงงานทอ้งถิ่น จ านวน 9 คน มี
ค่าจา้งแรงงาน จ านวน 2,208,000.- บาท และมียอด
จ าหน่ายผลผลิตทางเกษตร จ านวน 145,193.- บาท 

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ปล่อยน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางออกสู่แหล่งน า้
สาธารณะ จึงมีการน าเสียที่ผ่านการบ าบัดแลว้ดังกล่าวกลับมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน ์ปัจจุบัน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์
ล าพูน และ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ์กบินทรบ์ุรี เปิดด าเนินการ โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา เพื่อเป็น
ศนูยก์ลางการเรียนรูด้า้นการเกษตร โดยใชน้ า้เสียที่ผ่านการบ าบดัแลว้มาใชใ้นโครงการฯ โดยนอ้มน าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางในการพฒันาอตุสาหกรรมควบคูก่บัการบรหิารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการอยู่รว่มกบัชมุชนอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้ แสดงใหเ้หน็วา่ 
การด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้  

นอกจากเป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้แล้ว โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ดร. เทียม โชควฒันา จงัหวดัล าพนู มีการสร้างรายได้ใหก้บัชมุชนโดยการ
จา้งแรงงานในชมุชนท างานในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรบัโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ดร. เทียม โชควฒันา กบินทรบ์ุรี จงัหวดัปราจีนบุรี ไดเ้ปิดพืน้ที่บางส่วนใน
บริเวณโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนโดยรอบส าหรับประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
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ให้ความรู ้ความเข้าใจ “เรื่องสิ่งแวดล้อม 
และสารเคมีอันตราย โรงเรียนผู้สูงอายุ
ชุมชนบ้านไร่หน่ึง"อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 
 

ประชุม “สานพลังประชารัฐ  ร่ วมใจ
เครือสหพัฒน์ เครือข่ายด้านแรงงาน
สัมพันธ ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”
ร่วมกับหน่วยงานเทศบาล / ชุมชน / บริษัท
ในเครือฯ  

ประชุมร่วมกับภาครัฐในการร่วมแก้ไข
ปัญหาของชุมชน เช่น ประชุมป้องกันและ
แกไ้ขภยัพิบตัิช่วงฤดแูลง้ 

ประชุมติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน ้าคลองยาง

รว่มกบัคณะกรรมการไตรภาคี  ต.วงัดาล อ.กบินทรบ์รุี  

จ.ปราจีนบรุี 

ด้านการส่ือสาร และสานสัมพันธ์ เพ่ือความยั่งยืน 

 ส าหรบัโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทยีม โชควฒันา 
กบินทรบ์รุี จงัหวดัปราจีนบรุี ปัจจุบันมีผลผลิตทางการเกษตร 
จ านวน 12 ชนิด และมียอดจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรใน
ปี 2563 จ านวน 26,514.50 บาท และในปี 2562 จ านวน 
14,610.50 บาท 

โครงการอบรมเรียนรู ้การฝึกอบรม เชิ ง

ปฏิบัติการ “การปลูกและผลิตพืชตาม

ศาสตรพ์ระราชา” โครงการเกษตรพอเพียง

รว่มกบัโรงเรียนวดัหนองซิว จ.ล าพนู 

ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

ให้กับโรงเรียนวัดเขาตะแบก ร่วมกับบริษัทใน

เครือสหพฒัน ์ จ.ชลบรุี 

กิจกรรมวันสาธิตชวนเด็กไทยปลูกข้าว ปลูกใจ 
สืบสานอาชีพการท านาให้ย่ังยืน ณ ศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนครแหลมฉบงั 
ชมุชนบา้นหนองคลา้เก่า จ.ชลบรุี 

ด้านการศึกษาและกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
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รว่มเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วดัในชมุชน วดั

จุกะเฌอ วัดเนินบุญญาราม และวัดพระ

ประทานพร จ.ชลบรุี 

กิจกรรมงานทอดกฐินประจ าปี 2563 วดัหนอง

ปลาขอ วดัน า้บ่อเหลือง วดัสนัหลวง จ. ล าพนู 

รว่มทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนวดัปาก

แพรก ต.กบินทร ์อ.กบินทรบ์รุี  จ.ปราจีนบรุี  

 

ด้านท านุบ ารุงศาสนาและประเพณ ี

สนบัสนนุกิจกรรมการออกหน่วยสาธารณสุขเคล่ือนที่ชุมชน  
เทศบาลนครแหลมฉบงั – เทศบาลนครเจา้พระยาสรุศกัดิ์ จ.ชลบรุ ี

ด้านสุขภาพ 

จดักิจกรรมวนัลอยกระทง “งานย่ีเป็ง”  

จ.ล าพนู 

งานประเพณบีายศรีสูข่วัญข้าว ต.นนทรี  
อ.กบินทรบ์รุี จ. ปราจีนบรุ ี

กิจกรรมวันข้าวใหม่และประเพณีเก่ียวข้าว 
รว่มกบัชมุชน และเทศบาล จ.ชลบรุ ี

บริจาคโลหติ 
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ร่วมปลูกหญ้าแฝกริมตลิงล าเหมืองร่องห้า บา้นวงัไฮ 
ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 
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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 128 - 132 
GRI 102 General Disclosures 102-1 Name of the organization 32 

GRI 102 General Disclosures 102-2 Activities, brands, products, and services 14 - 26 
GRI 102 General Disclosures 102-3 Location of headquarters 32 
GRI 102 General Disclosures 102-4 Location of operations 32 

GRI 102 General Disclosures 102-5 Ownership and legal form 9 
GRI 102 General Disclosures 102-6 Markets served 14 - 26 
GRI 102 General Disclosures 102-7 Scale of the organization 45 

GRI 102 General Disclosures 102-8 Information on employees and other workers 50 
GRI 102 General Disclosures 102-41 Collective bargaining agreements N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-9 Supply chain 14 - 26, 125 
GRI 102 General Disclosures 102-10 Significant changes to the organization and its 

supply chain 
N/A 

GRI 102 General Disclosures 102-11 Precautionary Principle or approach 27 - 29 

GRI 102 General Disclosures 102-12 External initiatives 146 - 150 
GRI 102 General Disclosures 102-13 Membership of associations 93 
GRI 102 General Disclosures 102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements 
174 - 186 

GRI 102 General Disclosures 102-46 Defining report content and topic Boundaries 127 
GRI 102 General Disclosures 102-47 List of material topics 128 -132  

GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 130 
GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components 58 – 97 
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 81 - 90, 128 
GRI 102 General Disclosures 102-42 Identifying and selecting stakeholders 81 - 90, 128 

GRI 102 General Disclosures 102-43 Approach to stakeholder engagement 129 
GRI 102 General Disclosures 102-44 Key topics and concerns raised 128 - 132  
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 157 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

152 
 

GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

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 151 - 157  
GRI 102 General Disclosures 102-56 External assurance 126, 130 - 131  

GRI 102 General Disclosures 102-18 Governance structure 42 - 47  
GRI 102 General Disclosures 102-19 Delegating authority 98 - 118 
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 

98 - 118  

GRI 102 General Disclosures 102-23 Chair of the highest governance body 98 -118 
GRI 102 General Disclosures 102-24 Nominating and selecting the highest governance 

body 
105 - 107  

GRI 102 General Disclosures 102-25 Conflicts of interest 162 - 173  
GRI 102 General Disclosures 102-26 Role of highest governance body in setting 

purpose, values, and strategy 
98 - 102 

GRI 102 General Disclosures 102-27 Collective knowledge of highest governance body 54 - 55  
GRI 102 General Disclosures 102-28 Evaluating the highest governance body’s 

performance 
80 - 81  

GRI 102 General Disclosures 102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts 

124 

GRI 102 General Disclosures 102-30 Effectiveness of risk management processes 27 - 29  
GRI 102 General Disclosures 102-31 Review of economic, environmental, and social 

topics 
132 

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

124 

GRI 102 General Disclosures 102-33 Communicating critical concerns 132 

GRI 102 General Disclosures 102-34 Nature and total number of critical concerns 132 
GRI 102 General Disclosures 102-35 Remuneration policies 47 - 50 
GRI 102 General Disclosures 102-36 Process for determining remuneration 47 - 50 

GRI 102 General Disclosures 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 47 - 48 
GRI 102 General Disclosures 102-38 Annual total compensation ratio N/A 
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

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, 81 - 97  

GRI 102 General Disclosures 102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 81 - 97  

GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58 - 81  
GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its components 58 - 81  
GRI 103 Management Approach 103-3 Evaluation of the management approach 58 - 81 

GRI 201 Economic Performance 201-1 Direct economic value generated and distributed 13 
GRI 201 Economic Performance 201-2 Financial implications and other risks and 

opportunities due to climate change 
29 

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

85 - 87  

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 

GRI 203 Indirect Economic 
Impacts 

203-1 Infrastructure investments and services supported 14 - 26  

GRI 203 Indirect Economic 
Impacts 

203-2 Significant indirect economic impacts 147 - 148  

GRI 204 Procurement Practices 204-1 Proportion of spending on local suppliers 147 - 148 
GRI 301 Materials 301-1 Materials used by weight or volume N/A 
GRI 301 Materials 301-2 Recycled input materials used 143 - 145  

GRI 302 Energy 302-1 Energy consumption within the organization 142 
GRI 302 Energy 302-2 Energy consumption outside of the organization 142 
GRI 302 Energy 302-3 Energy intensity 142 

GRI 302 Energy 302-4 Reduction of energy consumption 142 - 143  
GRI 302 Energy 302-5 Reductions in energy requirements of products 

and services 
142 - 143 

GRI 303 Water 303-1 Interactions with water as a shared resource 28, 141 
GRI 303 Water 303-2 Management of water discharge-related impacts 28, 141, 147 - 148  
GRI 303 Water 303-3 Water withdrawal 141, 147 - 148 
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

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 

144 

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

144 

GRI 304 Biodiversity 304-3 Habitats protected or restored 147 - 148  
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 N/A 
GRI 305 Emissions 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 142 
GRI 305 Emissions 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 143 - 145  

GRI 305 Emissions 305-4 GHG emissions intensity 142 - 143  
GRI 305 Emissions 305-5 Reduction of GHG emission 142 - 143 
GRI 305 Emissions 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 142 – 143 

GRI 305 Emissions 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and 
other significant air emissions 

N/A 

GRI 306 Effluents and Waste 306-1 Water discharge by quality and destination 141 

GRI 306 Effluents and Waste 306-2 Waste by type and disposal method 141 
GRI 306 Effluents and Waste 306-3 Significant spills 142, 145 
GRI 306 Effluents and Waste 306-4 Transport of hazardous waste 28, 135 

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

142, 145 

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 

84 

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 50 

GRI 401 Employment 401-2 Benefits provided to full-time employees that are 
not provided to temporary or part-time employees 

85 - 87  
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

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 

85 - 87, 135 

GRI 403 Occupational Health and 
Safety 

403-2 Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation 

135 

GRI 403 Occupational Health and 
Safety 

403-3 Occupational health services 85 - 87 

GRI 403 Occupational Health and 
Safety 

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and safety 

85 - 87 

GRI 404 Training and Education 404-1 Average hours of training per year per employee 54 

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

54 - 55 

GRI 404 Training and Education 404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews 

54 - 55  

GRI 405 Diversity and Equal 
Opportunity 

405-1 Diversity of governance bodies and employees 96 - 97, 191 - 206  

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 

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 412 Human Rights 

Assessment 
412-3 Significant investment agreements and contracts 

that include human rights clauses or that 
underwent human rights screening 

94, 134 

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 

139  
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GRI Standard 

GRI 

Standard 

Number 

GRI Standard Title 
Disclosure 
Number 

Disclosure Title Page 

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 

N/A 

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 

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 - 131  

GRI 413 Local Communities 413-2 Operations with significant actual and potential 
negative impacts on local communities 

147 - 148  

GRI 205 Anti-corruption 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 136 -138 
GRI 205 Anti-corruption 205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures 
138 

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

137 

GRI 415 Public Policy 415-1 Political contributions  

https://www.spi.co.th/storage/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 

92  

GRI 419 Socioeconomic 
Compliance  

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 
social and economic area 

N/A 

https://www.spi.co.th/storage/corporate-governance/anti-corruption/%2020190604-spi-anti-corruption-policy-th.pdf
https://www.spi.co.th/storage/corporate-governance/anti-corruption/%2020190604-spi-anti-corruption-policy-th.pdf
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GRI Standard 

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 

84 

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 

94 - 95, 135 

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 129 

GRI 102 General Disclosures 102-44 Key topics and concerns raised 81 - 95  
GRI 417 Marketing and Labeling 417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 

communications 
83, 139  

GRI 418 Customer Privacy 418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data 

