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               สวนที่ 1 
    ขอมูลสรปุ (Executive Summary) 

 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตั้งบริษัท เมื่อวนัที่ 5  เมษายน 

2515   ประกอบธุรกิจหลัก 3  ประเภท   ไดแก  ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ     ธุรกิจการใหเชาและบรกิาร   
และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ     ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2549    บริษัทฯ  ไดเขาลงทุนในทุนเรอืนหุน
ของบริษัทตาง ๆ  เปนจํานวนทั้งสิ้น 168  บริษัท  โดยไดรับผลตอบแทนในรูปเงินปนผลจากกิจการที่ บริษัทฯ เขา
ลงทุน   ประกอบดวย  3 สายธุรกิจหลัก  คอื 

1. สายธุรกิจการผลิต   
2. สายธุรกิจจัดจาํหนาย   
3. สายธุรกิจบริการและอื่น ๆ  

  บริษัทในสายธุรกิจการผลิต    สวนใหญเปนการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคภายใตเครื่องหมายการคาของ
บริษัทฯ ของบริษัทในกลุม และที่ไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ โดยสินคาที่ผลิตไดสวนใหญจะจําหนายใน
ประเทศผานบริษัทในสายธุรกิจจัดจําหนาย   สวนสินคาที่สงออกนั้นบริษัทผูผลิตจะเปนผูดําเนินการสงออกในนาม
ของบริษัทผูผลิตเอง     สําหรับบริษัทในสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ นัน้ จะใหบริการทั้งบริษัทในกลุมและนอกกลุม 
  ธุรกิจการใหเชาและบริการ         บริษัทฯ เปนผูดําเนินการเอง  เปนการใหบริการดานการใหเชาทีด่นิ อาคาร 
 และใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานแกบริษทัลูกคาที่อยูในสวนอุตสาหกรรม  รวมทั้งการใหบริการ
ไฟฟาและไอน้ํา         โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับและคาบริการสาธารณูปโภครับนั้น ๆ    บริษัทฯ ยังเปน 
ตัวกลางในการติดตอขอลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงจากตางประเทศ และใหสิทธิ
บริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคาเหลานัน้   โดยไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธิ์รับ   และบริษัทฯ ยังไดให 
บริการในดานใหคําปรึกษา แนะนํา วางแผนดานธุรกิจ การจัดการและการดําเนินโครงการใหม ๆ แกบริษัทตาง ๆ 
ในกลุม   ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในรูปคาปรึกษารับ  และคาบริการรับ      
         ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม          บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจพฒันาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม     มีวัตถุประสงค
เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบริษัทตาง ๆ ในกลุม และเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาล
ในการสนับสนุนการขยายตวัทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยงัสวนภูมภิาค   โดยบริษัทฯ จะมีรายรับจาก
การขายพื้นที่    ปจจุบันบริษทัฯ มีสวนอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยู  3  แหง  ในเขตพืน้ที่จังหวัดชลบุรี  ปราจีนบุรี   
และลําพูน 
 ภาวะเศรษฐกจิไทยในป2549  ตองเผชิญกับปจจัยเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก   เชน  การแข็งตัวของคาเงิน 
บาท ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และความไมแนนอนทางการเมือง ดังนั้น บริษทัตาง ๆ ตองมีการ
พัฒนาและปรบัตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดได ในสวนของบริษัทฯ ไดบริหารงานตามหลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  
และนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 2

 
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป  2549   ของบริษัทฯ มียอดรายไดรวม  2,694  ลานบาท     เพิ่มขึ้น 427  

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19 จากปกอน สําหรับยอดรวมคาใชจายและดอกเบีย้จายเทากับ 1,973 ลานบาทเพิ่มขึ้น 
จํานวน  547  ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38   เนื่องจากตนทุนคาบรกิารที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย และในปนี้บริษัทฯ 
ตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินจํานวน 291 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 289 ลานบาท เปนผลทําใหกําไร
สุทธิจํานวน 721 ลานบาท ลดลงจํานวน 120 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14 เมื่อเทียบกับปกอน 

 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2549   เทากับ  11,848  ลานบาท   เพิ่มขึ้น 629 ลานบาท  
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  6   เมื่อเทียบกับปกอน     สินทรัพยทีเ่พิ่มขึ้นสวนใหญเปนการเพิม่ขึ้นของเงินลงทุน  เนื่องจาก
บริษัทฯ บันทกึเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และในระหวางปมีการซื้อหุนทุนเพิ่มขึ้น 

   หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม  2549  เทากับ 1,689  ลานบาท  ลดลงจากปกอน จํานวน 18 
ลานบาท โดยเปนผลมาจากหุนกูครบกําหนดไถถอน 

    สวนในดานสังคมและสิ่งแวดลอม       บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่งในการดําเนนิธุรกิจและตระหนักถึง
ความสําคัญในการมีสวนรวมสนับสนุนโดยทําคุณประโยชนตอสังคมและคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพื่อ
เปน  Corporate Citizen  ที่ดีของประเทศ 
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           สวนที่ 2 
         บรษิัทท่ีออกหลักทรพัย 

บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกจิหลัก 3 ประเภท ไดแก ธุรกจิการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ   
  ธุรกิจการใหเชาและบริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 757/10   ซอยประดู 1   ถนนสาธุประดิษฐ    แขวงบางโพงพาง   
  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120  
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001340   (เดิมเลขที ่บมจ. 381)  
Home Page : http://www.spi.co.th 
โทรศัพท : 0-2293-0030 
โทรสาร : 0-2293-0040 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 4

1. ปจจัยความเสี่ยง     
ปจจัยความเสีย่งสามารถจําแนกไดดังนี.้- 

 
1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ 

การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธรุกิจ เพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง ถึงแมโครงสรางการถือหุนใน
กลุมประกอบดวยบรษิัทในกลุมกวา 100 บริษัท โดยมีบริษัทจํานวนหนึ่งถือหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับก็
ตาม  แตบริษทัฯ  ก็ไมมีอํานาจควบคุมกจิการดังกลาว     ทั้งนี้การดําเนินการของบริษัทในกลุมเปนอาํนาจอิสระของ 
คณะกรรมการของบริษัทนั้น ๆ บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทในกลุมมีการบริหารแบบศูนยกําไรสามารถที่จะบริหาร 
ไดอยางอิสระ  โดยบริษัทฯ มีบทบาทเพียงการมีสวนรวมในการวางนโยบายอยางกวาง ๆ  เพื่อกําหนดแนวทางการ
เติบโต  ใหคําปรึกษาและบรกิารเทานั้น 
 บริษัทฯ และบริษัทในกลุมจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนรวมกนัอยางตอเนื่อง  ซ่ึงบริษัทใน
กลุมที่รวมลงทุนมักจะประกอบธุรกิจที่เกีย่วเนื่องและไดรับประโยชนจากกจิการทีต่นลงทุนรวมกัน โดยในกลุมมี
นโยบายใหบริษัทที่รวมลงทนุและทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบักิจการที่ลงทนุมากที่สุด เปนผูติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทนั้น ๆ  เพื่อใหทราบปญหาที่เกิดขึ้นและรายงานใหผูถือหุนในกลุมทราบ จะไดชวยกันเสนอแนว
ทางแกไขใหแกบริษัทนั้น ๆ เพื่อใหนําไปแกไขไดอยางทันการ   เพราะถาบริษัทใดที่เกดิผลขาดทุนก็จะทําใหผู
ลงทุนไมไดรับเงินปนผล และยังตองบันทึกการดอยคาของเงินลงทุน  ซ่ึงมีผลกระทบตอกําไรและขาดทุน ตลอดจน
มูลคาทรัพยสินของบริษัทผูถือหุน 

 
1.2 ความเสี่ยงจากการค้ําประกันบริษัทในกลุม 
          ณ ส้ินป 2549  บริษัทฯ ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหกับบริษัทในกลุมวงเงินรวม 467.31 ลานบาท  มียอดใชไป
รวม 96.35 ลานบาท ซ่ึงบริษัทในกลุมที่บริษัทฯ ค้ําประกนัวงเงนิสินเชือ่ใหนั้นเปนบริษัทที่จัดตั้งขึน้ใหมและบรษิัท
รวมทุน โดยวงเงินที่จะค้ําประกันใหกับบริษัทที่จัดตั้งขึน้ใหมนั้น  บริษัทฯ จะพิจารณาจากความจาํเปน  สวนบรษิัท
รวมทุนนั้น  บริษัทฯจะค้ําประกันวงเงินตามสัดสวนการลงทุน บริษัทฯ จึงมีความเสีย่งหากบรษิัทในกลุมที่บริษัทฯ  
ค้ําประกันไมสามารถชําระสินเชื่อใหแกเจาหนี้ไดอาจมผีลกระทบตอบริษัทฯ ที่ตองไปรวมรับผิดชอบดวย อยางไร
ก็ด ี  เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว    บริษัทฯ มีนโนบายลดการค้าํประกันวงเงนิสินเชื่อที่เกินความจําเปนและ
ใหบริษัทในกลุมที่เปนผูรับผิดชอบการติดตามสายธุรกจินั้น ๆ เปนผูค้ําประกัน  
 