93 

GRI 419 Socioeconomic 
Compliance  

419-1 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications 

N/A  
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 11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ  
  การควบคุมภายในของบริษัท 
  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7 (ชดุที่ 27) เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2564  โดยมกีรรมการอิสระทัง้ 
5 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบรษิัทไดป้ระเมินระบบการควบคมุภายใน
ของบรษิัท ประจ าปี 2563 ซึ่งใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามแนวคิด  COSO  ที่ไดป้รบัปรุงใหม่  โดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร  คณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่เป็นผูส้อบทานแบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ที่จดัท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบรษิัทและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่รายงานว่า การด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามธุรกิจปกติ ไม่ปรากฎ
สิ่งผิดปกติที่เป็นนยัส าคญั มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งที่ประชมุไดส้รุปว่าจากการประเมินระบบการควบคมุ
ภายในของบรษิัท ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คณะกรรมการบริษัทเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด าเนินงานในปัจจุบัน โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีสายงานตรวจสอบภายใน
ของบรษิัท ด าเนินการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ ตามแผนงานการตรวจสอบ ท าหนา้ที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนบัสนนุภารกิจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่จะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้
  1. การควบคุมภายในองคก์ร 
   บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบายและเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อ
พนกังาน  ลกูคา้  คู่คา้  คู่แข่ง เจา้หนี ้ภาครฐั  ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้  สงัคม  ชมุชน  และสิ่งแวดลอ้ม  และไดม้ีการ
ทบทวนการปฏิบตัิตามเปา้หมายที่ก าหนดไวอ้ยู่เสมอ  เพื่อใหส้ามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง 
   บรษิัทฯ มีการจดัโครงสรา้งองคก์รที่มีลกัษณะการกระจายอ านาจ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมคีวามคลอ่งตวั 
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่างกนั มีการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชดุต่างๆ อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นลายลกัษณอ์กัษร และระเบียบปฏิบตัิในการท างานเพื่อแบ่งแยกหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการออกจากกนั ท าใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ หลกัการก ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมในการด าเนินธรุกิจ จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้สื่อสารใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน รบัทราบ เพื่อเป็นแนวทาง
ใหท้กุคนปฏบิตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  และซือ่สตัย ์ ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถึงการ
ไม่ทจุรติ คอรร์ปัชนั อนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ อีกทัง้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารดแูลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูต้รวจสอบการใชอ้ านาจตามกฎบตัร และระเบียบปฏิบตัิในการท างาน  รวมทัง้มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการปฏบิตัิงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  กฎบตัรและระเบยีบปฏิบตัิในการท างาน  ซึ่งหาก
พบการไม่ปฏิบตัิตาม   บรษิัทฯ มีกระบวนการลงโทษ หรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสมภายในเวลาอนัควร  โดย
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการท างานของพนกังานและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
   จากการที่บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทจุรติ (CAC) โดยผ่านการรบัรองครัง้แรกในปี 2559 และต่ออายกุารรบัรองฯ เม่ือวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บรษิัทฯ ยงัคง
ด าเนินการตามขัน้ตอนปฏิบตัิต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและตรวจสอบได ้ 
   โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไม่ไดร้บัการแจง้เบาะแสทจุรติคอรร์ปัชนัในทกุๆ ช่องทางที่เปิดรบัแตอ่ย่างใด 
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  2. การประเมินความเสี่ยง 
   คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ท าหนา้ที่ดแูลการ
บรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากทัง้ปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก ที่อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท มีการก าหนดแผนงานและขัน้ตอนการด าเนินงาน  ตลอดจน
มีการติดตามผลการจดัการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ รวมทัง้ผูบ้รหิารทกุระดบัมีสว่นรว่มในการ
บรหิารความเสี่ยงและไดม้ีการสื่อสารใหพ้นกังานรบัทราบ และถือปฏิบตัิเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร 
   บรษิัทฯ มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุรติคอรร์ปัชนั มีการทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอย่าง
รอบคอบ รวมทัง้ไดพ้ิจารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานว่าไม่มีลกัษณะสง่เสรมิให้
พนกังานกระท าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม บรษิัทฯ ไดส้ื่อสารใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และขอ้ปฎิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และหา้มรบัหรือจ่ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชนท์างธุรกิจที่บรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้รวมทัง้ไดส้ื่อสารและประชาสมัพนัธน์โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของบรษิัท
ไปยงัสาธารณชนและผูม้ีสว่นไดเ้สีย  
   นอกจากนี ้ บรษิัทฯ ไดป้ฏบิตัิตามหลกัการบญัชีรบัรองทั่วไปและเหมาะสมกบัธุรกจิ โดยไดเ้ปิดเผย
รายงานทางการเงินที่มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง  และสะทอ้นถึงกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิัท 
 

  3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
   บรษิัทฯ ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหนา้ที่ ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้น คือ หนา้ที่อนมุตัิ หนา้ที่บนัทกึรายการบญัชี
และขอ้มลูสารสนเทศ และหนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยส์นิ ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั  
รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้ีระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการท าธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และการบรหิารทั่วไปไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 
เพื่อปอ้งกนัการใชอ้ านาจหนา้ที่ในการน าทรพัยส์นิของบรษิัทไปใชโ้ดยมชิอบ หรือเกนิกว่าอ านาจที่ไดร้บัมอบหมาย ตลอดจน
มีมาตรการติดตามใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามกฏหมายที่เก่ียวขอ้ง และก าหนด การควบคมุความปลอดภยั
ดา้นระบบเทคโนโลยีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ในกรณีที่มีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร 
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นส าคญั  และมี
นโยบายก าหนดใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมต่างๆ  ตอ้งกระท าโดยผูไ้ม่มีสว่นไดเ้สีย  เพื่อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน าผล
ประโยขนข์องบรษิัทไปใชส้ว่นตวั    
   นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีการอนมุตัิธุรกรรมในลกัษณะที่มีผลผกูพนักบับรษิัทฯ ในระยะยาว  บรษิัทฯ มีการ
ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว ้รวมถึงมีการติดตาม ดแูลการด าเนินงานของบรษิัทรว่มอย่างสม ่าเสมอ 
 

  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
   บรษิัทฯ มีการน าเสนอขอ้มลูและเอกสารประกอบการตดัสนิใจอย่างเพียงพอเป็นการลว่งหนา้ เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิัทใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินใจ ตลอดจนมีการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRS) โดยมีการเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้มกีารจดัเก็บเอกสารประกอบการ
บนัทกึบญัชไีวอ้ย่างครบถว้น เป็นหมวดหมู่ในสถานที่ที่ปลอดภยัตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมี
นโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์ (Cyber Security)
โดยมกีารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูส  ารอง (Disaster Recovery Site) ที่พรอ้มท างานทดแทนไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ เพื่อรองรบั
สถานการณฉ์กุเฉินจากภยัพิบตัิที่อาจจะเกิดขึน้ 
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   บรษิทัฯ  มีกระบวนการสื่อสารขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนบัสนนุใหก้ารควบคมุภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามที่ก าหนด โดยบรษิัทฯ จดัใหม้ีช่องทาง
การสื่อสารเพื่อรบัแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส เก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกองคก์ร โดยขอ้มลู
ของผูแ้จง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนจะถกูรกัษาไวเ้ป็นความลบั 
 

  5. ระบบการติดตาม 
   บรษิัทฯ ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าการควบคมุภายในไดด้ าเนินการไปอย่างครบถว้น เหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรบัผิดชอบ
ในการตรวจสอบ ประเมินผลการควบคมุภายในของระบบงานต่าง ๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชมุรว่มกนัเป็นประจ าทกุเดือน  กรณีที่ตรวจพบ
ขอ้บกพรอ่งที่มีสาระส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบรษิัท เพื่อเสนอให้
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข และใหม้ีการตรวจติดตามความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งอย่างสม ่าเสมอ 
 

 11.2   ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบรษิัทเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิัทมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดใูนเอกสารแนบ 5 : 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในแต่ประการใด 
 

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
                คณะกรรมการบรษิัทมีการจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบรษิัท ชื่อสาย
งานตรวจสอบภายในมี นางสาวเพลินพิศ บุญศิริ เป็นผูจั้ดการแผนกตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ อีกทัง้ได้รับวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive Professional 
Leadership Program : CAE) และอบรมในหลักสูตรทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก ่
ขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 50001 : 2008 Internal Auditor, การสอบทานแนวปฏิบตัิ Transfer Pricing, การรบัรูร้ายได ้
TFRS 15 กบัหลกัเกณฑป์ระมวลรษัฎากร  การปฏิบตัิตาม TFRS16, Road to Join “CAC”, Road to Certify “CAC”, 
Open House CAC Checklist 4.0, วนัต่อตา้นคอรร์ปัชนั ภายใตแ้นวคิด “จบัโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิว้”, “Power of 
Data”office365 Business for Management, HIGH-IMPACT POWERPOINT PRESENTATION (Infographic Media), 
Internal Control For IPO, COSO ERM 2017,  Fraud Risk and Control in the New Normal Age,  กฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล Personal Data Protection Act (PDPA) พรอ้มทัง้มีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบรษิัท จึง
เหน็ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
และการอบรมในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี และมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  
โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบ ดงันี ้
  1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
  2. ก าหนดขัน้ตอน  แนวทางการปฏิบตัิและวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ 
  3. ควบคมุการตรวจสอบภายในใหม้ีการปฏิบตัิตามแผนที่วางไว ้
  4. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
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  5. น าเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  6. ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
  7. ประสานงานกบัพนกังานทัง้หมด  รวมทัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 
 

  ทัง้นี ้ ในกรณีที่มีการประเมิน แต่งต้ัง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นกฏบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยไดเ้ปิดเผยประวตัิของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ไวใ้นแบบ 56-1 (ปรากฎในเอกสารแนบ 3) และแบบ 56-2 
ในรายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
  ส่วนหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัท บรษิัทฯ ยงัไม่มีการแต่งตัง้ต าแหน่งดงักลา่ว 
 

 11.4  ข้อมูลผู้ท าบัญชีของบริษัท 
 ผูท้  าบญัชีของบรษิัท ตามพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 คือ นายพงศเ์ทพ โรหิตะศนุ ต าแหน่งผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชี จบการศึกษาปรญิญาตรี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี สาขาการสอบบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็น
ผูด้แูลการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูทางบญัชี ใหม้ีความครบถว้นและถกูตอ้ง โดยมีคณุสมบตัิของผูท้  าบญัชี 
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12.   รายการระหว่างกัน 
 มาตรการในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการเก่ียวโยงกัน บรษิัทฯ มีการก าหนดนโยบาย
ในการปฏิบตัิการท ารายการระหว่างกนั ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยบรษิัทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และในจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
นอกจากนี ้ยงัมีการก าหนดไวใ้นระเบียบของบรษิัท ในกรณีที่มีการท ารายการที่มิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ที่มีมลูค่าเกินรอ้ยละ 
0.03 ของ NTA บรษิทัฯ ก าหนดใหน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารพจิารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
ใหค้วามเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบรษิัทผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ในวาระใด ตอ้งออกจากหอ้งประชมุ และไม่ออกเสียงในวาระนัน้ เม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ ไดเ้ปิดเผยการท ารายการดงักลา่ว 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิหลกัการใหฝ่้ายจดัการ สามารถท าธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือสนบัสนนุธรุกิจปกติ ที่มีขอ้ตกลงทางการคา้ที่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ากบั
คู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ
บรษิัท ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มคีวามเก่ียวขอ้ง โดยขออนมุตัิหลกัการทกุปีและสรุปรายการระหว่างกนัทกุไตรมาส เพื่อรายงาน
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและไดส้รุปเปิดเผยไวใ้น แบบ  56-1 และแบบ  56-2 
 แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการเก่ียวโยงกันในการท าธรุกิจของบรษิัท สว่นใหญ่เป็นการ
ท าธุรกิจกบับรษิัทกลุม่สหพฒัน ์ซึ่งเป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติทางการคา้  โดยมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปและบรษิัทฯ 
มีมาตรการดแูลการท ารายการระหว่างกนัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
 ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ และ/หรือ นกัลงทนุสามารถดขูอ้มลูรายการระหว่างกนัยอ้นหลงั 3 ปี ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท 
(www.spi.co.th) ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ แบบฟอรม์ 56-1 หวัขอ้ รายการระหว่างกนั 
 ในปี 2563 มีการท ารายการระหว่างกันทีเ่ป็นรายการเก่ียวโยงกันทีไ่ด้รับการอนุมัติจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังนี ้
 12.1 การซือ้/ขายหุ้น 
  1. ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 14 (ชดุที่ 26) เมื่อวนัที่ 18 มิถนุายน 2563 อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ 
ขายหุน้สามญั บรษิัท สหชลผลพืช จ ากดั จ านวน 237,330 หุน้ ราคาหุน้ละ 57.17 บาท เป็นเงิน 13,568,156.10 บาท และ
หุน้สามญั บรษิัท ไหมทอง จ ากดั จ านวน 183,500 หุน้ ราคาหุน้ละ 25.91 บาท เป็นเงิน 4,754,485.00 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 18,322,641.10 บาท ใหแ้ก่ บรษิัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั  
   บคุคลที่เก่ียวโยงกนั คือ นายวิชยั กลุสมภพ ในฐานะกรรมการบรษิัท และเป็นกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท 
บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 
  2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4 (ชดุที่ 27) เมื่อวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อนมุตัิใหบ้รษิัทฯ 
ซือ้หุน้สามญั บรษิัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5,280,121 หุน้ ราคาหุน้ละ 
25.51 บาท เป็นเงิน 134,695,886.71 บาท หุน้สามญั บรษิัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,700,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 
18.05 บาท เป็นเงิน 30,685,000.00 บาท และหุน้สามญั บรษิัท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 7,168,500 หุน้ 
ราคาหุน้ละ 10.48 บาท เป็นเงิน 75,125,880.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 240,506,766.71 บาท จาก นายส าเรงิ มนญูผล 
   บคุคลที่เก่ียวโยงกนั คือ นายส าเรงิ มนญูผล ในฐานะกรรมการบรษิัท  
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 12.2 การรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 
  ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 14 (ชดุที่ 26) เม่ือวนัที่ 18 มิถนุายน 2563 อนมุตัิรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนั จากการออกและเสนอขายหุน้กู ้จ  านวน 5,000 ลา้นบาท ดงันี ้
  1. รบัความช่วยเหลือทางการเงินจาก บรษัิท วิทยาสิทธิ ์จ  ากดั เป็นดอกเบีย้ จ านวน 945,000.00 บาท 
   บคุคลที่เก่ียวโยงกนั คือ นายบญุเกียรติ  โชควฒันา  ในฐานะกรรมการบรษิัท  และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของ บรษัิท วิทยาสิทธิ์ จ  ากดั 
  2. รบัความช่วยเหลือทางการเงินจาก บรษิัท รามศรทวีการ จ ากดั เป็นดอกเบีย้ จ านวน 675,000.00 บาท 
   บคุคลที่เก่ียวโยงกนั คือ นายบณุยสิทธิ์ โชควฒันา และนายวิชยั กลุสมภพ ในฐานะกรรมการบรษัิท 
และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของ บรษิัท บีเอสซี โซอิน จ ากดั ซึ่งบรษิัท รามศรทวีการ จ ากดั เป็นบรษิัทย่อยของ บรษิัท บีเอสซ ี
โซอิน จ ากดั 
  3. รบัความช่วยเหลือทางการเงนิจาก บรษิัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส ์จ ากดั เป็นดอกเบีย้ จ านวน 
1,350,000.00 บาท  
   บคุคลที่เก่ียวโยงกนั คือ นายบุณยสิทธิ์ โชควฒันา และนายบุญเกียรติ โชควฒันา ในฐานะกรรมการบรษัิท 
และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บรษิัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส ์จ  ากดั  
 12.3 การซือ้ระบบสาธารณูปโภค 
  ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2 (ชดุที่ 27) เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2563 อนมุตัิใหล้งนามใน
สญัญาว่าจา้งงานโครงการติดตัง้ระบบตกตะกอนโดยใชโ้พลิเมอร ์ และระบบก าจดัตะกอนของระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลาง 
เป็นเงินทัง้สิน้ 14,500,000.00 บาท กบั บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
  บคุคลที่เก่ียวโยงกนั คือ นายสนทยา ทบัขนัต ์ในฐานะผูบ้รหิารของบรษิัท และเป็นกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท 
อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 12.4 ค า้ประกัน / ให้กู้ยืม 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีวงเงินค า้ประกนัสินเชื่อใหก้บับรษิัทกลุม่สหพฒัน ์ จ านวน 11 บรษิัท 
วงเงินรวมประมาณ 755.97  ลา้นบาท ยอดใชไ้ปรวมประมาณ  610.42 ลา้นบาท   
    ในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายรบัจากค่าค า้ประกนัจ านวน 2.81 ลา้นบาท จากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 9 ราย โดยคิด
ค่าธรรมเนียมการค า้ประกนัในอตัรารอ้ยละ 0.125 - 1 ของมลูค่าวงเงิน บรษิัทฯ จะจดัเก็บจากบรษิัทที่จ่ายค่าปรกึษาธุรกิจ
ในอตัรารอ้ยละ 0.5 และจะจดัเก็บจากบรษิัทที่ไม่ไดจ้่ายค่าปรกึษาธุรกิจรอ้ยละ 1 และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมค า้ประกนั
จากบรษิัทรว่มลงทนุจากต่างประเทศ   เนื่องจากเป็นการค า้ประกนัตามสดัสว่นการลงทนุและเป็นไปตามสญัญารว่มทนุ 
ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มเจรจากบับรษิัทรว่มลงทนุจากต่างประเทศ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค า้ประกนัเพิ่มขึน้  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 

ล าดบั ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท สหพฒันเ์รียลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F 1,733,068.48 
2 บริษัท สห โตควิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั A, B, C, E 104,507.00 
3 บริษัท โมบาย โลจิสติกส ์จ ากดั A, B, C, E 97,026.31 
4 บริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั A, C, E, F 83,563.16 
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(หน่วย : บาท) 

ล าดบั ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
5 บริษัท เอ เทค เท็กซไ์ทล ์จ ากดั A, C, E 174,028.54 
6 บริษัท ไหมทอง จ ากดั A, B, C, E 25,068.49 
7 PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO., LTD. A, C 3,308.44 
8 บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี ้วีฟ จ ากดั A, C, E 142,684.22 
9 บริษัท อิมแพค โซล่าร ์จ ากดั A, B, C, E 448,759.11 
 รวม  2,812,013.75 

 

 12.5 ค่าไฟฟ้าและค่าไอน ้า 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าไฟฟา้และไอน า้รบัจากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 39 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
1,479.00 ลา้นบาท โดยในการซือ้ขายสว่นใหญ่จะท าเป็นสญัญาซือ้ขายระยะยาว โดยมีอายสุญัญา 15 ปี และในการคิด
ค่าไฟฟ้านัน้ บรษิัทฯ จะคิดในราคาไม่เกินกว่าราคาจ าหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค สว่นราคาค่าไอน า้ไม่ต ่ากว่าราคา
ซือ้จาก บรษิัท  สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งรายการที่มีมลูค่ามากกว่า 500,000.00 บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 99.92  
มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เบสท ์แฟคตอรี่  เอาทเ์ล็ท จ ากดั  B, E, F 4,069,978.62 
2 บริษัท คารบ์อน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E 11,086,125.02                 
3 บริษัท เคนมิน ฟู้ดส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั A, E 31,327,538.13 
4 บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E                 13,394,094.02 
5 บริษัท ชาลด์อง )ประเทศไทย(  จ ากดั E 1,379,498.30 
6 บริษัท ดบัเบิล้ยบูแีอลพี จ ากดั B, E 1,896,360.21 
7 บริษัท โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย จ ากดั A, E                 13,915,650.47 
8 บริษัท ทอ้ปเทรน็ดแ์มนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั A, B, E, F 58,645,501.02 
9 บริษัท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ ากดั )มหาชน(  A, B, E                 39,803,684.78 

10 บริษัท โทเทิลเวยอิ์มเมจ จ ากดั A, E 594,530.72 
11 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์จ ากดั A, E 150,838,898.53 
12 บริษัท ไทยคามายา่ จ ากดั E                 28,336,580.36 
13 บริษัท ไทยโคบาชิ จ ากดั A, E 1,592,951.96 
14 บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E 247,903,775.63 
15 บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จ ากดั E, F 19,501,684.49 
16 บริษัท สหพฒันเ์รียลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F 6,497,952.33 
17 บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ ากดั )มหาชน(  A, B, E, F 189,609,145.50 
18 บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ ์จ ากดั A, B, E 2,784,307.72 
19 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E                 24,890,187.07 
20 บริษัท บางกอกโตเกียว ช็อคส ์จ ากดั A, B, E 15,450,531.79 
21 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั A, B, E, F 1,179,949.44 
22 บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด)์ จ ากดั A, E, F 19,500,133.39 

(หน่วย : บาท) 
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ล าดบั 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

งบการเงินรวมและ 
                 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

23 บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร ์โปรดกัส ์จ ากดั A, E, F                 38,992,838.02 
24 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E                 11,715,523.88 
25 บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F               158,288,873.48 
26 บริษัท วาโกศ้รีราชา จ ากดั B, E 4,670,183.11 
27 บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั A, B, E, F 10,412,559.41 
28 บริษัท สหเซวา จ ากดั A, B, E                 37,200,514.41 
29 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั )มหาชน (  A, B, E, F 1,912,389.40 
30 บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E 260,542,858.57 
13  บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนลเลทเธอรแ์ฟชั่น จ ากดั A, B, E 2,076,416.62 

32 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A, B, E                    2,006,778.91 
33 บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     

           เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั )มหาชน (  A, B, E, F 42,447,993.48 
43  บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ ากดั  A, B, C, E 4,662,295.87 

35 บริษัท โอสถ อินเตอร ์แลบบอราทอรีส ์จ ากดั A, B, E                 18,622,411.28 
36 บริษัทอ่ืนๆ                 1,252,160.48 

 รวม     1,479,002,856.42 
 

 12.6 ค่าลิขสิทธ์ิรับ 
 บรษิัทฯ ไดท้  าสญัญายินยอมใหใ้ชเ้ครื่องหมายการคา้กบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัโดยสญัญามีระยะเวลาเฉลี่ย 
1 - 3 ปี และ บรษิัทฯ คิดค่าตอบแทนในอตัรารอ้ยละ 3.50 - 8.30 ของราคายอดขายสทุธิ โดยในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าลิขสิทธิ์

รบัจากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 11 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 30.64 ลา้นบาท ซึ่งรายการที่มีมลูค่ามากกว่า 500,000.00 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.61 มีรายละเอียดดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.7  ค่าปรึกษารับ 
 ในปี  2563 บรษิัทฯ มีค่าปรกึษาธุรกิจจากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 7 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  10.94  ลา้นบาท    โดย
ค่าปรกึษาธุรกิจจะพิจารณาจากลกัษณะของการใชบ้รกิาร ซึ่งรายการที่มีมลูค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
95.75 มีรายละเอียดดงันี ้
  

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  )มหาชน (  A, B, E, F 15,989,512.50 
2 บริษัท บตูคินิวซิตี ้จ ากดั )มหาชน (  A, E, F 2,631,107.87 
3 บริษัท ภทัยาอตุสาหกิจ จ ากดั A, B, E, F 1,231,574.86 
4 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E 705,845.13 
5 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F          9,964,290.38 
6 บริษัทอ่ืนๆ  118,436.98 
 รวม  30,640,767.72 
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

               งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E 8,041,827.71 
2 บริษัท เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A, B, E, F               600,000 .00 
3 บริษัท สห โคเมเฮียว จ ากดั A, B, E 1,830,000.00 
4 บริษัทอ่ืนๆ  465,000.00 
 รวม  10,936,827.71 

 

 12.8   ค่าเช่าอสังหาริมทรัพยรั์บ 
 บรษิัทฯ ไดท้  าสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัยก์บับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลาเฉลี่ย 1 ถึง 3 ปี 
โดยการก าหนดราคาจะขึน้อยู่กบัท าเลที่ตัง้และตน้ทนุในการลงทนุของบรษิัท ในปี 2563 บรษิทัฯ มีค่าเช่าอสงัหารมิทรพัยร์บั
จากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 37 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้  176.39 ลา้นบาท ซึ่งรายการที่มีมลูค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 98.44 มรีายละเอียดดงันี ้

    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท คารบ์อน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E 6,526,500.00 
2 บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จ ากดั E                2,274,240.00 
3 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั A, C, E, F                   875,790.00 
4 บริษัท โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย จ ากดั A, E 3,040,364.00 
5 บริษัท ทอ้ปเทรน็ดแ์มนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั A, B, E, F 9,988,807.20 
6 บริษัท ไทยโคบาชิ จ ากดั A, E 3,871,080.00 
7 บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E             21,274,906.40 
8 บริษัท ไทยโทมาโด จ ากดั E 928,800.00 
9 บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ ์จ ากดั A, B, E 5,473,132.20 

10 บริษัท สหพฒันเ์รียลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F 53,902,260.00 
11 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E 1,749,600.00 
12 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E 5,746,680.00 
13 บริษัท แม่สอด ซาคาเอะเลซ จ ากดั A, B, E 506,181.60 
14 บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  )มหาชน (  A, B, E, F                   965,736.00 
15 บริษัท บางกอกรบัเบอร ์ดีเวลลอปเมนต ์เซ็นเตอร ์จ ากดั E                6,528,000.00 
16 บริษัท บีเอ็นซี แม่สอด จ ากดั A, B, E                1,493,040.00 
17 บริษัท เบสท ์แฟคตอรี่  เอาทเ์ล็ท จ ากดั B, E, F 11,100,800.00 
18 บริษัท โมเดอรน์ เทคโนโลยี่ คอมโพเนน้ท ์จ ากดั B, E 6,000,000.00 
19 บริษัท รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั A, B, E                2,844,000.00 
20 บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F                6,920,100.00 
21 บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จ ากดั B, E, F                1,250,000.00 
22 บริษัท สหเซวา จ ากดั A, B, E 9,642,699.48 
23 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A, B, E 884,580.00 
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    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
24 บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     

           เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั )มหาชน (  A, B, E, F 3,975,024.00 
25 บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ ากดั  A, B, C, E                4,847,787.00 
26 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ จ ากดั A, B, E                1,027,584.00 
27 บริษัทอ่ืนๆ  2,750,747.00 

 รวม  176,388,438.88 

 
 12.9 ค่าน ้ารับ 
  ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าน า้รบัจากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 71 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 52.02 ลา้นบาท โดย
การคิดค่าน า้นัน้ บรษิัทฯ จะคดิในราคาไม่เกินกว่าราคาจ าหน่ายของการประปาสว่นภมูิภาค ซึ่งรายการที่มีมลูค่ามากกว่า 
500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 87.14  มีรายละเอียดดงันี ้    

    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เคนมิน ฟู้ดส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั A, E            1,948,752.00 
2 บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E 713,856.00 
3 บริษัท โชคชยัพิบลู จ ากดั E, F 615,872.00 
4 บริษัท ทอ้ปเทรน็ดแ์มนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั A, B, E, F 819,552.00 
5 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์จ ากดั A, E 1,720,152.00 
6 บริษัท ไทยกลุแซ่ จ ากดั A, B, E, F 917,945.00 
7 บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E 4,628,064.00 
8 บริษัท ไทยซิลิเกตเคมิคลั จ ากดั E, F               758,448.00 
9 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั A, B, E 1,754,161.00 
10 บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F            3,409,540.00 
11 บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F 961,278.25 
12 บริษัท มอลเท็นเอเซียโพลิเมอร ์โปรดกัส ์จ ากดั A, E, F               648,144.00 
13 บริษัท โมเดอรน์ เทคโนโลยี่ คอมโพเนน้ท ์จ ากดั B, E 521,392.00 
14 บริษัท ราชาอชูิโน จ ากดั A, B, E 2,603,192.00 
15 บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F            1,069,890.00 
16 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) A, B, E 864,048.00 
17 บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากดั B, E             4,494,152.00 
18 บริษัท สหชลผลพืช จ ากดั A, B, E, F 1,721,432.00 
19 บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E 3,051,720.00 
20 บริษัท เอ เทค เท็กซไ์ทล ์จ ากดั A, C, E            937,834.00 
21 บริษัท เอสแอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     
           เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F 3,685,824.00 

22 บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ ากดั A, B, C, E            1,606,176.00 
23 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ จ ากดั A, B, E            4,564,484.00 
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    (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
24 บริษัท แอดแวนเทจ ฟตุแวร ์จ ากดั B, E 674,144.00 
25 บริษัท โอสถ อินเตอร ์แลบบอราทอรีส ์จ ากดั A, B, E               642,168.00 
26 บริษัทอ่ืนๆ            6,687,632.14 
 รวม          52,019,852.39 

 

 12.10   ค่าบ าบัดน ้าเสีย 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายรบัค่าบ าบดัน า้เสียจากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 59 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
24.69 ลา้นบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการใหบ้รกิาร จ านวน ระยะเวลา รวมถึงตน้ทนุในการบรกิาร ซึ่งรายการที่มีมลูคา่
มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 80.97 มรีายละเอียดดงันี ้    