1.3      ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติและสิง่แวดลอม     
           จากปญหาการขาดแคลนน้ําในพืน้ทีภ่าคตะวันออกในชวงป 2548 ท่ีผานมานั้น   สวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒน ศรีราชา   ซ่ึงอยูในพื้นที่ดังกลาวก็ไดรับผลกระทบเชนกัน      แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ  ซ่ึงรับผิดชอบ 
สวนอุตสาหกรรม  ก็ไดดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกดิขึ้นจนผานพนภาวะวิกฤตดังกลาวมาได โดยการ 
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ขอความรวมมอืจากโรงงานตาง ๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมลดการใชน้ําอยางเปนระบบ  มีการจัดสรรน้ําและ
จัดเตรียมแหลงน้ําสํารองจากแหลงน้ําอืน่ ๆ  เชน บอน้ําของเอกชนโดยรอบเปนตน   สําหรับในระยะยาว บริษทัฯ 
ไดวางแผนระบบการใชน้ําและสรางแหลงสํารองน้ําเพิ่มขึ้นจากเดิม   ซ่ึงคาดวาจะเพิ่มความสามารถในการสํารอง
น้ําเพิ่มขึ้นไดอีกไมต่ํากวา  600,000  ลูกบาศกเมตร  จากเดิมซึ่งมีอยูเพยีง  250,000  ลูกบาศกเมตร    เมื่อรวมทั้งสอง
สวนแลว จะสามารถสํารองน้ําได  850,000  ลูกบาศกเมตร  
 บริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการสวนอุตสาหกรรม  หากมีปญหาดานสิง่แวดลอมเปนพิษ เชน มลภาวะ และ
น้ําเสีย เปนตน  อันอาจจะสงผลตอชุมชนโดยรอบและนําไปสูการฟองรองทางกฎหมายทําใหเกดิความเสียหายตอ
บริษัทฯ   บริษทัฯ ไดตระหนกัถึงความสําคัญของผลกระทบดังกลาวจึงดําเนินการพัฒนา กําหนดมาตรการ แนวทาง 
และวิธีการในการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม      เพื่อไมใหเกดิปญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม   และจัดทํา 
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เสนอตอสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยไดมกีารตรวจติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนดอยางตอเนื่อง 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ      

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ” ) จดทะเบียนจดัตั้งบรษิัท เมื่อวนัที่ 5 เมษายน   
2515   ในนามบริษัท  สหพฒันาอินเวสเมนต  จํากดั    ดวยทุนจดทะเบยีน  6  ลานบาท     ปจจุบันมทีุนจดทะเบียน   
800,000,000   บาท    ทุนที่เรียกชําระแลว   494,034,300  บาท    ประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท   ไดแก ธุรกิจการ
ลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ   ธุรกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

ป 2517  -     ไดกอตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ณ จังหวัดชลบุรี 
           ป 2520  -      เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
           ป 2527  -     ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด  
           ป 2532  -     ไดกอตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี   และโครงการสวน 
  อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน 
          ป 2537  -     เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  ไดจดทะเบยีนแปรสภาพเปนบรษิัทมหาชน จํากัด 

- ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลางที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ไดรับเกยีรติบัตร
จากชมรม สภาวะแวดลอม 

ป 2540  -    รวมกับบริษัทในกลุมสหพฒัน จัดงาน  SAHA  GROUP EXPORT’98 โดยเนนตลาด
ตางประเทศ 

ป 2541  -     รวมกับบรษิัทในกลุมสหพัฒน     จัดงาน  SAHA   GROUP EXPORT & TRADE  
EXHIBITION  เนนทั้งตลาดตางประเทศและในประเทศ  และไดจัดตอเนื่องเปนประจํา 
ทุกป 
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           ป 2542  -    มีการปรับโครงสรางการลงทุนใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมขึ้น 
           ป 2545  -    มีการขายที่ดินในสวนอุตสาหกรรม ใหกับบุคคลภายนอกเปนครั้งแรก  โดยขายที่ดนิ 

ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน  ใหแกบริษัท แอบบีเครสท (ประเทศไทย) จํากัด  
ซ่ึงประกอบธุรกิจเครื่องประดับ 

- ดานการกํากับดูแลกิจการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9)   เมื่อวันที่  14   
พฤศจิกายน  ไดมีมติอนุมัตินโยบายในการกํากับดแูลกิจการ   จริยธรรมธุรกิจ  และ
จรรยาบรรณพนักงาน 

- สวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหง ไดเร่ิมนําระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001:2000 ดานการ     
       พัฒนาที่ดนิและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใช 

    ป  2546 - เปลี่ยนแปลงมลูคาหุนสามัญที่ตราไวจากเดมิหุนละ  10  บาท     เปนหุนละ  1  บาท 
  - มีการปรับองคกรใหม    โดยมี  2  หนวยงานใหญ   คือ บริหาร 1   ดูแลและบริหารงาน

สํานักงานใหญ   และบริหาร  2    ดูแลและบริหารงานสวนอุตสาหกรรม 
- เมื่อวันที่  26  กันยายน   สวนอุตสาหกรรม ทั้ง  3  แหง   ไดผานการตรวจรับรอง   
      ISO 9001 : 2000  จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ  เอส โอ  ดานการพฒันาที่ดินและ 
 บริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

 ป  2547 - ไดยายสํานักงานใหญจากเลขที่  2156  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310   ไปยังเลขที่ 757/10   ซอยประดู 1  ถนนสาธุประดิษฐ   แขวงบาง
โพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120     

ป  2548 -     รวมกับบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน)   ศึกษาและทําโครงการสงเสริมการใชกาซ  NGV ใน
         รถยนต  และรถบรรทุก  แทนการใชน้ํามันที่มีราคาเพิม่สูงขึ้นในสวนอุตสาหกรรมเครือ  
         สหพัฒน ศรีราชา 

 ป  2549        -  เนื่องจากโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี มีปริมาณน้ําเสียจากโรงงาน
ที่ผานการบําบัดแลวเปนจํานวนมาก   เพื่อเปนการบริหารน้ําใชอยางยั่งยนื   บริษัทฯ จงึได
พัฒนาพื้นทีว่างเปลาใหเกดิประโยชนสูงสุด  โดยจดัสรางสนามกอลฟ  ขนาดมาตรฐาน 18 
หลุม       ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณน้ําใชที่ผานการบําบัดแลว      เขามาใชประโยชนไดใน 

    ปริมาณมาก 
 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ปจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ดังตอไปนี.้- 
 
2.2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ  

บริษัทฯ ลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ โดยมีวตัถุประสงคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษทัฯ ในระยะยาว 
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กิจการที่บริษทัฯ รวมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธรุกิจที่บริษัทในกลุมดําเนนิการอยู  หรือเปนธุรกิจที่
บริษัทฯ คาดวาจะเขาไปดําเนินการในอนาคต    เนื่องจากเล็งเห็นถึงศกัยภาพในการทํากําไร   โดยบริษัทฯ จะ
ไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล กจิการที่บริษัทฯ  เขาลงทุน  ประกอบดวย 3 สายธุรกิจ หลักคือ  สาย
ธุรกิจการผลิต  สายธุรกิจจัดจําหนาย  และสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ ได
เขาลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ   เปนจํานวนทั้งสิ้น 168 บริษัท      
    

มูลคาเงินลงทุนสุทธิ สายธุรกิจ จํานวนบริษัท 
หนวย : พันบาท 

1.  สายธุรกิจการผลิต   89 5,840,169 
2.  สายธุรกิจจดัจําหนาย   20 3,345,621 
3.  สายธุรกิจบริการและอื่น ๆ   59 646,223 
รวม 168   9,832,013 

                                        
2.2.2 ธุรกิจการใหเชาและบริการ   

ในสวนของการใหเชาและบริการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการเอง เปนการใหบริการดานการใหเชาที่ดนิ 
อาคาร     และใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานแกบริษัทที่อยูในสวนอุตสาหกรรม   รวมทั้งการให 
บริการไฟฟาและไอน้ํา  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับและคาบริการสาธารณูปโภครับนั้น ๆ บริษัทฯ 
ยังเปนตวักลางในการติดตอขอลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑที่มีช่ือเสยีงจากตางประเทศ และ 
ใหสิทธิบริษัทในกลุมใชเครือ่งหมายการคาเหลานั้น เชน Guy Laroche,  Elle, Absorba เปนตน โดยไดรับ
คาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธิ์รับ (Royalty Fees) 

นอกจากนี ้       บริษัทฯ ยังไดใหบริการในดานใหคําปรึกษา  แนะนํา  วางแผนดานธุรกิจ  การจดัการ 
และการดําเนนิโครงการใหม ๆ แกบริษัทตาง ๆ ในกลุม ทั้งนี้บริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนในรูปคาปรึกษารับ 
และคาบริการรับ 

 
2.2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเร่ิมแรกเพื่อรองรับการ 
ขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบริษัทตาง ๆ ในกลุม  และเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนการขยายตวัทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยังสวนภูมิภาค  อยางไรก็ตามในปจจุบัน
บริษัทฯ มนีโยบายเพิ่มการจําหนายที่ดนิใหแกบุคคลภายนอกอีกดวย โดยจะมรีายรับจากการขายพื้นที ่         
ซ่ึงปจจุบันบรษิัทฯ มีสวนอตุสาหกรรมที่ดําเนินการอยู 3 โครงการในเขตพื้นที่  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวดัปราจีนบุรี   และอําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน 



 

 

2.3 โครงสรางการถือหุน   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ ไมมีการถือหุนในบริษทัยอย หากมีแตการถือหุนในบริษัทรวม รวม  23 บริษัท แยกตามสายธุรกิจไดดงันี ้
                   บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 
 
   สายธุรกิจการผลิต                สายธุรกิจจัดจําหนาย      สายธุรกิจบริการและอื่น ๆ 

 
         บจ.ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (37.73%)        บมจ.สหพัฒนพิบูล (20.41%)                        บจ.สหพัฒนเรียลเอสเตท (40.00%)  
       บจ.ไหมทอง (31.00%)                    บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนชั่นแนล (22.07%)                                     บจ.อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 (40.00%) 
         บจ.สหชลผลพืช (29.73%)           บจ.สปอรทเอช (25.00%)        บจ.พิทักษกจิ (33.52%) 

          บจ.ชาลดอง (ประเทศไทย) (25.00%)                 บจ.เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี (28.15%) 
บจ.อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส (25.00%)                  บจ.ทรัพยสินสหพัฒน (26.25%) 