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ ์จ ากดั A, E                   655,134.80 
2 บริษัท ไทยกลุแซ่ จ ากดั A, B, E, F 881,227.20 
3 บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E               1,579,176.00 
4 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั A, B, E               2,001,025.20 
5 บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F 708,143.20 
6 บริษัท สหโคเจน กรีน จ ากดั B, E               516,744.00 
7 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) A, B, E               4,303,006.48 
8 บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E 1,220,688.00 
9 บริษัท เอ เทค เท็กซไ์ทล ์จ ากดั A, C, E               1,006,066.40 
10 บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     
           เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F               1,627,303.68 

11 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ จ ากดั A, B, E               4,111,991.00 
12 บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F                   714,813.84 
13 บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F                   666,537.26 
14 บริษัทอ่ืนๆ                4,697,625.68 
 รวม          24,689,482.74 

 

 12.11   รายได้งานแสดงสินค้า 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดง้านแสดงสินคา้จากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 18 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
15.34 ลา้นบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการใหบ้รกิาร จ านวน ระยะเวลา รวมถึงตน้ทนุในการบรกิาร ซึ่งรายการที่มีมลูคา่
มากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 93.67 มรีายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เบสท ์แฟคตอรี่  เอาทเ์ล็ท จ ากดั  B, E, F           5,043,373.83 
2 บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F                627,829.35 
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
3 บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F                768,969.75 
4 บริษัท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน) A, B, E                643,758.15 
5 บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F                    869,255.40 
6 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F                3,152,664.75 
7 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F              3,260,786.95 
8 บริษัทอ่ืนๆ                 971,442.51 
 รวม  15,338,080.69 

 

 12.12  ค่าบริการส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภครับ 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าบรกิารสว่นกลางและค่าสาธารณปูโภครบัจากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั จ านวน 68 ราย 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 105.97 ลา้นบาท โดยคิดราคาจากพืน้ที่การใหบ้รกิาร  จ านวน  ระยะเวลา รวมถึงตน้ทนุในการบรกิาร 
ซึ่งรายการที่มีมลูค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 93.90 มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท เบสท ์แฟคตอรี่  เอาทเ์ล็ท จ ากดั B, E, F              1,518,862.53 
2 บริษัท ชาลด์อง (ประเทศไทย) จ ากดั E             4,968,520.00 
3 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั A, C, E, F             4,315,291.50 
4 บริษัท โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย จ ากดั A, E             2,868,660.00 
5 บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั A, B, E           32,275,609.19 
6 บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F             1,710,960.00 
7 บริษัท ไทยอาราอิ จ ากดั A, E           13,189,680.00 
8 บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั  (มหาชน) A, B, E, F 715,902.00 
9 บริษัท นิปปอน เต ซาโต จ ากดั A, E 1,013,577.31 
10 บริษัท บีเอ็นซี แม่สอด จ ากดั A, B, E             2,147,880.00 
11 บริษัท เพรซิเดนท ์โคราคเุอ็น จ ากดั B, E, F            1,675,200.00 
12 บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E, F          17,812,482.18 
13 บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จ ากดั B, E, F                547,139.75 
14 บริษัท สห ลอวส์นั จ ากดั A, B, E, F                701,820.43 
15 บริษัท สหเซวา จ ากดั A, B, E 2,293,792.61 
16 บริษัท สหพฒันเ์รียลเอสเตท จ ากดั A, B, C, E, F 563,344.80 
17 บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย) จ ากดั A, B, E 536,838.00 
18 บริษัท รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั A, B, E 570,955.00 
19 บริษัท เอช แอนด ์บี อินเตอรเ์ท็กซ ์จ ากดั A, B, E, F             603,600.00 
20 บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล     
            เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F           6,088,412.00 

21 บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ ากดั A, B, C, E             2,499,358.04 
22 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F                            889,773.75 
23 บริษัทอ่ืนๆ              6,463,182.85 
 รวม          105,970,841.94 
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 12.13  ค่าบริการในส่วนอ่ืนๆ 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายรบัอื่นๆ จากบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 592.70 ลา้นบาท โดยคิดราคาจากลกัษณะการ
ใหบ้รกิาร จ านวน ระยะเวลา รวมถึงตน้ทนุในการบรกิาร มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

ประเภทรายรบั 
   งบการเงินรวมและ 

                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1. ขายเงินลงทนุ 22,807,641.10 
2. ขายอสงัหาริมทรพัย ์ 381,096,000.00 
3. ค่าบริการรบั 27,333,106.68 
4. ดอกเบีย้รบัตามสญัญาเช่า           4,031,345.93 
5. ดอกเบีย้รบั 2,448,646.14 
6. เครื่องหมายการคา้รบั             744,931.17 
7. ค่าเช่าสงัหาริมทรพัยร์บั             5,511,120.00 
8. ค่ารกัษาพยาบาลรบั             604,584.46 
9. สิทธิการเช่ารบั 3,590,125.00 
10. รายไดอ่ื้น                144,529,090.69 

     รวม 592,696,591.17 

 
 12.14  ต้นทุนค่าไฟฟ้าและไอน ้า 
 บรษิัทฯ ไดท้  าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะเวลา 15 ปี กบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั คือ บรษิทั สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งจ านวนเงินที่จ่ายไม่สงูกว่าราคาที่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด โดยในปี 2563 บรษิัทฯ มีตน้ทนุค่าบรกิารไฟฟา้
และไอน า้ ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1. ตน้ทนุค่าไฟฟ้า 1,342,063,044.75 
2. ตน้ทนุค่าไอน า้ 265,064,133.77 

      รวม 1,607,127,178.52 
  

 12.15 ค่าไฟฟ้าและไฟฟ้าโรงกรองน ้า 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าไฟฟ้าจ่ายใหแ้ก่บรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 1 ราย ซึ่งราคาเป็นไปตามที่ผูใ้หบ้รกิารก าหนด
ไม่สงูกว่าราคาของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณความสมัพนัธ ์
งบการเงินทีร่วมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) A, B, E 5,518,374.35 
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 12.16 ค่ารักษาความปลอดภัย 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่ารกัษาความปลอดภยักบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 1 ราย โดยพิจารณาจาก จ านวน
พนกังานรกัษาความปลอดภยั เวลาและพืน้ที่ในการใชบ้รกิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท รกัษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ จ ากดั B, E 29,055,872.57 

 
 

 12.17 ค่าบ าบัดน ้าเสีย   
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าบ าบดัน า้เสียกบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 2 ราย ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามสญัญา
และปรมิาณการใชว้สัดอุปุกรณท์ี่เกิดขึน้จรงิ ตามราคาตลาดทั่วไป จ านวนทัง้สิน้ 29.24 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A, B, E 28,461,608.50 
2 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) A, B, E 781,300.15 
 รวม  29,242,908.65 

 

 12.18 ค่าเช่าจ่าย  
  ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าเช่าจ่ายใหแ้ก่บรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 4 ราย โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามสญัญา 
มีการเปรียบเทียบกบัผูใ้หเ้ช่ารายอื่น และพิจารณาจากท าเลที่ตัง้ ลกัษณะสภาพและการใชป้ระโยชนข์องสนิทรพัย ์ เป็น
จ านวนทัง้สิน้ 3.75 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
     งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F 2,785,860.00 
2 บริษัท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ ากดั A, B, E, F 772,200.00 
3 บริษัท รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั A, B, E 67,904.34 
4 บริษัท เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั A, B, E, F 120,000.00 
 รวม  3,745,964.34 

 

 12.19 การก่อสร้างและซือ้สินทรัพย ์
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าก่อสรา้งและซือ้สินทรพัยท์ี่จ่ายใหแ้กบ่รษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 10 ราย ซึ่งค่าตอบแทนที่
จ่ายพิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วสัด ุและเทคนิคการตกแต่งติดตัง้เปรียบเทียบราคากบัผูเ้สนอรายอ่ืน เป็นจ านวน
เงินทัง้สิน้ 196.29 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) A, B, E 138,659,568.62 
2 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั A,B,E,F 38,439,906.53 
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
3 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A, B, E 18,371,692.61 
4 บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศนูยเ์จ็ด จ ากดั B,F 396,421.62 
5 บริษัท ไข่.ไอ.ที.เซอรว์ิส จ ากดั F 203,502.17 
6 บริษัท พี ที เค มลัติเซอรว์ิส จ ากดั B,E 91,533.83 
7 บริษัท โชควฒันา จ ากดั B,F 53,500.00 
8 บริษัท เทรชเชอรฮ์ิลล ์จ ากดั A,B,E,F 34,218.96 
9 บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) A,B,E 21,661.97 
10 บริษัท ไทยโทมาโด จ ากดั A,E 21,400.00 
 รวม  196,293,406.31 

 

 12.20 ค่าใช้จ่ายงานแสดงสินค้า 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้า่ยงานแสดงสินคา้ที่จ่ายใหแ้กบ่รษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 6 ราย โดยพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนตามลกัษณะงาน ท าเล ปรมิาณ และระยะเวลาของการใชบ้รกิาร เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 5.82 ลา้นบาท รายการที่
มีมลูค่ามากกว่า 500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 98.55 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 

  
 
 
 
 
 

 

 12.21 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 ในปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายอื่นที่จ่ายใหแ้ก่บรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั 39 ราย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 210.14 
ลา้นบาท ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นในลกัษณะเดียวกนัโดยทั่วไป รายการที่มีมลูค่ามากกว่า 
500,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.25 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท พี ที เค มลัติเซอรว์ิส จ ากดั B,E 100,053,551.55 
2 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั A,B,E 74,529,939.60 
3 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) A,B,E 15,789,420.64 
4 บริษัท เบสท ์แฟคเตอรี่ เอาทเ์ล็ท จ ากดั B,E,F 6,830,891.73 
5 บริษัท พิทกัษ์กิจ จ ากดั A,B,E,F 2,799,946.68 
6 บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) A,B,E,F 2,605,110.60 
7 บริษัท เทรชเชอร ์ฮิลล ์จ ากดั A,B,E,F 1,783,155.00 
8 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A,B,E,F 1,190,298.20 
9 บริษัท รกัษาความปลอดภยั พิทกัษ์กิจ จ ากดั B,E 1,187,629.72 

 

 (หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมนูิเคชั่น จ ากัด B, E 4,715,000.00 
2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) A, B, E, F 1,021,000.00 
3 บริษัทอ่ืนๆ  84,223.49 
 รวม  5,820,223.49 
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(หน่วย : บาท) 
 

ล าดบั 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
10 บริษัท เพนส ์มารเ์ก็ตติง้ แอนด ์ดิสทรบิิวชั่น จ ากดั A,E,F 1,035,634.24 
11 บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) A,B,E,F 887,918.10 
12 บริษัท ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
E 752,344.12 

13 บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) A,B,E,F 708,246.55 
14 บริษัทอ่ืนๆ  1,602,628.59 
 รวม  211,756,715.32 

 

เนื่องจากรายการระหว่างกนักบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัที่เกิดขึน้ สว่นใหญ่เป็นรายการที่ด าเนินไปตามธุรกิจปกต ิและเพื่อเป็น
การสนบัสนนุการด าเนินธุรกจิของบรษิัทกลุม่สหพฒัน ์เชน่ การซือ้ขายไฟฟ้าในสวนอตุสาหกรรม เครือสหพฒัน ์การใหบ้รกิาร
รบัปรกึษาธุรกิจ การใหบ้รกิารเครื่องหมายการคา้ เป็นตน้ ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีการอนมุตัิหลกัการเก่ียวกับ
ขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ กบั กรรมการ ผูบ้รหิาร  หรือบคุคลที่มีความ
เก่ียวขอ้ง  เป็นประจ าทกุปีในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1 หลงัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพื่อให้
กรรมการบรษิัทชดุใหม่ไดท้ราบเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่ว และใหส้รุปรายการดงักลา่วทกุไตรมาส เพื่อรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการ
บรษิัททราบ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกนัที่ไม่ใช่ธรุกิจปกติ บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ทจ.21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  

 นโยบายในการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท  ส  าหรบัรายการที่เป็นปกตทิางธรุกิจกบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนันัน้ มี
แนวโนม้ที่จะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่ในสว่นของการใหกู้ย้ืมเงิน บรษิัทฯ มีนโยบายลดการใหกู้ย้ืมแก่บรษิัทต่างๆ 
ลงอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค า้ประกนัที่เกินความจ าเป็นและลดการค า้ประกนัใหแ้ก่บรษิัทกลุม่สหพฒันล์ง 
โดยจะใหบ้รษิัทกลุม่สหพฒันท์ี่รบัผิดชอบการติดตามสายธุรกจินัน้ๆ  เป็นผูค้  า้ประกนัแทน  
 

หมายเหตุ:   ลกัษณะความสมัพนัธ ์
A  บรษิัทถือหุน้ และ/หรือ การถือหุน้รว่มกนั     B  บรษิัทมีกรรมการรว่มกนั 
C บรษิัทค า้ประกนั D บรษิัทใหกู้ย้ืม 
E บรษิัทมีรายการซือ้ขายระหว่างกนั F ผูถื้อหุน้หรือกรรมการเป็นญาตสินิทกรรมการ 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 13.1  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน    
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13.2   ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
13.2.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,152,528,604 9.42 251,444,016 0.60 211,545,824 0.55 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 0 0.00 1,530,000,000 3.68 639,994,683 1.65 

เงินลงทนุชั่วคราว 0 0.00 0 0.00 40,000,000 0.10 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 178,965,336 0.33 194,531,932 0.47 193,958,843 0.50 

ส่วนของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินที่       

     ถึงก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 1,718,615 0.00 7,505,387 0.02 39,183,554 0.10 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการ       

     ที่เกี่ยวขอ้งกนั 4,778,784 0.01 0 0.00 0 0.00 

สินคา้คงเหลือ 1,503,651 0.00 1,362,942 0.00 1,307,631 0.00 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 10,000,000 0.02 0 0.00 0 0.00 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 44,625,353 0.08 14,259,895 0.04 16,255,491 0.04 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,394,120,343 9.86 1,999,104,172 4.81 1,142,246,026 2.94 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการ       