   บจ.ไลออน (ประเทศไทย) (24.80%)                บจ.เค อาร เอส ลอจิสติคส (20.00%) 
                 บจ.แฟมิลี่โกลฟ (23.75%) 
                 บมจ.ธนูลักษณ (23.52%)            
                 บจ.แชมปเอช (22.50%)         
                 บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส (21.82%)          
                 บมจ.ไทยวาโก (21.26%) 
                 บจ.ที ยู ซี อีลาสติค (21.00%) 
                 บจ.เอส. แอพพาเรล (20.00%)  
                 บจ.ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง (20.00%) 
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  2.4 โครงสรางรายได   
 

ป 2549 ป 2548 ป 2547 กลุมธุรกิจ ดําเนินการโดย 
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 

ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ        
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทรวมในกลุม 743,818 27.61 693,280 30.58 636,882 31.26 
เงินปนผล บริษัทตาง ๆ 186,661 6.93 199,464 8.80 199,329 9.78 

ธุรกิจใหเชาและบริการ บริษัทฯ 1,527,842 56.71 1,272,497 56.13 1,085,956 53.30 
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ 93,024 3.45 38,726 1.71 26,464 1.30 
อื่นๆ บริษัทฯ 142,640 5.30 62,982 2.78 88,648 4.36 

รวม  2,693,985 100.00 2,266,949 100.00 2,037,279 100.00 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากด (มหาชน) 

9 
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3. การประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท   คือ ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ  ธุรกิจการใหเชาและ 

บริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  รายละเอียดของแตละประเภทธรุกิจ เปนดังนี้.- 
 

3.1 ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ   
3.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ 
 ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2549    บริษัทฯ ลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ ในกลุม เปนจํานวนทัง้สิ้น 168  
บริษัท  โดยแบงตามสายธุรกิจไดเปน 3 สายธุรกิจดังนี ้

 (1)      สายธุรกิจการผลิต 
บริษัทฯ รวมลงทุนกับผูประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศที่มคีวามชํานาญ และ 

มีเทคโนโลยีการผลิตสินคาที่ทันสมัย   โดยลงทุนในบรษิัทผูผลิตสินคาเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบ 
ใหแกบริษัทในกลุม  และบริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปรายอื่น ๆ   นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดลงทุน 
ในบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคประเภทตาง ๆ เชน ส่ิงทอ เครื่องนุงหม เครื่องหนัง เครื่อง 
สําอาง  ผลิตภัณฑซักลาง  และผลิตภัณฑอาหาร เปนตน  ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ 
เครื่องหมายการคาของบริษัทในกลุม     และเครื่องหมายการคาที่ไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ    
โดยสินคาที่ผลิตไดสวนใหญจะจําหนายในประเทศ เชน 

• บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด      ประกอบธุรกิจ  ผลิตสินคาอุปโภค    เชน  
ผงซักฟอกเปา    ผลิตภัณฑโคโดโม    น้ํายาปรับผานุมไฮคลาส   สบูเหลวโชกุบุสซึ 
โมโนกาตาริ    แปรงสีฟน และยาสีฟนซิสเท็มมา    เปนตน 

• บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลแลบบอราทอรี่ส จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องสําอาง  
เชน   เครื่องสําอาง BSC  เปนตน  

• บริษัท  ธนูลักษณ  จํากัด (มหาชน)       ประกอบธุรกิจ ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป     และ 
เครื่องหนัง ภายใตเครื่องหมายการคาตาง ๆ  เชน Arrow , Guy Laroche , Daks เปนตน   

• บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
มามา   ขนมปงกรอบบิสชิน   เปนตน 

• บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตชุดชั้นในสตรี  และเสื้อผา 
สําเร็จรูป   ภายใตเครื่องหมายการคา  Wacoal , Elle , Enfant  และ BSC  เปนตน  

• บริษัท   ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  จํากัด  ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ 
พลาสติก  และโลหะ   สําหรับเครื่องสําอาง 

• บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากดั ประกอบธุรกิจ ผลิตผาลูกไมถัก ซ่ึงใชเปนสวนประกอบ 
ในการผลิตชุดชั้นในสตร ี
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• บริษัท  เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส  จํากัด  (มหาชน)  
ประกอบธุรกจิ  ผลิตเครื่องสําอาง   เชน  เครื่องสําอาง BSC   เปนตน 

 
(2) สายธุรกิจจัดจําหนาย  

บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจจดัจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค และบริษัทที่ 
ประกอบธุรกจิขายตรง      ซ่ึงสินคาที่จัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาที่ผลิตโดยบรษิัทผูผลิต 
ในกลุม เชน 

• บริษัท  สหพฒันพิบูล  จํากดั (มหาชน)     ประกอบธุรกจิจัดจําหนายสินคา 
 อุปโภคบริโภค ตาง ๆ   เชน    

- ผงซักฟอกเปา     
- น้ํายาลางจานไลปอนเอฟ     
- ผลิตภัณฑโคโดโม     
- สบูเหลวโชกบุุสซึโมโนกาตาริ   
- บะหมี่กึ่งสําเรจ็รูปมามา     
- แปรงสีฟนและยาสีฟนซิสเท็มมา (SYSTEMA)  เปนตน 

• บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจาํหนายสินคา 
 ประเภทตาง ๆ เชน  

- เสื้อผาสําเร็จรูป Arrow ,  Lacoste ,  Guy Laroche , Elle , Daks    
- ชุดชั้นใน Wacoal , กุลสตรี , Gunze  
- เสื้อผาเด็ก Enfant , Absorba , Little Wacoal 
- รองเทา Regal ,  Naturalizer   
- อุปกรณกฬีา  Mizuno , Le Coq Sportif , Speedo  
- และผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา BSC เปนตน 

• บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกจิขายตรงเครื่องสําอางภายใต 
เครื่องหมายการคา  Mistine 

   
(3) สายธุรกิจบริการและอื่น ๆ  

นอกเหนือจากการลงทุนในสายธุรกิจการผลิตและสายธุรกิจจัดจําหนาย บริษัทฯ ยังลงทุน 
ในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ ใหผลตอบแทนที่นาพอใจในระยะยาวและประกอบธุรกิจที่สนับสนุน 
บริษัทอื่น ๆ ในกลุม   บริษทัในสายธุรกิจบริการและอื่น ๆ นี้อยูในสายงานบริการ    การลงทุน 
และพัฒนาทีด่นิ   เชน 
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• บริษัท  พิทักษกิจ  จํากดั  ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง  
• บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจรับจางผลิตงานโฆษณา  และ 

เปนนายหนาขายบริการดานโฆษณา 
• บริษัท  อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992  จํากดั      ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

 ตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ํา และอากาศ  ควบคุมระบบบาํบัดน้ําเสีย และผลิตน้ําประปา 
• บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี)  จํากัด (มหาชน)      ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหนายไฟฟา 

 และไอน้ํา 
 

3.1.2 การตลาด  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในหุนบริษัทรวมและบริษทัอื่น ๆ    โดยบริษัทฯ  จะเปนผูกําหนด 

            นโยบายอยางกวาง ๆ ใหแกบริษัทในกลุม ซ่ึงจะเนนกลยุทธดานคุณภาพ และราคาของสินคาใหมีความ 
           ยุติธรรม  และอยูในระดับที่ผูบริโภคยอมรับได โดยบริษัทที่อยูในสายธุรกิจการผลิตจะจัดหาวัตถุดิบที่ม ี

คุณภาพรวมทัง้ศึกษา วจิัยพฒันา  และนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใช   เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต 
และเพิ่มคณุภาพของสินคา 

นอกจากกลยทุธในดานคณุภาพและราคาแลว ชองทางการจัดจําหนายก็เปนอกีกลยทุธหนึ่งที่สําคัญ    
สินคาของบรษิัทในกลุมสวนใหญจะจดัจาํหนายผานบรษิัทผูจัดจําหนายในกลุมเชน บริษัท สหพัฒนพิบูล   
จํากัด (มหาชน)    บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล  จาํกัด (มหาชน)    บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด 
(มหาชน)  เปนตน ซ่ึงลวนมีชองทางการจัดจําหนายทีแ่ข็งแกรง   เนื่องจากมีจุดจาํหนายสินคากระจายอยู 
ตามรานคา และหางสรรพสินคาทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยงัมีชองทางการจําหนายแบบขายตรง  การเสนอ 
ขายผลิตภัณฑทางไปรษณยีและไดเพิ่มการขายตรงทางทีวีหรือโฮมชอ็ปปงอีกดวย  สวนดานการสงออก
บริษัทผูผลิตจะเปนผูหาตลาด  และทําการสงออกเองโดยตรง 

ในป  2546  ไดมีการเปดโครงการ  108 Shop       คือ  โครงการที่ชวยจัดการธุรกิจในรานคาปลีกที่ 
 จัดตั้งขึ้น  เพื่อวัตถุประสงคหลักในการสรางรายไดเพิ่มใหกับผูประกอบการที่รวมโครงการ   โดยใชเงิน 
 ลงทุนที่นอยทีสุ่ด   เพื่อใหไดกําไรเร็วที่สุด 

ลักษณะของโครงการ เปนรานคาปลีกระดบัรากแกวที่จําหนายสินคาอปุโภคบริโภค และสามารถ 
 จําหนายสินคาของกลุมสหพัฒน  และของบริษัทอื่น ๆ รวมกันได         ซ่ึงจะเปนการเพิ่มชองทางการจัด 

จําหนายอีกทางหนึ่ง และยังเปนการสรางรายไดใหแกคนในทองถ่ินตาง ๆ ตั้งแตระดับรากแกวที่มีความ 
 ประสงคจะเปนเจาของกิจการรานคาปลีกจําหนายสินคาอปุโภคบริโภค     ปจจุบัน 108 Shop มีสาขาทั่ว 

ประเทศประมาณ 700 แหง  
         จากจุดเดนของบริษัทในกลุมที่มีการบริหารงานอยางอิสระ  มีการแขงขันกัน      ทําใหแตละบริษัท 

 มีการพัฒนา   และคิดคนนวตักรรมใหม ๆ ในการผลิต  เพื่อเปนการสรางมูลคาใหแกสินคา  และเปนการ 
 เพิ่มชองทางการจําหนาย  สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเพิ่มขึ้น    แตเมื่อใดทีต่องการ 
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ความรวมมือ   เพื่อแสดงศักยภาพของบรษิัทในกลุมก็จะเกิดความรวมมือกัน  เชน   งาน Saha Group Export   
& Trade Exhibition  ที่จัดขึ้นมาเปนเวลา 10 ป ติดตอกนั   ซ่ึงแตละบริษัทก็จะมีการนําสินคา และผลิตภัณฑ 
ใหม ๆ มารวมแสดงในงาน      เพื่อเปนการเชิญชวนลูกคาตางประเทศทัง้รายเกาและรายใหม ๆ      รวมทั้ง 
ผูประกอบการในประเทศใหเขารวมงาน เปนการพบปะแลกเปลี่ยนความรูความตองการซึ่งกันและกนั   และ 
สามารถทําการคาระหวางกนั     ซ่ึงเปนอกีชองทางหนึ่งในการเพิ่มการสงออกใหแกบริษัทในกลุมไดมากขึ้น   
และยังเปนชองทางในการรวมทุนและขยายตลาดภายในประเทศอีกดวย      ซ่ึงไดรับผลสําเร็จอยางนาพอใจ 
และทําใหบริษัทในกลุมสามารถปรับตัวไดคลองตัวข้ึน ตามภาวะเศรษฐกิจที่มกีารเปลี่ยนแปลงและผันผวน    
อยูบอย ๆ   และเพื่อเปนการกระตุนใหบริษัทในกลุมมุงมั่นสรางสรรคนวัตกรรมสินคาและปรับปรุงบริการ 
ตาง ๆ   เพื่อนาํเสนอแกลูกคามากขึ้น  เนนใหมีการประกวดผลงานนวัตกรรมของกลุมขึ้น ซ่ึงมีวัตถุประสงค 
เพื่อกระตุนใหบริษัทในกลุมและพนกังานมีการพัฒนาศกัยภาพในการสรางสรรคนวัตกรรมของผลิตภัณฑ   
การผลิต  การตลาด  และบรกิารใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  เปนการรวมพลังความคิด      เพื่อพัฒนาผลติภัณฑ 
และการบริการเพื่อผลการดําเนินงานทีด่ีขึ้น   เปนการตอบสนองความตองการของลูกคา / คูคา และเปนการ 
รวบรวมนวัตกรรมของกลุมสหพัฒนเพื่อนาํเสนอในงาน Saha Group Export & Trade Exhibition  

นอกจากนี้บริษัทในกลุมยังไดจัดทําสัญลักษณ   Saha Group Thailand Best   ใหปรากฏอยูบนภาชนะ 
หีบหอสินคา หรือปายราคา รวมทั้งตามจุดขายสินคาในหางสรรพสินคาตาง ๆ เพื่อใหผูบริโภคทั่วไปไดรับ 
ทราบวากําลังใชสินคาที่ผลิตในประเทศไทย โดยคนไทยและผูบริโภคที่ใชสินคาคุณภาพของบริษทัในกลุม 
อยูแลว  จะไดมีความมั่นใจ    และภูมใิจวา  ไดตอบสนองตอนโยบายของทางราชการที่เชิญชวนใหคนไทย 
ใชสินคาที่ผลิตโดยคนไทย                                   
 
3.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั   

(1) โครงสรางอุตสาหกรรม 
สินคาที่บริษัทในกลุม   ผลิตและจําหนายสวนใหญจะเปนสินคาประเภทอุปโภคบริโภค  ซ่ึง 

ลวนแตเปนผลิตภัณฑที่มีความจําเปนตอการดําเนินชวีติประจําวนั เชน  เสื้อผาสุภาพบุรุษ  เสื้อผาสุภาพสตรี 
ชุดชั้นในสตรี ถุงนองสตรี เสื้อผาเด็ก เครื่องสําอาง บะหมีก่ึ่งสําเร็จรูป  ผงซักฟอก รองเทากีฬา  เครื่องหนัง  
ขนม  และอาหาร   เปนตน          

              ป 2549 เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2548 จากการสงออกที่ขยายตัวดีขณะที ่
 การนําเขาชะลอลงมาก ทําใหดุลการคากลบัมาเกินดุล เมือ่รวมกับดุลบริการ ทําใหดุลบัญชีเดินสะพดักลับมา 
 เกินดุลเชนกัน   อยางไรก็ตาม  อุปสงคในประเทศชะลอตัวจากปกอน       แมเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน 
 ปรับตัวดีขึ้น    แตการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงสอดคลองกับการนําเขาที่ชะลอตัว     ในดานอุปทานรายได  
 เกษตรกรขยายตัวสูงขึ้นจากปกอน   จากราคาที่ยังขยายตัวดีตอเนื่อง  ประกอบกับผลผลิตภาคเกษตรกลับมา 
 ขยายตวัในปนี ้ขณะที่เครื่องชี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงจากปกอน   เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก 
 ราคาน้ํามันที่ทรงตัวในระดับสูง       รวมทั้งการชะลอตัวของอุปสงคในประเทศ 
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   จากปญหาทางการเมือง   การประกอบธุรกจิในป  2549  แมการขยายตวัทางเศรษฐกจิจะชะลอตัว 
 ลง    แตบริษัทในกลุมไดปรับแนวทางธุรกจิ   เพื่อใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด    โดยเนนการบริหารงานตาม 
 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีและบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีง   ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหวั และพัฒนานวตักรรมสินคาออกสูตลาดอยางตอเนื่อง จดัระบบการตลาดที่ครบวงจร และระบบ 
 Logistics ที่มีประสิทธิภาพ   สงผลใหการประกอบธุรกจิของบริษัทในกลุมมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและ 
 ยั่งยืน  

 
    (2)      ภาวะการแขงขัน    

           หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป  2540     ธุรกิจคาปลีกมีการเปลี่ยนแปลง กลุมทุนตางชาติเขามา 
ดําเนินการในไทย  รานคาปลีกดั้งเดิมลดลงขณะที่ธุรกิจคาปลีกตางชาติยังมีแนวโนมขยายสาขาอยางตอเนื่อง 
นอกจากนั้น ไดเร่ิมมีการเปดเขตการคาเสรีเปนผลใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น  ผูประกอบการในประเทศ 
เองก็เกิดการแขงขันสูงเกิดการลดตนทุนเพิม่คุณคาเพื่อยกระดับราคาและคุณภาพใหสามารถแขงขันกับสินคา 
ที่นําเขาจากตางประเทศได 
         โดยเหตุทีบ่ริษัทในกลุมไดดําเนนิการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานอยูตลอดเวลา   เมื่อ 
การแขงขันมีมากขึ้นนอกจากการนําระบบและเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชแลว    ยังตองสรางคุณคาของตรา 
สินคา  (Brand Image)   ใหเปนที่ยอมรับในดานชื่อเสียงและคุณภาพ    สรางความสัมพันธและสํารวจความ 
ตองการของลูกคาอยางสม่ําเสมอ  สรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ และพัฒนาใหเขากับ  Lifestyle  ของ 
ลูกคาใหมากยิง่ขึ้น   สามารถครอบคลุมตลาดเปาหมายในหลาย  Segment     เพื่อใหเกิดดุลตอรองในการจัด 
จําหนาย คิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ   ทั้งในดานวัตถุดิบ  การผลิต  การบรรจุ     เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
ใหแกสินคาและลดตนทุนการผลิต พัฒนาระบบ  Logistics ใหรวดเรว็ข้ึน    จากการที่บริษัทในกลุมมีผูผลิต 
หลายรายและบางธุรกิจเปนธุรกิจที่ครบวงจร  เชน  ส่ิงทอ จึงทําใหสามารถแขงขันได   สินคาของบริษัทใน 
กลุมยังคงครองความเปนผูนาํตลาด   ตัวอยางสินคาของกลุมบริษัทฯ   ที่มีสวนแบงตลาดในประเทศสูงสุด  
ไดแกชุดชั้นใน  Wacoal   บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามามา    ยิ่งไปกวานัน้ ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมาย   BSC   
 (Best Selected Collection)    ไดเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ      และไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากขึ้น    ซ่ึง 
ผลิตภัณฑ BSC  บริษัทในกลุมมุงหวังจะลดการพึ่งพาเครื่องหมายการคาตางประเทศและสนับสนนุใหเปน 
ที่รูจักทั่วโลก (Global Brand) ในการประกวดมิสยนูีเวิรสป 2548 และ2549 รวมทั้งการประกวดมิสอเมริกา  
และมิสทีน USA ประจําป 2549 ชุดวายน้ํา BSC  ก็ไดรับเลือกจากกองประกวดใหเปนผูออกแบบชดุวายน้ํา 
ใหแกนางงามที่เขาประกวด 

 
3.1.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  

สําหรับธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในบริษัทตาง ๆ   ที่คาดวาจะให 
ผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน    โดยมีการสรรหาผูรวมลงทุนที่มีศักยภาพ  มเีทคโนโลยีใหม ๆ  และม ี
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน       โดยบริษัทฯ  จะเขาไปใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําในดานการ 
จัดตั้ง  การจดัหาสถานที่  การขออนุญาตตาง ๆ   จากทางราชการตลอดจนการกําหนดนโยบายกวาง ๆ เพื่อ 
ใหการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว     โดยในดานสถานที่บริษัทฯ มีทีด่ินและอาคารในสวน 
อุตสาหกรรมถึง 3 แหง ที่พรอมใหเชา หรือขาย เพื่อใชประกอบกิจการอยูแลวทําใหสามารถที่จะดําเนินการ 
ผลิตสินคาและสามารถสรางผลกาํไรไดในเวลาที่รวดเรว็ 
 

3.2 ธุรกิจการใหเชาและบริการ 
 

3.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ 
ธุรกิจการใหเชาและบริการ   เปนธุรกิจที่บริษัทฯ เปนผูดาํเนินการเอง    สามารถแบงไดเปน  3  

ประเภท ดังนี ้
 

(1) การใหเชาและบริการในสวนอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ ใหเชาที่ดิน อาคาร ใหบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน   ส่ิงอํานวยความสะดวก  