     ที่เกี่ยวขอ้งกนั 6,390,000 0.01 0 0.00 0 0.00 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 0 0.00 2,488,659,462 5.99 2,842,605,085 7.33 

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 9,614,637,662 17.57 0 0.00 0 0.00 

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 33,914,961,366 61.98 29,279,096,160 70.42 27,525,036,517 70.94 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 0 0.00 1,850,047,650 4.45 2,077,702,884 5.35 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจาก       

     ส่วนที่ถึงก าหนดรบัช าระภายในหนึง่ปี 257,804 0.00 1,976,419 0.00 9,008,193 0.02 

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 4,261,951,556 7.79 4,327,689,529 10.41 3,700,872,112 9.54 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,361,692,802 2.49 1,307,986,884        3.15 1,284,373,763       3.31 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 68,556,196 0.13 0 0.00 0 0.00 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 4,384,426 0.01 5,852,966 0.01 7,388,163 0.02 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 0 0.00 123,580,307 0.30 49,721,165 0.13 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 90,751,284 0.16 191,478,266 0.46 160,541,842 0.42 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 49,323,583,096 90.14 39,576,367,643 95.19 37,657,249,724 97.06 

รวมสินทรัพย ์ 54,717,703,439 100.00 41,575,471,815 100.00 38,799,495,750 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ต่อ) (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,000,000,000 5.48 2,160,000,000 5.20 0 0.00 

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 296,230,455 0.54 296,469,666 0.71 340,869,492 0.88 

 ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

     ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 980,000,000 1.79 980,000,000 2.36 980,000,000 2.53 

 ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระ       

     ภายในหนึ่งปี 13,599,232 0.02 0 0.00 0 0.00 

 ส่วนของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0 0.00 1,000,000,000 2.41 0 0.00 

 ส่วนของส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน       

    ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0 0.00 8,808,615 0.02 8,808,615 0.02 

 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 7,894,821 0.01 8,020,439 0.02 8,068,528 0.02 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,297,724,508 7.84 4,453,298,720 10.72 1,337,746,635 3.45 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ       

   จากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4,060,000,000 7.42 5,040,000,000 12.12 6,020,000,000 15.52 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า-สทุธิจากส่วนทีถ่ึงก าหนด       

   ช าระภายในหนึ่งปี 53,232,317 0.10 0 0.00 0 0.00 

หุน้กู ้- สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 5,992,113,694 10.95 1,000,000,000 2.41 2,000,000.000 5.15 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นหนีส้ิน 1,763,269 0.00 1,724,490 0.00 16,633,314 0.04 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน-สทุธิ       

   จากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 120,095,896 0.22 82,464,921 0.20 90,025,498 0.23 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี 842,233,216 1.54 0 0.00 0 0.00 

หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 109,006,780 0.20 0 0.00 0 0.00 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 150,681,752      0.28 464,501,339 1.11 329,403,937 0.84 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,329,126,924 20.71 6,588,690,750 15.84 8,456,062,749 21.78 

รวมหนี้สิน 15,626,851,432 28.55 11,041,989,470 26.56 9,793,809,384 25.23 
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งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ต่อ) (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุเรือนหุน้       

   ทนุจดทะเบียน       

      หุน้สามญั 582,923,188 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 582,923,188  582,923,188  582,923,188  

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้       

      หุน้สามญั 571,890,666 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท       

      (2561: หุน้สามญั 571,515,007 หุน้)  571,890,666 1.05 571,890,666 1.38 571,515,007 1.47 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 4,533,333,992 8.28 4,533,333,992 10.90 4,516,313,038 11.64 

ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซือ้คืนของบริษัทรว่ม 6,151,889 0.01 6,151,889 0.01 6,151,889 0.02 

ก าไรสะสม        

  จดัสรรแลว้       

     ส ารองตามกฎหมาย 80,000,000 0.15 80,000,000 0.19 80,000,000 0.21 

    ส ารองทั่วไป 280,000,000 0.51 280,000,000 0.67 280,000,000 0.72 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,238,380,841 47.96 24,103,402,412 57.98 22,269,328,633 57.40 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ 7,381,094,619 13.49 958,703,386 2.31 1,267,684,789 3.27 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ 39,090,852,007 71.45 30,533,482,345 73.44 28,990,993,356 74.73 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่อ านาจควบคมุ 
     ของบริษัทย่อย 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
14,693,010 

 
0.04 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 39,090,852,007 71.45 30,533,482,345 73.44 29,005,686,366 74.77 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 54,717,703,439 100.00 41,575,471,815 100.00 38,799,495,750 100.00 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้       

   รายไดค้่าสาธารณปูโภครบั 1,944,825,193 37.36 2,096,853,637 39.37 2,127,498,918 37.44 

   รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 377,365,265 7.25 425,346,537 7.99 449,256,303 7.90 

   รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 381,096,000 7.32 0 0.00 0 0.00 

   รายไดเ้งินปันผลรบั 167,036,724 3.21 286,433,884 5.38 292,662,430 5.15 

    ก าไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ 18,395,542 0.35 0 0.00 433,963,074 7.64 

    ก าไรจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ 57,493,088 1.10 0 0.00 0 0.00 

    ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 7,163,099 0.14 93,736,949 1.76 3,070,470 0.05 

    โอนกลบัขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าที่ดิน 0 0.00 62,109,613 1.17 0 0.00 

   รายไดอ่ื้น 183,769,023 3.53 29,707,679 0.55 50,154,293 0.88 

 รวมรายได้ 3,137,143,934 60.26 2,994,188,299 56.22 3,356,605,488 59.06 

ค่าใช้จ่าย       

   ตน้ทนุค่าสาธารณปูโภค 1,755,441,507 33.72 1,905,808,997 35.78 1,930,492,581 33.97 

    ตน้ทนุค่าเช่าและค่าบริการ 375,381,181 7.21 430,879,512 8.09 466,186,415 8.20 

   ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย ์ 90,208,366 0.00 0 0.00 0 0.00 

    ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 439,151,167 8.44 438,476,697 8.23 410,005,706 7.21 

    ขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าเงินลงทนุ              0 0.00 64,631,589 1.21 61,994,813 1.09 

 รวมค่าใช้จ่าย 2,660,182,221 49.37 2,839,796,795 53.31 2,868,679,515 50.47 

 ก าไรจากการด าเนินงาน 476,961,713 10.89 154,391,504 2.91 487,925,973 8.59 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 2,068,474,280 39.74 2,331,873,020 43.78 2,326,901,274 40.94 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้ 2,545,435,993 50.63 2,486,264,524 46.69 2,814,827,247 49.53 

ตน้ทนุทางการเงิน (267,061,451) (5.13) (222,313,011) (4.17) (191,693,109) (3.37) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,278,374,542 45.50 2,263,951,513 42.52 2,623,134,138 46.16 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 27,200,628 0.51 2,064,027 0.03 (22,495,070) (0.41) 

ก าไรส าหรับปี 2,305,575,170 46.01 2,266,015,540 42.55 2,600,639,068 45.75 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 0 0.00 4,702,132 0.09 (5,357,840) (0.09) 
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งบกระแสเงินสด (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

 ก าไรก่อนภาษี 2,278,374,542 2,263,951,513 2,623,134,138 

    รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษี    

          เป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    

       ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 219,325,161 203,166,989 203,632,512 

          ตดัจ าหน่ายตน้ทนุในการออกหุน้กู ้ 562,304 0 0 

          ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (3,220,047) 532,088 (1,792,484) 

          ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ (290,887,634) 0 0 

       ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายเงินลงทนุ (7,163,099) (93,736,949) (3,070,470) 

          ก าไรจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ (57,493,088) 0 0 

          ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 0 0 5,317 

          ค่าใชจ้่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,546,454 7,798,160 7,673,835 

       ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (2,068,474,280) (2,331,873,020) (2,326,901,274) 

          ขาดทนุจากการลดลงของมลูค่าเงินลงทนุ 0 64,631,589 61,994,813 

          ขาดทนุ(ก าไร)จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุ (18,395,542) 0 (433,963,074) 

       โอนกลบัขาดทนุจากการดอ้ยค่าของที่ดิน 0 (62,109,613) 0 

          รายการโอนกลบัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 0 (139,435) (963,033) 

          รายการโอนกลบัค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (649,465) 0 0 

          ก าไรจากการรบัโอนทรพัยส์ิน (138,659,569) 0 0 

          เงินปันผลรบัจากบริษัทอ่ืนและเงินลงทนุระยะยาวอื่น (167,036,724) (286,433,884) (292,662,430) 

          ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 280,288 0 0 

          ดอกเบีย้จ่าย 266,499,147 222,313,011 191,693,109 

 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง                 

           ในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน 19,608,448 (11,899,551) 28,780,959 

      สินทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

           ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 14,077,620 (5,405,675) 51,453,855 

           ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน  7,505,387 38,709,941 48,514,633 

           สินคา้คงเหลือ (140,709) (55,311) 1,250,800 

           สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (30,365,458) 1,995,596 2,577,560 

           สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน (272,763) 0 0 

           สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 47,399,000 (7,735,908) (39,621,858) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

     หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

           เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (4,351,941) 4,713,831 25,321,060 

        หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (125,618) (48,089) 216,571 

           หนีส้ินทางการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 3,659,493 0 0 

           หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (22,607,300) 135,128,447 86,773,033 

           ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (7,972,164) 0 (3,812,338) 

        เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 26,413,995 155,403,281 201,454,275 

           เงินสดรบัคืนจากการคืนเงินภาษี    73,322,927 0 0 

           เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (23,904,159) (24,145,735) (29,770,341) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 75,832,763 131,257,546 171,683,934 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

     เงินลงทนุชั่วคราวลดลง 0 0 21,042,441 

     เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 0 (1,530,000,000) (640,000,000) 

     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ 0 640,695,851 0 

     เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น (456,471,899) 0 0 

     เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 2,033,964,987 0 0 

     เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น (851,185,179) 0 0 

     เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 427,633,194 0 0 

     เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 0 (160,158,229) (1,323,484,406) 

     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 0 207,468,913 27,304,027 

     เงินสดรบัจากการคืนทนุของเงินลงทนุ 57,060,000 27,280,000 0 

     เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทรว่ม (766,348,548) (507,756,718) (1,615,829,986) 

     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 22,807,641 0 313,207,146 

     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0 9,180,000 0 

     เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น 0 (151,392,912) (104,645,513) 

     เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุระยะยาวอื่น 0 309,885,120 19,345,354 

     เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (11,449,072) (3,634,750) 0 

     เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัลดลง 0 3,634,750 0 

     เงินปันผลรบัจากบริษัทรว่ม 976,876,091 1,020,457,720 846,632,082 

     เงินปันผลรบัจากบริษัทอ่ืนและเงินลงทนุระยะยาวอื่น 169,175,165 284,270,676 292,662,430 

     เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (47,321,788) (176,162,229) (139,953,887) 

     เงินสดรบัจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 3,692,804 1,388,982 1,839,111 

     เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (167,069) (95,133) (71,357) 

     เงินสดจ่ายซือ้อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (91,418,085) (618,704,832) (117,872,368) 

     เงินสดรบัจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 195,231,000 0 0 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 1,662,079,242 (643,642,791) (2,419,824,926) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) (หน่วย : บาท) 

รายการ 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

     เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 15,270,000,000 5,805,000,000 14,500,000,000 

     เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (14,430,000,000) (3,645,000,000) (18,580,000,000) 

     เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  0 0 7,000,000,000 

     เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (980,000,000) (980,000,000) 0 

     เงินสดรบัจากหุน้กู ้ 4,991,551,390 0 0 

     เงินสดจ่ายคืนหุน้กู ้ (1,000,000,000) 0 0 

     เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่า (16,446,905) 0 0 

  เงินปันผลจ่าย (400,323,466) (400,317,456) (386,021,866) 

     เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 0 0 (19,110,000) 

     ผลกระทบจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 0 (4,177,813) 0 

    เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (271,608,436) (223,221,294) (153,937,857) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,163,172,583 552,283,437 2,360,930,277 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 4,901,084,588 39,898,192 112,789,285 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 251,444,016 211,545,824 98,756,539 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 5,152,528,604 251,444,016 211,545,824 
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13.2.2 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

รายการ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง     
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26 0.45 0.85 
 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 1.25 0.45 0.85 
 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.02 0.05 0.06 
 อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 14.48 12.98 11.72 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 25 28 31 
 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เท่า) 7.49 7.33 7.37 
 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 48 49 50 
 Cash Cycle (วนั) (23) (21) (19) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
 อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 57.33 54.91 56.74 
 อตัราก าไรสทุธิ (%) 44.29 42.55 45.76 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 6.62 7.61 9.62 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) 4.73 5.63 7.12 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 40.47 42.63 52.69 
 อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ (เท่า) 0.11 0.13 0.15 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ     
 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.40 0.36 0.34 
 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 9.37 11.14 18.29 
 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.01 0.03 0.05 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 17.36 17.63 14.37 
ข้อมูลต่อหุ้น     
 มลูค่าหุน้ตามบญัชี (บาท) 68.35 53.39 50.75 
 ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท) 4.03 3.97 4.87 
 เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.70 0.70 0.70 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

 14.1  ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน   
  14.1.1   ผลการด าเนินงานในปี 2563 
   ในปี 2563 บรษิัทฯ มีรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 2 เม่ือเปรียบเทยีบกบัปี 2562 โดยมีรายไดจ้ าแนกตาม
ประเภทธุรกจิ ดงันี ้
   รายได้จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทรายได ้ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
% เพิ่ม (ลด) 

2563/2562 2562/2561 

ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภค 742 1,266 1,346 (41) (6) 

ธุรกิจการลงทนุในธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม 1,421 1,372 1,236 4 11 

ธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 3,042 2,688 3,101 13 (13) 

รวม 5,205 5,326 5,683 (2) (6) 
 