และบํารุงรักษา เชน บริการบําบัดน้ําเสีย บริการรักษาพยาบาล เปนตนในสวนอุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการ 
แลว  ทั้ง  3  แหง   โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับ และคาบริการสาธารณูปโภครับนั้น ๆ  

           นอกจากนี้ เมื่อวันที่  3   กรกฎาคม  2541     บริษัทฯ ไดรับสัมปทานประกอบกิจการบริการ 
ไฟฟา  จากกระทรวงมหาดไทย         เพื่อจาํหนายกระแสไฟฟาใหกับโรงงานในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒน ศรีราชา เปนระยะเวลา  10  ป     โดยบริษัทฯ ทาํสัญญาซื้อกระแสไฟฟา  และไอน้ํา   จากบริษัท 
สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาบริการไฟฟา และไอน้ํารับ 

             
(2) บริการใหคําปรึกษา   

บริษัทฯ ใหคําปรึกษา แนะนาํ วางแผนดานธุรกิจ  การจัดการและการดาํเนินโครงการใหม ๆ  
แกบริษัทตาง ๆ ในกลุม  โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาที่ปรึกษาธุรกิจรับ และคาบริการรับ 

 
(3) บริการดานเครื่องหมายการคา  

บริษัทฯ ใหบริการดานเครื่องหมายการคาแกบริษัทในกลุมเทานั้น โดยเครื่องหมายการคา 
แบงเปน 2 ประเภท คือ 

                      เครื่องหมายการคาตางประเทศ  บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑ 
ที่มีช่ือเสียงในตางประเทศ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคาดังกลาว  เพื่อ  
ทําการผลิตและจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคานั้น ๆ เชน Guy Laroche , Elle , Absorba  เปนตน  
โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธิ์รับ 
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เครื่องหมายการคาในประเทศ  บริษัทฯ เปนเจาของและจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาตอ 
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตามประเภทของผลิตภัณฑและไดทําสัญญายินยอมใหบริษัท 
ในกลุมใชเครือ่งหมายการคาดังกลาว  เพื่อทําการผลิต และจําหนายสนิคาภายใตเครือ่งหมายการคานั้น ๆ    
เชน  กุลสตรี , Rain Flower , Bionic , Homecare  และ Flore  เปนตน โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับ  

 
3.2.2  การตลาด 

บริษัทฯ ไดจัดหาผูมีประสบการณ ผูชํานาญการ และที่ปรึกษา  ที่มีความรูความสามารถในดาน 
           ตาง ๆ ไวพรอมเพื่อคอยใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกลูกคาตลอดเวลา 

 บริษัทฯ ไดจดัเตรียมที่ดนิและอาคารสําเร็จรูปไวรองรับผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (SMEs) ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  กบินทรบุรี  และลําพูน โดยใหเชาที่ดิน 
และอาคารดังกลาว  ซ่ึงผูเชาสามารถประกอบกิจการไดทนัที    สําหรับการใหบริการดานสาธารณูปโภค 
พื้นฐาน บริษทัฯ จะเนนในดานความพรอมและความเพยีงพอในการใหบริการ  เชน  มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
ที่มีคุณภาพ  บริการจัดเก็บและกําจัดขยะมลูฝอย  บริการหองพยาบาล เปนตน 

ในป 2545  บริษัทฯ ไดนําระบบ  ISO 9001:2000    ซ่ึงเปนระบบบริหารงานคุณภาพเขามาใชใน 
ฝายโครงการสวนอุตสาหกรรม  และไดผานการรับรองในป 2546   เพื่อควบคุมปรับปรุงประสิทธิภาพให 
เกิดประสิทธิผล  และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาที่มาติดตอใชบริการ 
 
3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 

ในดานธุรกจิการใหเชาและบริการนั้น สวนใหญเปนการใหบริการแกบริษัทในกลุม อีกทั้งเปนการ 
ใหบริการในสวนอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ เปนผูดําเนินการ ทําใหบริษัทฯ ไมมีคูแขงขันมากนัก   สําหรับการ 
ใหบริการดานกระแสไฟฟา คูแขงจะมีแตเฉพาะการไฟฟาสวนภูมภิาคเทานั้น ซ่ึงบริษทัฯ จะเนนความมั่นคง 
ของระบบการจายกระแสไฟฟา    ความสะดวก และความรวดเร็วในการใหบริการ     สําหรับการใหบริการ 
ไอน้ํานั้น   เนือ่งจากที่ผานมาตนทุนไอน้ําของบริษัทฯ ที่ซ้ือจากบริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี)  จํากัด (มหาชน)   
ยังต่ํากวาตนทนุการผลิตไอน้ําที่ลูกคาผลิตใชเอง  ทําใหบริษัทฯ ไมประสบปญหาดานการแขงขัน 
 
3.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ    

บริษัทฯ ไดจัดที่ดินและอาคารสําเร็จรูปในสวนอุตสาหกรรมไวรองรับบริษัทที่ตองการเชา นอกจาก 
นั้น    บริษัทฯ ไดจัดเตรียมบคุลากรทั้งในดานการบัญชี   ดานกฎหมาย   ดานการตางประเทศ  และดานอื่น ๆ    
เพื่อใหบริการลูกคาที่ประสบปญหา และไมสามารถที่จะแกปญหาดังกลาวได สวนในเรื่องของลิขสิทธิ์   และ 
เครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงจากตางประเทศที่ไดรับความนิยมและมคีวามตองการทั้งตลาด 
ในประเทศ และตางประเทศ จะมีทั้งที่บริษัทฯ เปนผูติดตอจัดหา และบริษัทในกลุมจัดหามาใหบริษัทฯ เปน 
ผูจดทะเบยีนหรือลิขสิทธิ์เพื่อใหมีความหลากหลายในประเภทของสนิคา      ซ่ึงจะสามารถกอใหเกิดรายได 
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จากผลการผลิตเพิ่มขึ้น        ตลอดจนการสรางเครื่องหมายการคาของตนเองขึ้นมาใหมใหเปนทีย่อมรับของ 
ตลาดทั่วไปเพือ่ลดตนทุนในเรื่องลิขสิทธิ์ของการผลิตสินคา 

 
3.3    ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

    3.3.1     ลักษณะผลิตภัณฑ     
                 บริษัทฯ เปนผูดําเนินการโครงการสวนอุตสาหกรรม  เหตุทีเ่ปน  “ สวน ”   เพราะบริษัทฯ มุงมั่น 

 ที่จะพัฒนาสภาพแวดลอมใหรมร่ืน   บรรยากาศอบอุน           สําหรับทุกชีวิตในชายคาสวนอุตสาหกรรม   
  เครือสหพัฒน     ภายใตปรัชญาสรางสิ่งที่มากกวา  คําวา    “  เขตอุตสาหกรรม ”      ซ่ึงมีรายไดในรูปของ 
 รายรับจากการขายพื้นที่    โดยมีวัตถุประสงคเร่ิมแรก  เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษทัในกลุมและเปน 

  การสนองตอนโยบายของรฐับาลในการสนับสนุนการขยายตวัทางดานอุตสาหกรรม  ใหกระจายออกไป 
 ยังสวนภูมิภาค    ปจจุบันลูกคาของสวนอตุสาหกรรมที่ดําเนินการอยูนอกจากเปนบริษัทในกลุมแลว ยังม ี

  บริษัทภายนอกกลุมเขามาอยูในสวนอุตสาหกรรมดวย      ดังนั้น  เพื่อใหลูกคาเกดิความเชื่อมั่นในบริการ         
  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน     จึงไดพฒันาและปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000   
   ดานการพัฒนาที่ดินและบรกิารสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมาอยางตอเนื่อง จนไดรับการรับรองโดยสถาบัน   
   รับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ   เมื่อวันที่  26  กันยายน  2546   

   วัตถุประสงคในการนําระบบบริหารคุณภาพมาใชเพื่อ 
1. เปนแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบริษัท 
2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการของบริษัท 
3. เพิ่มพูนความพึงพอใจของลกูคาในงานบรกิารของบริษัท 

              บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคุณภาพ       เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทและความ 
    พึงพอใจของลูกคา  ดังนี้ “ บริการดวยใจ  มุงมั่นพฒันา  สรางคุณคาใหสังคม”  โดยดูแลเอาใจใสลูกคา 
  ดวยความเต็มใจและใหความเสมอภาคแกลูกคา     พัฒนาคุณภาพของบริการภายในสวนอุตสาหกรรม 
   อยางตอเนื่องพนักงานทกุระดับในบริษัทฯ ตองนํานโยบายดังกลาวขางตนเปนแนวทางในการปฏบิัติ 
   โดยเครงครัดใหไดประสิทธภิาพและประสิทธิผล         

 (1)      สวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  
 บริษัทฯ  เร่ิมดําเนินโครงการเมื่อป พ.ศ. 2520     โดยโครงการตั้งอยูในเขตเทศบาล 

ตําบลแหลมฉบัง  บริเวณหมูที่ 11  ตําบลหนองขาม   และหมูที่ 1  ตําบลบึง  อําเภอศรีราชา   
จังหวดัชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร โดยในสวนอตุสาหกรรมมีระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดงันี้ 

• โรงงานผลิตไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 186  เมกะวัตต       ที่สามารถสํารองไฟฟา 
       ไดอยางเพียงพอตลอด  24  ช่ัวโมง   ดําเนินการโดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด  
       (มหาชน)     ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับสัมปทานใหเปนผูจําหนายกระแสไฟฟา  นอกจากนี ้  
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       ไอน้ําที่เหลือจากการผลิตไฟฟาจะจําหนายใหแกโรงงานตาง ๆ  ภายในโครงการดวย  
• ระบบบําบดัน้ําเสียสวนกลาง   ซ่ึงไดรับเกยีรตบิัตรจากชมรมสภาวะแวดลอมสยาม  ในป 
         2537   รองรับน้ําเสยีไดประมาณวนัละ  12,000   ลูกบาศกเมตร           
• สนามบินที่ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
• อางเก็บน้ําที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 850,000 ลูกบาศกเมตร 
• ระบบผลิตน้ําประปาที่มีกําลังการผลิต 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  
• สวนพักผอน 
• สวนบริการเสริมธุรกิจ ซ่ึงเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑเครือสหพัฒน  ภายใต 

สัญญลักษณ   “Thailand Best”  ดําเนินการโดยบริษัท กบนิทรพัฒนกจิ จํากัด 
นอกจากนี้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  เคยไดรับการสงเสริมการลงทุน  ประเภท 

           กิจการเขตอุตสาหกรรม โดยอยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 2     
      

(2)    สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  
บริษัทฯ เร่ิมทาํโครงการเมื่อป 2532 โดยโครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลนนทรี และตําบล 

วังดาล    อําเภอกบินทรบุรี    จังหวดัปราจนีบุรี    บนเนือ้ที่ประมาณ  3,500  ไร       โดยมีระบบ 
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี้ 

• อางเก็บน้ําที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 1,000,000 ลูกบาศกเมตร 
• ระบบผลิตน้ําประปาที่มีกําลังการผลิต 6,000 ลูกบาศกเมตร ตอวัน 
• สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด 50 X 2 เมกะวัตต 
• ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง สามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 16,000 ลูกบาศกเมตร 
• สนามบินที่ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
• เตาเผามูลฝอยขนาด 100 กิโลกรัมตอช่ัวโมง   ไดรับอนญุาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

  
       นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประเภทกิจการเขต 

           อุตสาหกรรมโดยอยูในเขตสงเสรมิการลงทุนที่ 3 ซ่ึงสาระสําคัญของบัตรสงเสริมการลงทุน สรุปไดดังนี ้
 

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบรีุ 
วันที่ไดรับการอนุมัติการสงเสริม วันที่ 5 พฤศจกิายน 2536 
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน  เลขที่ 8060/2536 
ฉบับแกไขเพิม่เติม เลขที่ 5007/2537 (2-8060/2536) 29 กรกฎาคม 2537 

เลขที่ 6467/2543 (3-8060/2536) 17 พฤศจิกายน 2543 
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ประเภทกิจการที่ไดรับกา 
สงเสริมการลงทุน 

 
เขตอุตสาหกรรมประเภท 7.18 

สิทธิประโยชนที่สําคัญ 1. ไดรับการยกเวนภาษเีงินไดนติิบุคคล สําหรับกําไร
สุทธิเปน เวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายได (วันที ่ 1 
ตุลาคม 2538) และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลใน อัตรารอยละ 50 สําหรับ 5 ป ถัดมา 

2. ไมตองนําเงินปนผลไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงนิไดนติิ
บุคคล 

3. ไดรับอนุญาตใหหกัคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 
2 เทา ของคาใชจายดังกลาว เปนระยะเวลา 10 ป  

     นับแตวันทีเ่ร่ิมมีรายได 
4. ไดรับอนุญาตใหหกัเงินลงทนุในการตดิตั้งหรือ

กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในอัตรารอยละ  
     25 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักคาเสื่อม  
     ราคาปกติ 

 
(3)    สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน  

บริษัทฯ เร่ิมทาํโครงการเมื่อป 2532   โดยโครงการตั้งอยูในเขตพื้นทีต่ําบลปาสัก  และตําบล 
เวียงยอง  อําเภอเมืองลําพูน จงัหวัดลําพนู บนเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร โดยมีระบบสาธารณูปโภค  
และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี้ 

• อางเก็บน้ําที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 500,000 ลูกบาศกเมตร 
• ระบบบําบัดน้าํเสีย ซ่ึงสามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 6,500 ลูกบาศกเมตร 
• สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด 50X2 เมกะวัตต  
• สนามบิน ที่ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
• เตาเผามูลฝอย ขนาด 50 กิโลกรัมตอช่ัวโมง    ไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม  
• ระบบน้ําอุปโภค  และบริโภคจากบอบาดาล  โดยมีอัตราการสูบขึ้นมาใชประโยชนได 

ประมาณวันละ  3,600  ลูกบาศกเมตร 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประเภทกิจการ 

 เขตอุตสาหกรรมโดยอยูในเขตสงเสริมการลงทุนที่ 3 ซ่ึงสาระสําคัญของบัตรสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี ้
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 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพนู 
วันที่ไดรับการอนุมัติการสงเสริม วันที่ 13 พฤษภาคม 2537 
เลขที่บัตรสงเสริมการลงทุน  เลขที่ 8007/2537 
ประเภทกิจการที่ไดรับการ   
สงเสริมการลงทุน 

เขตอุตสาหกรรมประเภท 7.18 
 

สิทธิประโยชนที่สําคัญ 1. ไดรับการยกเวนภาษเีงนิไดนติิบุคคล สําหรับกําไรสุทธิ
เปน เวลา 8 ป นับแตวนัที่เร่ิมมีรายได (วันที่ 1 มกราคม 
2540) และไดรับลดหยอนภาษเีงินไดนติิบุคคลใน อัตรา
รอยละ 50 สําหรับ 5 ป ถัดมา 

2. ไมตองนําเงินปนผลไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงนิได ตลอด
ระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงนิไดนิติบคุคล 

3. ไดรับอนุญาตใหหกัคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 
เทา ของคาใชจายดังกลาว เปนระยะเวลา 10 ป นบัแต
วันทีเ่ร่ิมมีรายได 

 4. ไดรับอนุญาตใหหกัเงนิลงทนุในการติดตัง้หรือกอสราง
ส่ิงอํานวยความสะดวกในอัตรารอยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนอืจากการหักคาเสื่อมราคาปกต ิ

 
            
          3.3.2 การตลาด  

บริษัทฯ   ดําเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
โดยเร่ิมตั้งแตการคัดเลือกทาํเลที่ตั้งที่เหมาะสม การออกแบบ   และวางผังโครงการ        การพัฒนาระบบ 
สาธารณูปโภคใหเพยีงพอ การควบคุมรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี  การคัดเลือกบริษัทที่จะเขามา 
ประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมจะพิจารณาโรงงานที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   หรือโรงงาน 
ที่จัดใหมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเขมงวด และจะติดตามผลการดําเนินงานของโรงงาน 
ตาง ๆ  ตลอดเวลามีการกําหนดพื้นที่สําหรับโรงงานประเภทตาง ๆ    เพือ่งายตอการควบคุม   โดยบริษัทฯ  
ไดเนนถึงการรกัษาสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกดิผลกระทบ  หรือความเสียหายแกชุมชนอื่น 

ในการจําหนายหรือใหเชาพืน้ที่ในสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับลูกคาที่ตองการ 
ขยายกําลังการผลิตหรือตองการตั้งหรือยายฐานการผลิตไปอยูในเขตสงเสริมการลงทุน ซ่ึงลูกคาสวนใหญ 
จะไดรับขอมลูของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจากธนาคาร สถาบันการเงินที่ลูกคาติดตอเปนประจํา 
บริษัทคูคาของบริษัทหรือผูรวมทุนกับบรษิัทฯ   ทั้งในและตางประเทศ 
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          นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดใหขอมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุนเพื่อใหผูประกอบการตางชาติที่สนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยไดรับขอมูลสะดวกขึ้น 
3.3.3 ภาวะอุตสาหกรรม และการแขงขนั 

(1) โครงสรางของอุตสาหกรรม  
ปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒนาที่ดินในลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมเปนจํานวน 

มากทั้งที่อยูในความดูแลของภาครัฐบาล  และที่เปนของเอกชนกระจายอยูตามภูมภิาคตาง ๆ  ของ 
ประเทศ      อยางไรก็ตามผลจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เร่ิมฟนตวั     และการทีบ่ริษัทฯ เร่ิม 
นโยบายการจาํหนายทีด่ินใหกับบุคคลภายนอก จะทําใหบริษัทฯ สามารถจําหนายที่ดินไดเพิ่มขึน้ 
(2) ภาวะการแขงขัน 

วัตถุประสงคหลักของบริษทัฯ ในการดําเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม     เร่ิมจากการพัฒนา 
เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในกลุมและรวมลงทนุกับบุคคลอื่นที่ประสงคจะเขามาประกอบ 
กิจการภายในสวนอุตสาหกรรม     บริษัทฯ มีที่ดินในสวนอุตสาหกรรมที่ยังไมไดจดัสรร      จึงมี 
นโยบายทีจ่ะจาํหนายทีด่ินใหแกบคุคลภายนอกซึ่งทําใหเกดิการแขงขันกับนิคมอุตสาหกรรมอืน่ ๆ  
ที่อยูในพืน้ทีใ่กลเคยีงทั้งที่เปนของภาครัฐบาลและภาคเอกชน  ดังนัน้  เพื่อใหแขงขันได  บริษัทฯ  
จึงไดนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000  ดานการพัฒนาที่ดนิและบริการสาธารณูปโภค 
พื้นฐานมาใชในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ท้ัง 3 แหง    และในป  2546   สวนอตุสาหกรรม 
เครือสหพัฒน ทั้ง  3  แหง      ไดผานการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000    
จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ    ดานการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน   
ซ่ึงจะเปนสวนชวยในการตดัสินใจของผูลงทุนที่ประสงคจะเขามาประกอบกิจการภายในสวน
อุตสาหกรรม   

     
3.3.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(1) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
บริษัทฯ จะจัดเตรียมที่ดินในแตละโครงการไมต่ํากวา 1,000 ไร   โดยมหีลักเกณฑในการ 