   1. รายไดจ้ากธุรกิจการลงทนุในธรุกิจสินคา้อปุโภค 
    บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการลงทนุในธุรกิจสินคา้อปุโภคลดลงรอ้ยละ 41 เนื่องจากบรษิัทใน
กลุม่ธุรกิจไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท าใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศลดลง และระมดัระวงัการใชจ้่าย ส่งผลใหบ้รษิัทฯ รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม
ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
   2. รายไดจ้ากธุรกิจการลงทนุในธรุกิจอาหารและเครื่องด่ืม 
    บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธรุกิจการลงทนุในธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่มเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 เนื่องจาก
บรษิัทในกลุม่ธรุกิจมีสนิคา้ที่จ  าเป็นและเป็นที่ตอ้งการของลกูคา้ในช่วงที่มีการล็อกดาวนจ์ากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
ไวรสัโคโรนา (COVID-19) และการพฒันาสนิคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ีผลการด าเนินงาน
ที่เติบโตขึน้ สง่ผลใหบ้รษิัทฯ รบัรูส้ว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
   3. รายไดจ้ากธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ 
    บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจการพฒันาสวนอตุสาหกรรม และการลงทนุในธุรกิจอื่นๆ ลดลงรอ้ยละ 
13 เนื่องมาจากสาเหตดุงัต่อไปนี ้
    - รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มขึน้รอ้ยละ 100 จากการขายที่อสงัหารมิทรพัยใ์น 
     สวนอตุสาหกรรม 
    - รายไดจ้ากค่าสาธารณปูโภคลดลงรอ้ยละ 7 และรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิารลดลงรอ้ยละ 11  
     เนื่องจากการลดลงของการใชก้ าลงัการผลิตของบรษิัทในสวนอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นผลกระทบ 
     จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
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   ก าไรสุทธิ 
   ในปี 2563 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 2 โดยมีก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัย์
เพิ่มขึน้ ในขณะที่รายไดเ้งินปันผลและสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มลดลง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทรายได้ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
% เพิ่ม (ลด) 

2563/2562 2562/2561 

ก าไรสทุธิ 2,306 2,271 2,595 2 (12) 

อตัราการท าก าไรสทุธิ 44% 43% 46%  
 
 

 

14.1.2 งบแสดงฐานะการเงินและกระแสเงินสด 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2563 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วมจ านวน 54,718 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 13,143 
ลา้นบาท จากจ านวน 41,575 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
   1. การเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 4,901 ลา้นบาท จากการออกหุน้กู ้
    ในระหว่างปี 2563 
   2. การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนจ านวน 9,615 ลา้นบาท และการลดลงของ

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย และเงินลงทนุระยะยาวอื่นจ านวน 2,489 ลา้นบาทและ 1,850 
ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากการลงทนุเพิ่มในธรุกิจต่างๆ และการรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลง
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจากการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครื่องมือทางการเงิน 

   3. การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทรว่ม จ านวน 4,636 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกิดจากการรบัรูส้ว่นแบ่ง 
    ก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม และการลงทนุเพิ่มในธุรกิจตา่งๆ  
   4. การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยส์ิทธิการใชจ้  านวน 69 ลา้นบาท เนื่องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐาน 
    การรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า 
   5. การลดลงของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้จ านวน 1,530 ลา้นบาท เนื่องจากการจ าหน่ายเงิน 
    ลงทนุเพื่อคา้ในระหว่างปี 2563 
   6. การลดลงของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ  านวน 124 ลา้นบาท เนื่องจากการผลแตกตา่ง 
    ชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้จากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงาน 
    ทางการเงิน กลุม่เครื่องมือทางการเงิน 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มีหนีส้ินรวม จ านวน 15,627 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 4,585 
ลา้นบาท จาก จ านวน 11,042 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
   1. การเพิ่มขึน้ของหุน้กู ้จ  านวน 3,992 ลา้นบาท เนื่องจากการออกหุน้กูร้ะหว่างปี จ านวน 5,000  
    ลา้นบาท และจ่ายช าระหุน้กูท้ี่ครบก าหนดช าระ จ านวน 1,000 ลา้นบาท 
   2. การเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 840 ลา้นบาท 
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   3. การเพิ่มขึน้ของหนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 842 ลา้นบาท เนื่องจากผลแตกต่างชั่วคราว 
    ระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรพัยเ์พิ่มขึน้จากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
    กลุม่เครื่องมือทางการเงิน 
   4. การลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 980 ลา้นบาท จากการจ่ายช าระคืน 
    ระหว่างปี 
   บรษิัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จ านวน 8,558  ลา้นบาท จาก จ านวน 30,553 ลา้นบาทในปี 2562 
เป็นจ านวน 39,091 ลา้นบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจาก 
   1. เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิปี 2533 จ านวน 2,306 ลา้นบาท 
   2. ลดลงจากเงินปันผลจ่าย จ านวน 400 ลา้นบาท 
   3. องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 6,422 ลา้นบาท โดยสว่นมากเกิดจากการรบัรูก้าร 
    เปลี่ยนแปลงสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจากการปฏิบตัิ 
    ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครื่องมือทางการเงิน 
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  บรษิัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ จ านวน 4,901 
ลา้นบาท เม่ือเที่ยบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
   1. เงินสดสทุธิรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 76 ลา้นบาท 
   2. เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 1,662 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายสินทรพัยท์างการเงิน 
    หมนุเวียนอื่น และเงินปันผลรบัจากบรษิัทรว่มและบรษิัทอื่น 
   3. เงินสดสทุธิรบัจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 3,163 ลา้นบาท จากการรบัเงินจากการออกหุน้กู ้ 
    จ านวน 4,992 ลา้นบาท นอกจากนี ้บรษิัทฯ จ่ายช าระคนืเงินกูท้ี่ถึงก าหนดช าระและจ่ายคืนเงิน 
    กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 1,000 ลา้นบาท  
    และ 980 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

  14.1.3   การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิ 
   บรษิัทฯ มีอตัราการท าก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 42.6 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 45.8 ในปี 2563 
อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 7.6 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 9.6 ในปี 2563 และอตัราผลตอบแทนของ
สินทรพัยเ์พิ่มขึน้จากรอ้ยละ 5.6 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 7.1 ในปี 2563 โดยการเพิ่มขึน้ของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลมา
จากก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2563 
 

 14.2 ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
  ปี 2564 ยงัคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) และผล
ของสงครามทางการคา้ที่ยงัไม่มีบทสรุป นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ ที่จะจ ากดัศกัยภาพการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของไทย โดยบรษิัทฯ ไดท้  าการประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึน้และเตรียมแผน
ด าเนินการต่างๆ เพื่อรองรบั อาทิเช่น การสรรหาโอกาสในการลงทนุใหม่รว่มกบัพนัธมิตรอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียม
ความพรอ้มเพื่อรองรบัโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งบรษิัทฯ จะ
ด าเนินการแผนงานเหลา่นีใ้หเ้ป็นไปอย่างระมดัระวงั 
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  ทัง้นีปั้จจยัและความเสี่ยงหลกัที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต อาท ิความเสี่ยงจากการลงทนุ 
ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงจากการใหเ้ช่าและบรกิาร ความเสี่ยงในธุรกิจสวนอตุสาหกรรม ไดม้ีการเปิดเผยไวแ้ลว้
ภายใตก้ารบรหิารความเสี่ยงที่ส  าคญัตามที่ไดร้ะบไุวใ้น หวัขอ้ ปัจจัยความเสี่ยง 
 
15.    ข้อมูลอื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
                   -ไม่มี - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
แบบ 56-1  ประจ าปี 2563 

 
 บรษิัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้และดว้ยความระมดัระวงับรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 
ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิดหรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี ้
บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 
 (1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิทั และบรษิัทย่อยแลว้  
 (2)  บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญั
ทัง้ของบรษิัท และบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
 (3)  บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ดีและควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบรษิัทฯ 
ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 ต่อ ผูส้อบบญัชี  และกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระท าที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัท และบรษิัทย่อย 
 ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัที่บรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทฯ 
ไดม้อบหมายให ้ นางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรักษ ์เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรักษ ์  ก ากบัไวบ้รษิัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้ง
ของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 
 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   
1. นายวิชยั กลุสมภพ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
2. นางสาวศิรกิลุ ธนสารศิลป์ กรรมการบรษิัท  

 

 
30  มีนาคม  2564 
  

ชื่อ                         ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
ผูร้บัมอบอ านาจ นางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรกัษ ์   ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชี  
 และการเงิน  
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เอกสารหลักฐานผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท มีดังนี้ 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท  

(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายสมคิด จาตศุรพีิทกัษ ์ 67 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธรุกิจ - - 2550 – ปัจจบุนั ศาสตราภิชาน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(นิดา้) 
    - ประธานกรรมการบริษัท    จดัการดา้นการตลาด J.L. Kellogg   ส.ค.2558 – ก.ค.2563 รองนายกรฐัมนตร ี  
    - กรรมการอิสระ    Graduate School of Management,    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 
    - 14 สิงหาคม 2563    Northwestern University    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
    ประเทศสหรฐัอเมริกา      
  - ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน      
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(นิดา้)      
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรก์ารคลงั และ      
    เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ      
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ   - ไม่มี -  

2. นายบณุยสิทธ์ิ  โชควฒันา 83 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 1.208 3, 8, 9  บริษัทจดทะเบียน  
    - รองประธานกรรมการ    - สาขาบริหารธุรกิจ   2560 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากิตติมศกัด์ิ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการบริหาร      มหาวิทยาลยับรูพา   พ.ค.2559 – ธ.ค.2559  กรรมการท่ีปรกึษากิตติมศกัด์ิ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการสรรหา      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2534 – พ.ค.2559 รองประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
      และก าหนดค่าตอบแทน      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(นดิา้)   ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซเิดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) (TFMAMA) 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม      มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   2560 – ต.ค. 2560 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) (TF) 
      ผกูพนับริษัท      มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่    ค่าตอบแทน  
    - 20 มีนาคม 2516    - สาขาวิศวกรรมศาสตร ์   ก.ค. 2559 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัขอนแก่น   2553 – ก.ค. 2559 กรรมการท่ีปรกึษา บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
    - สาขากฎหมาย   2518 – 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัวาเซดะ   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
   - สาขาวิทยาศาสตร ์   2533 – 2553 กรรมการท่ีปรกึษา บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
     (ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม)   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   2523 – 2553  กรรมการท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Accreditation Program   2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุน่ 3/2003   2504 – 2553 ประธานกรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  - Director Certification Program   2545 – เม.ย.2561 กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุน่ 68/2005    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 11 แห่ง 
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    บรษิัทไทย (IOD)   2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั 
     2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท บเีอสซี โซอิน จ ากดั 
     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บเีอสทีดี 109 จ ากดั 
     2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บี เอส ที อาร ์สี่ศนูยแ์ปด จ ากดั 
     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศนูยเ์จ็ด จ ากดั 
     2539 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
     2527 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สหมญูผล จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
3. นายวิชยั กลุสมภพ 43 - Master of Advanced Business 0.073 2 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยซมัซงุ ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) 
    - กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่    Practice University of South Australia     จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริหาร  - ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาองักฤษ)      บริษัทจดทะเบียน  
   -  กรรมการสรรหาและ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   ม.ค.2564 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
      ก าหนดค่าตอบแทน  - ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   เม.ย.2561 – ธ.ค.2563 กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
   - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม    (Exchange Program)   เม.ย.2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เพรซเิดนท ์เบเกอรี่ จ ากดั (มหาชน) 
     ผกูพนับรษิัท  - Norwegian School of Economics and   2558 – เม.ย. 2561  กรรมการ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
   - 23 เมษายน 2555    Business Administration, Norway    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 49 แห่ง 
  - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    ภาควิชาบริหารธรุกิจ, จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั   2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ธนาซิตี ้เวนเจอร ์จ ากดั 
  - หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันา   2562 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั 
    ธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 1   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั 
    สถาบนัวิทยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ ากดั 
  - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั ระดบัสงู (วปส.)   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สินภราดร จ ากดั 
    รุน่ท่ี 1 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหเอเชยีแปซฟิิค จ ากดั 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ   2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร ์ฮิลล ์จ ากดั 
    ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั   2560 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บเีอสซี โซอิน จ ากดั 
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ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  - Executive Leadership Program รุน่ท่ี 2   2560 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท แพนแลนด ์จ ากดั 
    Wharton Business School, University of      2560 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั 
    Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand   2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สห โตคิว คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

  - หลกัสตูรกลยทุธก์ารบริหารอสงัหาริมทรพัย ์   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 

    (RE-CU26) สมาคมผูบ้ริหารธุรกิจ   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ปารค์ แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั 
    อสงัหาริมทรพัย ์   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ ากดั 
    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   2555 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 
  - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ ์      
    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั      
  - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนกลยทุธ ์      
    สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ      
  - หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดินรุน่ท่ี 4 ส าหรบัผูบ้ริหาร        
    ระดบัสงู (ภพผ.)      
    ศนูยว์ิชาการแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั      
  - หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets       
    รุน่ท่ี 4      
    ศนูยส์่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ       
    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
  - Director Certification Program      
    (DCP) รุน่ 61/2005      
  - Company Secretary Program      
    (CSP) รุน่ 18/2006      
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษิัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

4. นายส าเรงิ มนญูผล 84 - มธัยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 0.307 -  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ  - Director Accreditation Program   2553 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริหาร    (DAP) รุน่ 3/2003   2551 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 7 แห่ง 
      ผกูพนับริษัท    บรษิัทไทย (IOD)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    - 23 มีนาคม 2515     2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ธนาซิตี ้เวนเจอร ์จ ากดั 
     2562 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั 
     2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี จ ากดั 
     2527 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท สหมนญูผล จ ากดั 
     2526 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทรพัยส์ินสหพฒัน ์จ ากดั 
     2521 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท วตัสดรมยั จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
5. นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ 73 - ปริญญาโท ( บริหารธรุกิจ ) 0.619 - เม.ย.2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรพัยเ์พื่อพนกังานเครือสหพฒัน ์จ ากดั 
    - กรรมการ    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี        บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการบริหาร    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2519 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการสรรหาและ  - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์   2547 – เม.ย.2560 รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
      ก าหนดค่าตอบแทน     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 20 แห่ง 
    - กรรมการธรรมาภิบาลและ   - ประกาศนียบตัร การป้องกนัราชอาณาจกัร    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
      บริหารความเสีย่ง     ภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ท่ี 10   2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม     วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สินภราดร จ ากดั 
      ผกูพนับริษัท  - ประกาศนียบตัร    2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิง้ จ ากดั 
    - 16 มถินุายน 2559    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  รุน่ท่ี 16   2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปารค์ แคปปิตอล โฮลดิง้ จ ากดั 
    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหเอเชยีแปซฟิิค จ ากดั 
  - Board and CEO Assessment รุน่ 2/2003   2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั 
  - Director Accreditation Program    2529 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สรรีาภรณ ์จ ากดั 
    (DAP) รุน่ 3/2003      
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  - Director Certification Program       
    (DCP) รุน่ 68/2005      
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษิัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  

6. นายพิภพ โชควฒันา 44 - ปริญญาตรี สาขา  0.019 2 2551 – ปัจจบุนั รองเลขาธิการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   - กรรมการ    Management Information System    บริษัทจดทะเบียน  
   - กรรมการบริหาร    University of Central Florida    มี.ค.2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
   - กรรมการธรรมาภิบาลและ  - Director Accreditation Program    2547 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
     บริหารความเสี่ยง    (DAP) รุน่ 7/2005   2547 – 2562  รองประธานกรรมการ บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) 
   - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  - Director Certification Program    เม.ย.2561 – ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท ไอที ซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
     ผกูพนับรษิัท    (DCP) รุน่ 264/2018    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 6 แห่ง 
   - 23 เมษายน 2561    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ    เป็นกิจการท่ีแขง่ขันกับธุรกิจของบริษัท  
    บรษิัทไทย (IOD)   2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
       2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหพฒันเ์รยีลเอสเตท จ ากดั 
     2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั 
     2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอกปกรณ ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
7. นายพพิฒั พะเนียงเวทย ์ 81 - ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  0.001 - 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการกิตติมศกัด์ิ หอการคา้ไทย 
    - กรรมการ     สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร   2550 – 2556  รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก   2552 – ปัจจบุนั เหรญัญิก สหพนัธว์่ายน า้นานาชาติ (FINA) 
      ผกูพนับริษัท  - ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ    2537 – 2552 กรรมการ สหพนัธว์่ายน า้นานาชาติ (FINA) 
   - 27 มิถนุายน 2546     สาขาบริหารธุรกิจ   2550 – ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
     มหาวิทยาลยันอรท์ – เชยีงใหม ่    บริษัทจดทะเบียน  
  - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ    ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ บริษัท ไทยเพรซเิดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) (TFMAMA) 
     สาขาวิชาพฒันคหเศรษฐศาสตร ์    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
     มหาวิทยาลยัรามค าแหง   2553 – ต.ค.2560    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) (TF) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
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ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   2515 - 2553 กรรมการผูอ้  านวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) (TF) 
    (Master of Business Administration)   2523 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เพรซเิดนทเ์บเกอรี่ จ ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2538 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากดั (มหาชน) 
  - Stanford  Executive Program,    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 4 แห่ง 
    Stanford University California, USA    เป็นกิจการท่ีแขง่ขันกับธุรกิจของบริษัท  
  - Bachelor’s Degree in Education   2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย-เมียนม่าร ์ซคัเซสเวนเจอร ์จ ากดั 
    Science, Quanzhou Physical Culture      
    Institute, People’s Republic of China      
  - หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร            
    ภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ 2      

    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      
  - Director Accreditation Program      
    (DAP) รุน่ 3/2003      
  - Director Certification Program      
    (DCP) รุน่ 39/2004      
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษิัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  

8. นายบญุเกียรติ โชควฒันา 73 - ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์ 0.981 2, 9 2553 – ปัจจบุนั  ท่ีปรกึษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
    - กรรมการ     - สาขาวิชาการจดัการ   2550 – 2552  อปุนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม       มหาวทิยาลยัศรีปทมุ   2548 – 2550    กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
      ผกูพนับริษัท     - วิทยาลยัพาณิชยศาสตร ์   2550 – 2551  กรรมการ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
   - 21 เมษายน 2529       มหาวทิยาลยับรูพา    บริษัทจดทะเบียน  

     - คณะวิทยาการจดัการและ   พ.ค.2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท และ บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
       สารสนเทศศาสตร ์    ประธานกรรมการบริหาร  
       มหาวทิยาลยันเรศวร   2558 – พ.ค. 2559  กรรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์    2523 – 2558  กรรมการผูอ้  านวยการ บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   2555 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร ์จ ากดั (มหาชน) 
    สถาบนัวรูส์เตอรโ์พลีเทคนิค   2554 – 2555  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร ์จ ากดั (มหาชน) 
    รฐัแมสซาชเูซทส ์ ประเทศสหรฐัอเมริกา   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั    2551 – 2559  ประธานกรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
    ราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครฐัรว่มเอกชน   2539 – 2550  กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
    รุน่ท่ี 388   2537 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ ์จ ากดั (มหาชน) 
  - Director  Accreditation Program   2536 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
    (DAP) รุน่ 3/2003     เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification Program   2516 – 2553  กรรมการ บริษัท โอ ซี ซี  จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุน่ 41/2004    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 57 แห่ง 
  - จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    เป็นกิจการท่ีแขง่ขันกับธุรกิจของบริษัท  
    บรษิัทไทย (IOD)   2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไตรค่า จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ดบัเบิล้ย ูบี อาร ์อี จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท รว่มอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั 
     2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทอฝัน เอสเตท จ ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ทอฝัน พรอ็พเพอรตี์ ้จ ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท รว่มประโยชน ์จ ากดั 
     2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร ์ฮิลล ์จ ากดั 
     2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
     2515 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  

9. นายบญุชยั โชควฒันา 73 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ    0.035 2, 8  บริษัทจดทะเบียน  
    - กรรมการ    - สาขานิเทศศาสตร ์   2562 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม      มหาวิทยาลยันเรศวร    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
      ผกูพนับริษัท    - สาขาบริหารธุรกิจ   ต.ค.2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไทยเพรซเิดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) (TFMAMA) 
   - 23 เมษายน 2555      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   2554 – ต.ค. 2560  กรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) (TF) 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  -  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส ์   2562 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา    ก าหนดค่าตอบแทน  
  - ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   2553 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   2515 – 2553  กรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ์(รฐัศาสตร)์   2513 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ฟารอ์ีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) 
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 16 แห่ง 
  - Director Accreditation Program    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
    (DAP) รุน่ 3/2003   2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท รว่มอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั 
  - Director Certification Program   2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอกปกรณ ์จ ากดั 
    (DCP) รุน่ 68/2005   2535 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สายพิณวฒันา จ ากดั 
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ   2522 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ชยัลดาดล จ ากดั 
    บรษิัทไทย (IOD)   2515 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท โชควฒันา จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
10. นายสจุริต ปัจฉิมนนัท ์ 75 - ปริญญาโท รฐัศาสตร ์(บริหารรฐักิจ)  - -  บริษัทจดทะเบียน  
     - กรรมการ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์     2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ  บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
     - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  - ปริญญาตรี รฐัศาสตร ์(การปกครอง)     สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
       ผกูพนับรษิัท    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์     2551 – 2559  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
    -  15 ธันวาคม 2559  - Director Accreditation Program    2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร ์จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุน่ 41/2005   2550 – พ.ค.2560 กรรมการ บริษัท สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน) 
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 4 แห่ง 
    บรษิัทไทย (IOD)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
     2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท สห โตคิว คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
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ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

11. นายพิริยะ เข็มพล 61 - ปริญญาโท (International Relations) - - 2560 – 2562 เอกอคัรราชทตู  สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงปักกิ่ง 
      - กรรมการ    London School of Economics,    (เกษียณอายรุาชการ ปี 2562)  
      - 19 ธันวาคม 2562    University of London   ก.ย.2562 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา รองนายกรฐัมนตรี   
  - ปริญญาตรี (รฐัศาสตร)์   ก.ย.2562 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษา สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์   2563 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหารและกรรมการก ากบัความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่    บริษัทจดทะเบียน  
  - Director Certification Program    เม.ย.2563 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุน่ 298/2020     และสรรหา  
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี - 
    บรษิัทไทย (IOD)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
12. **นายนพพร พงษเ์วช 73 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบียน  
         - กรรมการอิสระ    Oregon State University, USA   2558 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
         - ประธานกรรมการ  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์    ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
            ตรวจสอบ     University of Oregon, USA   2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
         - ประธานกรรมการ  - Director Accreditation Program    ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
           ธรรมาภิบาลและบริหาร    (DAP) รุน่ 38/2005    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
           ความเสี่ยง  - Director Certification Program    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 2 แห่ง 
         - 26 เมษายน 2553    (DCP) รุน่ 71/2006    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
  - Audit Committee Program      
    (ACP) รุน่ 12/2006      
  - IT Governance and Cyber Resilience       
    Program (ITG) รุน่ 12/2019      
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษิัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
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ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 
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(ปี) 
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ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

13. **นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 68 - ปริญญาโท / ปรญิญาตร ี - - 2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
         - กรรมการอิสระ    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี   2560 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการวิชาชพีบญัช ี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
         - กรรมการตรวจสอบ    วิชาเอก การบญัช ี    ดา้นการภาษีอากร  
         - 25 เมษายน 2559    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั    คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบญัชีชดุเดียว สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
  - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA)      คณะอนกุรรมการประสานงานการบริหาร สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
    เลขทะเบียน 2960    ส านกังานสาขาวิชาชพีบญัช ี  
    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์   2557 – 2560 กรรมการวิชาชพีบญัช ีดา้นการบญัชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
  - Certified Internal Auditor (CIA)   2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย 
    The Institute of Internal Auditors (IIA)   2559 – 2560 ท่ีปรกึษากรรมการ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย 
  - Certified Professional Internal Auditor (CPIA)   2554 – 2559 กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย 
  - Qualified Internal Auditor (QIA)   2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
    สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)    บริษัทจดทะเบียน  
  - Driving Company Success with IT     2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
    Governance (ITG) รุน่ 4/2017   ก.พ.60 – 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
  - Ethical Leadership Program   2550 – 2562 กรรมการอิสระ และ บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั (มหาชน) 
    (ELP) รุน่ 2/2015               ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  - Anti-Corruption : The Practical Guide   2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์ 
    (ACPG) รุน่ 10/2014    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล จ ากดั (มหาชน) 
  - Anti-Corruption for Executive Program    2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
    (ACEP) รุน่ 10/2014   2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเกอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  - Role of the Nomination and     ประธานกรรมการสรรหา และ  
    Governance Committee     ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
    (RNG) รุน่ 1/2011      2543 – 2559  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) 
  - Role of the Chairman Program     กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหา  
    (RCP) รุน่ 25/2011    และพิจารณาค่าตอบแทน  
  - DCP Refresher Course     กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 1 แห่ง 
    (RE DCP) รุน่ 2/2009             เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  - Monitoring Fraud Risk Management       

    (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      

    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ      

    บรษิัทไทย (IOD)      

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

14. **นายนิพนธ ์ พวัพงศกร 72 - ปริญญาเอก ดา้นเศรษฐศาสตร ์ - - 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
        - กรรมการอิสระ     University of Hawaii, USA   2557 – ปัจจบุนั คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจดัการขา้ว 
        - กรรมการตรวจสอบ  - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร ์cum laude)   2557 – ปัจจบุนั นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 
        - 25 เมษายน 2560     Middle Tennessee State University, USA   2556 – ปัจจบุนั Visiting Professor Global Business Leaders Program, 
  - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร ์     School of Management, Kyoto University 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2556 – ปัจจบุนั Board of Director Asian Society of Agricultural Economists 
  - หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ รุน่ท่ี 10   2553 – ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
     ศนูยส์่งเสริมการพฒันาความรูต้ลาดทนุ   2552 – ปัจจบุนั กรรมการอ านวยการ มลูนิธิบรูณะชนบทแห่งประเทศไทย 
     ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สถาบนัป๋วย อึง้ภากรณ ์
  - Director Certification Program    2556 – 2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
    (DCP) รุน่ 14/2002   2554 – 2562 คณะอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการการปรบัปรุง 
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ     ระบบการเงินและงบประมาณ 
    บรษิัทไทย (IOD)   2553 – 2562 ท่ีปรกึษา สมาคมเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
      บริษัทจดทะเบียน  
     2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
     2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  
      กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 1 แห่ง 
      เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
15. **นายสรุชยั  ดนยัตัง้ตระกลู  66 - ปริญญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑิต - - 2562 – ปัจจบุนั สมาชิกวฒิุสภา วฒิุสภา 
        - กรรมการอิสระ    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
        - 13 มีนาคม 2557  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต   ธ.ค.2560 – 2562  ประธานกรรมการ บรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2558 – 2562 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
  - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู     บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 
    ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม (นมธ.) รุน่ท่ี 1    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

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


 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

  - หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมือง      
    การปกครองในระบบประชาธิปไตย      
    ส าหรบันกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ท่ี 4      
    วิทยาลยัการเมืองการปกครอง      
    สถาบนัพระปกเกลา้      
  - หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั      
    เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ท่ี 3/2548      
    วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร      
  - Director Accredication Program      
    (DAP) รุน่ 11/2004      
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษิัทไทย (IOD)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
16. นายมน ูลีลานวุฒัน ์ 75 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบียน  
      - กรรมการบริหาร    วิชาเอกเครื่องกล   2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และ บริษัท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) 
      - 11 พฤษภาคม 2559    Chiba University, Japan    ประธานกรรมการสรรหา  
  - Director Accreditation Program   2547 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอ.ซ.ีซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
    (DAP) รุน่ 3/2003   2533 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 
  - Director Certification Program   2530 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) 
    (DCP) รุน่ 68/2005   2523 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน) 
  - จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 17 แห่ง 
    บรษิัทไทย (IOD)    เป็นกิจการท่ีแขง่ขันกับธุรกิจของบริษัท  
     2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  

 
  