พิจารณาไดแกทําเลที่ตั้ง แหลงน้ํา สาธารณูปโภคตาง ๆ นโยบายและขอกําหนดตาง ๆ  ของทาง  
ราชการ  เปนตน   ดําเนนิการออกแบบและวางผังโครงการ   ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  และ 
กําหนดความตองการในการขยายตวัของบริษัทในกลุม       โดยจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคอยาง 
ครบถวน  เพียงพอ  ตอความตองการของบริษัทที่ประสงคจะเขามาประกอบกิจการ  ซ่ึงในการ 
พัฒนาที่ดินดังกลาว  ดําเนินการในลักษณะที่จะเปนการพัฒนาเปนขั้น ๆ  ตามความตองการใน 
การใชประโยชนใหคุมคาโดยไมใหเกิดการสูญเปลาในการลงทุน  
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(2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากภายในสวนอุตสาหกรรมประกอบดวยโรงงานจํานวนมาก  ซ่ึงอาจนําไปสูปญหา 
ส่ิงแวดลอม           บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
จึงดําเนนิการพัฒนา  กําหนดมาตรการ  แนวทาง   และวิธีการในการดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
ส่ิงแวดลอม    โดยในระยะเริม่แรกไดมกีารจัดตั้งหนวยงานขึ้นมา  เพื่อรับผิดชอบรวบรวมขอมูล 
ทดลอง และวจิัย    เพื่อควบคุมและปองกนัไมใหการดําเนินงานของสวนอุตสาหกรรมกอใหเกิด 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด   ตอมาเมื่อมีโรงงาน 
มากขึ้น งานมากขึ้น  จากหนวยงานของบริษัทฯ จึงไดแยกตัวออกมาจัดตั้งเปน    บริษทั อีสเทิรน 
ไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด     เพื่อทําหนาที่ในการวิจัย  พัฒนา  และดแูลดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด 
ของสวนอุตสาหกรรมทั้ง 3 แหง ทั้งเรื่องการบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย ตรวจวัดคณุภาพ 
อากาศ  และเสยีง      ซ่ึงที่ผานมาผลการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมทั้ง  3  แหง    เปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐาน     ทั้งนี้ ในแตละสวนอุตสาหกรรม   บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสวน 
กลาง  กําหนดใหโรงงานตาง ๆ จะตองมีระบบบําบัดน้ําเสยีในเบื้องตนกอนปลอยลงสูสวนกลาง 
              

3.4 งานที่ยงัไมไดสงมอบ 
               - ไมมี – 
 

4. การวิจัย และพัฒนา      
ในการประกอบธุรกิจสวนอตุสาหกรรมนัน้           บริษทัฯ ใหความสําคัญตอการปองกันผลกระทบตอ 

ส่ิงแวดลอมทีอ่าจเกิดขึ้น และการพัฒนาแบบยั่งยืน    จึงไดวาจางบริษทั   อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992  จํากัด   
ใหเปนผูคนควา   วจิัย   และทําการพัฒนา      เพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากโรงงานตาง ๆ ภายในสวน 
อุตสาหกรรม โดยไดมกีารดาํเนินงานในเรือ่งของการบําบัดน้ําเสีย   การกําจัดขยะ   การลดมลพิษในดานตาง ๆ   
เชน  เสียง  ฝุน  และควนั ตลอดจนการวิจยัและพัฒนาในดานการใชพลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด              
           ในป 2549  บริษัทฯ ไดสนับสนุนและใหความรวมมือในการศึกษาและวิจยั ระบบการบําบัดและจัดการ
ส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรหมุนเวียน ดังโครงการตางๆ เหลานี้เปนตน 

1. โครงการความรวมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม     New Energy and  
Industrial Technology Development Organization  (NEDO)    ประเทศญี่ปุน     และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (วว )  ศึกษาและพฒันา “ โครงการบําบัดน้ําเสียโดยใชระบบ   
Membrane Bio Reactor and Reverse Osmosis  (MBR & RO)”     ซ่ึงสามารถบําบัดน้ําเสียจากการ 
ผลิต    และนําน้ําสวนหนึ่งกลับมาใชในกระบวนการผลิตไดอีก   โดยดําเนินโครงการ     ณ  สวน
อุตสาหกรรม เครือสหพัฒน กบินทรบุรี 
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2. โครงการความรวมมือกับศนูยเทคโนโลยโีลหะ   และวสัดุแหงชาติ  (MTEC)       สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช)    และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  
(สวพ.)   ศกึษาและพัฒนา     “ โครงการวิจยัและพฒันาระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยแบบ 

       ตอเนื่อง ”  ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการกําจดัขยะมูลฝอยดวยกระบวนการทางความรอน โดยสามารถผลิต 
       กาซเชื้อเพลิง และนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาได  โดยดําเนนิโครงการและติดตั้งเครื่องจักร ณ   
       สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบนิทรบุรี 
 

5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ     
 
5.1 สินทรัพยท่ีมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549  สินทรัพยที่บริษทัฯ ใชในการประกอบธุรกจิ ประกอบดวย  
 

ประเภท  ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคา 
(พันบาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทุน ผูถือหุน 9,832,013 - 
โครงการสวนอุตสาหกรรม     
1. อสังหารมิทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรมกบินทรบุรี เปนเจาของ 295,886 - 
2. อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรมลําพูน เปนเจาของ 229,257 - 
3. อสังหาริมทรัพยรอการขายที่ดินอื่น เปนเจาของ 250,123 - 
ระบบสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรม เปนเจาของ  4,606 - 
ส่ิงปลูกสรางสวนอุตสาหกรรม เปนเจาของ 312,710 - 
ที่ดินอื่นๆ เปนเจาของ 323,501 - 
อาคารสํานักงานสาขา เปนเจาของ 11,969 - 
อาคารโรงงานสําเร็จรูปใหเชาหรือขาย เปนเจาของ  113,206 - 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเชาพืน้ที่ในอาคารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั (มหาชน)  ตั้งอยูเลขที่  

757/10 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   จากบรษิัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั (มหาชน)   (“ผูใหเชา”)   ภายใตสัญญาเชา 1 ฉบับ  ซ่ึงมีอายุสัญญา 1 ป 4 เดือน   ทั้งนี ้
เมื่อครบกําหนดสัญญาเชาแลว  หากบริษัทฯ ประสงคจะตออายุสัญญาเชา บริษัทฯ ตองมีหนังสือแจงแกผูใหเชา 
ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน  โดยมีรายละเอียดของสัญญาเปนดังนี ้
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วันที่ทําสัญญา 30  สิงหาคม 2549 
พื้นที่เชา บริเวณชัน้ 4    พื้นที่เชา  1,080.85  ตารางเมตร    
ระยะเวลาและอัตราคาเชา วันที่ 1 กันยายน 2549 – 31 สิงหาคม 2550 คาเชาเดือนละ 162,130.- บาท 
 วันที่ 1 กันยายน 2550 – 31 ธันวาคม 2550 คาเชาเดือนละ 178,340.- บาท 
 รวมเปนเงนิคาเชาตามสัญญาทั้งสิ้น 2,658,920.- บาท 

 
5.2 การประเมินราคาทรัพยสนิของบริษัท   
           บริษัทฯ มีการประเมนิราคาทรัพยสินของบริษัทฯ ทุก  5  ป  ในป  2549    บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท  อเมริกัน 
แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหทําการประเมินราคาที่ดิน และอาคาร ของบริษัทฯ  ตามรายละเอียด 
ดังนี ้

ณ วนัที่  18   สิงหาคม  2549  ราคาประเมินที่ดิน  อาคาร และ สาธารณูปโภค ของสวนอุตสาหกรรม 
เครือสหพัฒน ศรีราชา  เปนดังนี ้

หนวย :บาท 
ท่ีดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด สวนท่ีประเมิน 

 
 

1,169,500,000.00 
203,900,000.00 

 
44,000,000.00 

 
44,000,000.00 

 
14,000,000.00 

1. ที่ดินในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
1.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตั้งอยูใน ต.หนองขาม ต. บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ดิน 
       เนื้อที่  568 ไร 38.55 ตรว. 
        อาคาร 

     1.2  ที่ดิน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ดานเหนือของถนนสุขาภิบาล 8) 
            เนื้อที่ 18 ไร   69  ตรว. 

1.3  ที่ดิน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ดานใตของถนนชากกระปอก-จุกกะเฌอ) 
 เนื้อที่  44  ไร  49 ตรว. 

1.4 ที่ดิน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ดานตะวนัออกของสํารองสาธารณะประโยชน 
เลียบถนนสวนอุตสาหกรรม)  เนื้อที่  17  ไร  3  งาน  43  ตรว. 

                                                                                   รวม   1,475,400,000.00 

 2      ที่ดินตั้งอยูใกล ถนนเกากิโล  ต. สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  
         เนื้อที่  41 ไร 2 งาน 17 ตรว. 

 
33,000,000.00 

 3. ที่ดินตั้งอยูใกล ถนนหนองขาม - ไรหนึ่ง  ต.หนองขาม   อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี 
     (สวนอุตสาหกรรม) เนื้อที ่ 60 ตรว.    

                
     540,000.00 
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4.  ที่ดินตั้งอยูใกล ถนนหนองขาม-ไรหนึง่  ต. หนองขาม   อ.ศรีราชา   จ. ชลบุรี 
      เนื้อที่ 2 ไร 49 ตรว 

5,000,000.00 

5.  ที่ดินตั้งอยูใกล ถนนเกากโิล  ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี  
      เนื้อที่  60  ไร  30 ตรว. 

 
120,000,000.00 

6.  ที่ดินตั้งอยูในเขต  ต.ทุงศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
     เนื้อที่  3 งาน 16 ตรว. 

 
5,400,000.00 

7.  ที่ดินตั้งอยูในเขต หมู 1 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี (ซอยวดัเขาตะแบก-มาบ 
     บอนแยกจากทางหลวง 3241(ถนนศรีราชา-หุบบอน) เนื้อที่ 53 ไร 2 งาน 15  ตรว. 

 
19,000,000.00 

8.  ที่ดินตั้งอยูในเขต  หมู 1   ต. หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ. ชลบุรี ( ดานเหนือของถนน   
     หนองขาม- เจ็ดตระมูล แยกจากทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอรเวย-ชลบุรี-พัทยา))  
     เนื้อที่ 6 ไร 3 งาน  23  ตรว. 