202 

บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

17. นายสปุระดิษฐ์  สอิด 47 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - เลขานกุารบรษิัท     มหาวิทยาลยัรามค าแหง    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 5 แห่ง 
      - กรรมการธรรมาภิบาลและ  - หลกัสตูรอบรมวิชาวา่ความ  (รุน่ท่ี 14)    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
        บริหารความเสี่ยง    สภาทนายความในพระบรมราชปูภมัภ ์   2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ จ ากดั 
     - 14 พฤษภาคม 2561  - นกับริหารยทุธศาสตรธ์รุกิจเชิงบวก       
    The Master รุน่ท่ี 5      
    สถาบนัยทุธศาสตรธ์ุรกิจเชงิบวก (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      
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ      
    บรษิัทไทย (IOD)      
  - Smart Disclosure Program (SDP)       
  - CGR Workshop 1/2020      
  - นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส        
    ความทา้ทาย และวิธีการประเมิน      
    จากส านกังานคณะกรรมการก ากบั      
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(SEC)      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

18. นายสนทยา ทบัขนัต ์ 56 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - -  บริษัทจดทะเบียน  
      - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่   2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
         สายงานพฒันาสวน  - How to Develop a Risk Management     กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 10 แห่ง 
         อตุสาหกรรม    Plan (HRP) รุน่ 20/2018    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท  
      - กรรมการธรรมาภิบาลและ    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ   2547 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เทรชเชอร ์ฮิลล ์จ ากดั 
        บริหารความเสี่ยง    บรษิัทไทย (IOD)      
      - 1 สิงหาคม 2561        
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
19. นายทินกร บนุนาค  55 - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    มหาวิทยาลยัศิลปากร    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 6 แห่ง 
        สายงานพฒันา      เป็นกิจการท่ีแขง่ขันกับธุรกิจของบริษัท  
        โครงการพเิศษ     2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สห โตคิว คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
      - 1 สิงหาคม 2561     2561 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหเอเซยีแปซฟิิค จ ากดั 
     2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท แพนแลนด ์จ ากดั 
     2554 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เทรชเชอร ์ฮิลล ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
20. นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรกัษ ์ 45  - ปริญญาตรี สาขาการบญัช ี - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 4 แห่ง 
         สายงานสนบัสนนุองคก์ร  - TLCA CFO Professional Development    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
      - ผูบ้ริหารสงูสดุดา้นบญัช ี    Program (TLCA CFO CPD)  4/2019      
         และการเงิน    สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย      
      - 1 สิงหาคม 2561  - โครงการอบรมพิเศษ       
    Tax Management Strategies รุน่ท่ี 40      
    บรษิัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จ ากดั      
  - Insight Financial Management :      
    เสรมิศกัยภาพใหก้ิจการ ผ่านการบริหาร      
    การเงินอย่างมืออาชีพ      
    ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง 
วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
และประวัติการอบรม 

*สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

21. นายวรยศ ทองตนั 39 - Master of Engineering 0.008 -  บริษัทจดทะเบียน  
      - ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    สาขา Information Science   ม.ค.2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
         สายงานลงทนุและ    Nara Institute of Science and Technology,   พ.ค.2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
         ยทุธศาสตรอ์งคก์ร    Japan    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ านวน 6 แห่ง 
      - 1 สิงหาคม 2561  - Master of Business Administration    เป็นกจิการท่ีแข่งขันกับธุรกจิของบริษัท - ไม่มี - 
    University of Texas at Dallas, USA      
  - Master of Science in Finance       
    (Distinction Honor)       
    University of Texas at Dallas, USA      
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต      
    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)      
    สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร      
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์      

  - How to Development a Risk Management      
    Plan (HRP) รุน่ 20/2018      
  - Director Certification Program       
    (DCP) รุน่ 272/2019      
    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ       
    บรษิัทไทย (IOD)      

การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  

22. นายพงศเ์ทพ โรหิตะศนุ 43  - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี - -  บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
      - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี    สาขาการสอบบญัช ี    กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -  
      - 1 พฤศจิกายน 2561    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั    เป็นกิจการท่ีแขง่ขันกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี - 
  - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA)       
    เลขทะเบียน 10552      
    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัถ ์      
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองคก์รอ่ืนในปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยส าคัญ - ไม่มี -  

 

หมายเหตุ :  *   รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 

  **  กรรมการอิสระไม่เคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทรว่ม  ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท  
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบริษทัทีมี่รายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้

   

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

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

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัททีมี่รายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต ่5 แสนบาทขึ้นไปในปี 2563 มีดงันี้

1. บจ. อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 7. บจ. ทอ้ปเทรน็ด ์แมนแูฟคเจอริ่ง 13. บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แลบบอราทอรสี ์ 19. บจ. อิมแพค โซลา่ร ์

2. บจ. สหพัฒนเ์รยีลเอสเตท 8. บจ. เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดัสตรี 14. บจ. ไลออ้น (ประเทศไทย) 20. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์

3. บมจ. ธนลูกัษณ์ 9. บจ. ทรพัยส์นิสหพัฒน์ 15. บมจ. ไทยวาโก้ 21. บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล เอนเตอรไ์พรส์

4. บจ. พิทกัษกิ์จ 10. บจ. รกัษาความปลอดภยั ไทยซีคอม 16. บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 22. บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนลเลทเธอรแ์ฟชั่น

5. บจ. เส-นอรส์ห โลจิสติกส ์ 11. บมจ. สหพัฒนพิบลู 17. บมจ. เพรซิเดนทเ์บเกอรี่ 23. บจ. โทเทิลเวยอิ์มเมจ

6. บจ. สห โคเมเฮียว 12. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล 18. บมจ. สหโคเจน (ชลบรุ)ี 24. บจ. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

รายช่ือ บริษัท
บริษัททีมี่รายการระหว่างกัน 
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบริษทัทีมี่รายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ (ต่อ)  

 
  

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1. นายสมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ X  

2. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา / , //

3. นายวชิยั กลุสมภพ / , // / / / X  /

4. นายส าเรงิ มนญูผล / , //

5. นางสาวศริกิลุ ธนสารศลิป์ / , // // /

6. นายพิภพ โชควฒันา / , //

7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ /

8. นายสจุรติ ปัจฉิมนันท์ /

9. นายบญุชยั โชควฒันา / X  X  

10 นายบญุเกียรติ โชควฒันา / X  X  / X  X  

11. นายพิรยิะ เข็มพล /

12. นายนพพร พงษเ์วช /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร /

15. นายสรุชยั ดนัยตัง้ตระกลู /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัททีมี่รายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต ่5 แสนบาทขึ้นไปในปี 2563 มีดงันี้

25. บจ. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด ์(ประเทศไทย) 31. บจ. สหชลผลพืช 37. บจ. มอลเทน (ไทยแลนด)์ 43. บจ. บเีอ็นซี เรยีลเอสเตท

26. บจ. คารบ์อน เมจิก (ประเทศไทย) 32. บจ. ซนัรอ้ยแปด 38. บจ. โตโย เท็กซไ์ทล ์ไทย 44. บจ. ไทซนัฟูดส์

27. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเ์ท็กซ)์ 33. บจ. เคนมิน ฟู้ดส ์(ไทยแลนด)์ 39. บจ. ภทัยาอตุสาหกิจ 45. บมจ. เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ

28. บจ. ไทเกอร ์ดิสทรบิวิชั่น แอนด ์โลจิสติคส์ 34. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ 40. บจ. ชิเซโด ้โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 46. บมจ. ฟารอี์สท ์เฟมไลน ์ดีดีบี

29. บจ. เอ เทค เท็กซไ์ทล์ 35. บจ. มอลเท็นเอเซียโพลเิมอร ์โปรดักส์ 41. บมจ. ประชาอาภรณ์ 47. บจ. ราชาอชิูโน

30. บจ. เอช แอนด ์บ ีอินเตอรเ์ท็กซ์ 36. บจ. ไทยอาราอิ 42. บมจ. โอ ซี ซี 48. บจ. เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย)

รายช่ือ บริษัท
บริษัททีมี่รายการระหว่างกัน
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บริษัท สหพัฒ
นาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 



 

 

เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบริษทัทีมี่รายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ (ต่อ)  

 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1. นายสมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ X  

2. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา / , //

3. นายวชิยั กลุสมภพ / , // / / / / / / X  /

4. นายส าเรงิ มนญูผล / , // /

5. นางสาวศริกิลุ ธนสารศลิป์ / , //

6. นายพิภพ โชควฒันา / , //

7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ /

8. นายสจุรติ ปัจฉิมนันท์ /

9. นายบญุชยั โชควฒันา / X  

10 นายบญุเกียรติ โชควฒันา / / / / X  

11. นายพิรยิะ เข็มพล /

12. นายนพพร พงษเ์วช /

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร /

15. นายสรุชยั ดนัยตัง้ตระกลู /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัททีมี่รายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต ่5 แสนบาทขึ้นไปในปี 2563 มีดงันี้

49. บจ. ไทยทาเคดะเลซ 55. บจ. ไหมทอง 61. บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 67. บจ. ไทยสปอรต์การเ์มนต์

50. บจ. เอส.ที. (ไทยแลนด)์ 56. บจ. ไทยกลุแซ่ 62. บจ. บเีอ็นซี แม่สอด 68. บจ. เอ็มบทีีเอส โบรกกิง้ เซอรว์สิ

51. บจ. จาโนเม่ (ประเทศไทย) 57. บจ. ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ 63. บจ. สหเซวา 69. บจ. ฮเูวอรอ์ตุสาหกรรม (ประเทศไทย)

52. บจ. ไทยสเตเฟลก็ซ์ 58. บจ. โอสถ อินเตอร ์แลบบอราทอรสี ์ 64. บจ. สห ลอวส์นั 70. บจก. เอ็มซีที โฮลดิง้

53. THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. 59. บจ. เพนส ์มารเ์ก็ตติง้ แอนด ์ดิสทรบิวิชั่น 65. บจ. เทรชเชอร ์ฮิลล์ 71. บจ. แม่สอด ซาคาเอะเลซ

54. บจ. นิปปอน เต ซาโต 60. บมจ. บตูิคนิวซิตี ้ 66. บจ. คิวพี (ประเทศไทย) 72. บจ. ไทยโคบาชิ

รายช่ือ บริษัท
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เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบริษทัทีมี่รายการระหว่างกนั  ตามตารางดังนี ้ (ต่อ) 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

1. นายสมคดิ จาตศุรพิีทกัษ์ X  

2. นายบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา / , // /

3. นายวชิยั กลุสมภพ / , // X  X  / /

4. นายส าเรงิ มนญูผล / , //

5. นางสาวศริกิลุ ธนสารศลิป์ / , // X  

6. นายพิภพ โชควฒันา / , //

7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ /

8. นายสจุรติ ปัจฉิมนันท์ / X  

9. นายบญุชยั โชควฒันา / X  

10 นายบญุเกียรติ โชควฒันา / / / X /

11. นายพิรยิะ เข็มพล /

12. นายนพพร พงษเ์วช / X  

13. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต /

14. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร /

15. นายสรุชยั ดนัยตัง้ตระกลู /

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายช่ือบริษัททีมี่รายการระหว่างกันมูลค่าตัง้แต ่5 แสนบาทขึ้นไปในปี 2563 มีดงันี้

73. บจ. พี ที เค มลัติเซอรว์สิ 78. บจ. ชาลด์อง (ประเทศไทย) 83. บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมนิูเคชั่น 88. บจ. โชคชยัพิบลู

74. บจ. เบสท ์แฟคตอรี่ เอาทเ์ลท็ 79. บจ. บางกอกรบัเบอร ์ดีเวลลอปเมนต ์เซ็นเตอร์ 84. บจ. ดับเบิล้ยบูแีอลพี 89. บจ. ยนีูเวอรส์บวิตี ้

75. บจ. รกัษาความปลอดภยั พิทกัษกิ์จ 80. บจ. โมเดอรน์ เทคโนโลยี ่คอมโพเนน้ท์ 85. บจ. เพรซิเดนท ์โคราคุเอ็น 90. บมจ. ซมโปะ ประกนัภยั

76. บจ. ไทยคามายา่ 81. บจ. สหโคเจน กรนี 86. บจ. ศรรีาชา เอวเิอชั่น 91. บจ. แอดแวนเทจ ฟุตแวร ์

77. บจ. ไทยซิลเิกต เคมิคัล 82. บจ. วาโกศ้รรีาชา 87. บจ. ไทยโทมาโด 92. บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย

รายช่ือ บริษัท
บริษัททีมี่รายการระหว่างกัน
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  เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 ช่ือ  นางสาวเพลินพิศ  บญุศิร ิ  
 การศึกษา   ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
 ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 การอบรม - โครงการหลกัสตูรวฒุิบตัรผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน CAE 
   (Chief Audit Executive Professional Leadership Program) 
  - ขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 50001 : 2018 Internal Auditor 
  -    การสอบทานแนวปฏิบตัิ   Transfer Pricing 
  -    การรบัรูร้ายได ้TFRS 15 กบั หลกัเกณฑป์ระมวลรษัฎากร 
  -    การปฏิบตัิตาม TFRS 16 
  -    Internal Control For IPO 
  -   Road to Join “CAC” 
  -   Road to Certify “CAC” 
  -    Open House CAC Checklist 4.0 
  -    Fraud Risk and Control in the New Normal Age 
  -    COSO ERM 2017 
  -    วนัต่อตา้นคอรร์ปัชนั  ภายใตแ้นวคิด “จบัโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิว้”  
  -    “Power of Data” office 365  Business for Management 
  -    HIGH-IMPACT POWERPOINT PRESENTATION (Infographic Media) 
  -    “กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล" Personal Data Protection Act (PDPA) 
 
 ประสบการณก์ารท างาน  
 - 15 มิ.ย.2560 - ปัจจบุนั : ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
   : เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ซึ่งเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
 

 ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไม่มีการแต่งตัง้หน่วยงานและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัทโดยตรง แต่บรษิัทฯ ได้
มอบหมายใหห้วัหนา้งานเป็นผูร้บัผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 
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 เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
 - ไม่มี -  
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เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 
เอกสารแนบ 5.1 

 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 

213 
 

เอกสารแนบ 5.2 
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เอกสารแนบ 5.3 

 