 
 

14,000,000.00 

1,672,340,000.00                                                                   รวมทั้งสิ้น 
                                                                  ยอดถวน 1,672,000,000.00 

 
   ณ วนัที่ 21 สิงหาคม 2549   ราคาประเมินที่ดิน อาคาร และสาธารณูปโภค  ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน     
กบินทรบุรี 

หนวย : บาท 
ท่ีดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด สวนท่ีประเมิน 

   
 

247,000,000.00 
 

70,000,000.00 
 

27,400,000.00 

1.  ที่ดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี 
     สวนที่ 1  เลขที่  101  หมู  5  ถนนสาย 33  ต.นนทรี  อ.กบินทรบุรี   จ.ปราจีนบุรี 
     เนื้อที่   749   ไร  3   งาน   81.30   ตรว. (รวมอาคาร และสาธารณูปโภค)  
     สวนที่ 2  ติด ถนนสาย  33  ต.นนทรี  และ ต.วังดาล ( หลัก กม.199 – 200 ) 
     อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี  เนื้อที่   467  ไร  0  งาน  7.2  ตรว. 
     สวนที่ 3  ในเขต  ต.นนทรี  และ  ต.วังดาล   อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี   
     เนื้อที่   342  ไร  2  งาน  83.7   ตรว. 
                                                                      รวม 344,400,000.00 

     
   69,800,000.00 

600,000.00 

2.  ที่ดินตั้งอยูในเขต  หมู  1  ต.นนทรี  อ.กบนิทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี 
      เนื้อที่  410  ไร  3  งาน  30.4  ตรว.  
      มีพื้นที่ควบคุม  12  ไร  (ติดสายไฟฟาแรงสูง) 
                                                                       รวม 70,400,000.00 
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3,120,000.00 

80,000.00 

3.  ที่ดินตั้งอยูในเขต  ต.นนทรี  อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี 
      เนื้อที่  78  ไร   1   งาน   12  ตรว. 
       มีพื้นที่ควบคุม  7  ไร  (ติดสายไฟฟาแรงสูง) 
                                                             รวม 3,200,000.00 

        
227,000,000.00 

5,700,000.00 
10,300,000.00 
86,000,000.00 

 4.   ที่ดินตั้งอยูในเขต  หมู 11 ต.นนทรี และ ต.วังดาล  อ.กบินทรบุรี   จ.ปราจีนบุรี 
       เนื้อที่  1,337  ไร   2  งาน  68.1  ตรว.  (สนามกอลฟ) 
       อาคาร 
       ทรัพยสินสวนควบบนทีด่ิน 
       สวนพัฒนาสนามกอลฟ 
                                                              รวม 329,000,000.00 
5. ที่ดินตั้งอยูในเขต  ต.วังดาล  อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี 
       เนื้อที่  196  ไร  2  งาน  38  ตรว.   

 
6,000,000.00 

                                                               รวมทั้งสิ้น 753,000,000.00 

   
 
ณ วนัที่ 21 สิงหาคม 2549 ราคาประเมินทีด่ิน อาคาร และสาธารณูปโภค ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน 
 

หนวย : บาท 
ท่ีดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด 

สวนท่ีประเมิน 
 

316,000,000.00 
28,000,000.00 

1. ที่ดินตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน  เขต  ต.ปาสัก   
     และ ต.เวียงยอง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน เนื้อที่ 1,054 ไร 0 งาน  26.3  ตรว. 
     อาคาร และทรัพยสินสวนควบบนที่ดนิ 
                                                              รวมทั้งสิ้น 344,000,000.00 
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นอกจากการประเมินราคาทีด่ิน  อาคาร และสาธารณูปโภคของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒนทัง้ 3 แหงแลว บริษัทฯ 
ยังไดประเมินทรัพยสิน ที่ดนิบริเวณอ่ืนดงันี้ 
1.  ณ  วนัที่  23  สิงหาคม  2549  ประเมินที่ดินในจังหวดัชลบุรี 

หนวย : บาท 
ท่ีดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด สวนท่ีประเมิน 

1.  ที่ดินวางเปลาตั้งอยูในเขต ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 
      เนื้อที่  12  ไร  2  งาน  7.10  ตรว. 

 
2,800,000.00 

                                                                                                     รวมทั้งสิ้น 2,800,000.00 
 
2 .  ณ วนัที่  24  สิงหาคม  2549  ประเมินที่ดินในจังหวดัชลบุรี และจงัหวัดราชบุรี 

หนวย : บาท 
ท่ีดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด 

สวนท่ีประเมิน 
 
 

2,430,000.00 
4,570,000.00 

    จังหวดัชลบุรี    
    ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน  ต.คลองกิ่ว  อ.บานบึง  จ.ชลบุรี  (โนเบิลเพลซ) 
    เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่  2488 -  27  (122)    =    2  ไร  0 งาน  13  ตรว. 
    เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่  1190 -  169  (83)    =    2  ไร  3 งาน  44  ตรว. 

                                                                              รวม 7,000,000.00 
        

 
153,600,000.00 

2,000,000.00 
9,400,000.00 
1,300,000.00 

     จังหวดัราชบุรี  
      1.  ที่ดินตัง้อยูติดถนนสาย  3208  ในเขต  ต.น้ําพุ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
           เนื้อที่  1.874  ไร  1   งาน  23.2  ตรว.   นอกเขตสายไฟฟาแรงสูง 
           เนื้อที่       68   ไร  82.8  ตรว.    อยูใตเขตสายไฟฟาแรงสูง 
           เนื้อที่     188   ไร                       นอกเขตสายไฟฟาแรงสูงระยะ  100  เมตร 
           อาคาร 
                                                                                          รวม 166,300,000.00 

 
2,700,000.00 

      2.  ที่ดินในสนามกอลฟดรากอนฮิลล ในเขต  ต.แองหิน  อ.ปากทอ  จ.ราชบุรี 
          เนื้อที่  1  ไร   2  งาน  19  ตรว. 
                                                                              รวมทั้งสิ้น  169,000,000.00 

                                                                               รวมทั้งสิ้น (ชลบุรี และราชบุรี) 176,000,000.00 
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3.  ณ วนัที่  25  สิงหาคม  2549 ประเมินทีด่ินในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวดัฉะเชิงเทรา 
หนวย : บาท 

ท่ีดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด 
สวนท่ีประเมิน 

 
 

6,710,000.00 
3,490,000.00 

     จังหวดักรุงเทพฯ 
     ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน  ต.บางชัน  อ.มีนบุรี (เมือง) กรุงเทพฯ 
     เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่  7506  เลขที่ดิน 766     =    1  ไร   2  งาน  71  ตรว. 
     เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่  20731 เลขที่ดิน 1096  =    0  ไร  3 งาน  18  ตรว. 

                                                                      รวม 10,200,000.00 
        

 
16,200,000.00 

300,000.00 
18,500,000.00 

 
26,500,000.00 

       จังหวดัฉะเชิงเทรา 
       - ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางตั้งอยู  ต.ศาลาแดง  อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา 
         เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 41620 – 2153 = 4ไร 2 งาน 23 ตรว. 
       - ส่ิงปลูกสรางพรอมสวนควบที่ดนิ 
       - เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 41621 – 377 = 4 ไร 0 งาน 17 ตรว. 
         เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่ 41622 – 378 = 2 ไร 2 งาน 69 ตรว. 
       - ส่ิงปลูกสรางพรอมสวนควบที่ดนิ 
                                                                          รวม 61,500,000.00 
                                                                          รวมทั้งสิ้น (กรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา) 71,700,000.00 

 
4.  ณ วนัที่  28   -   29  สิงหาคม   2549   ประเมินที่ดนิในจังหวดัลพบุรี   และ จังหวัดชัยนาท 

หนวย : บาท 
ท่ีดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด 

สวนท่ีประเมิน 
     จังหวดัลพบุรี 
     ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน  ต.บัวชุม  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

       เนื้อที่รวม  20  ไร  62  ตรว. 

 
 

5,000,000.00 
     จังหวดัชัยนาท 
     ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน อําเภอวดัสิงห  จงัหวัดชยันาท 

       เนื้อที่รวม  26  ไร  3  งาน  64  ตรว. 

 
 

4,000,000.00 
                                                              รวมทั้งสิ้น (ลพบุรี และชัยนาท) 9,000,000.00 
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5.  ณ วนัที่  1,  4,  14   กันยายน  2549  ประเมินที่ดนิในจงัหวัด กรุงเทพฯ  และจังหวดัสมุทรปราการ 
หนวย : บาท 

ท่ีดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด 
สวนท่ีประเมิน 

 
 

78,000,000.00 
 

10,400,000.00 

 1 ก.ย. 49 
 1. ที่ดินวางเปลาตั้งอยูใน โครงการนอรธปารค  ถ.วิภาวด ี แขวงทุงสองหอง   
     เขตบางเขน      กรุงเทพฯ        เนื้อที่รวม    2  ไร  1  งาน  20.5   ตรว. 
 2. ที่ดินวางเปลาตั้งอยู  ซ.แบริ่ง  ต.สําโรงเหนือ  อ.เมืองสมุทรปราการ (พระโขนง) 
   จ. สมุทรปราการ   เนื้อที่รวม  1  ไร  2  งาน  91  ตรว. 
                                                                          รวม 88,400,000.00 

       
 

35,000,000.00 
7,000,000.00 

 4  ก.ย. 49 
  1. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางตั้งอยู แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 
      เนื้อที่   1  ไร  2  งาน  29  ตรว.              ที่ดิน 
                                                                    ส่ิงปลูกสรางพรอมสวนควบที่ดิน 
                                                                     รวม 42,000,000.00 
   2.  ที่ดินตั้งอยูตําบลบางขวาง  อําเภอบางรัก  กรุงเทพฯ 
        เนื้อที่รวม  6  ไร  3  งาน  20  ตรว. 

 
68,000,000.00 

 
 

37,750,000.00 
 

14  ก.ย. 49 
   1.  ที่ดินวางเปลา  ตั้งอยู  ตําบลหนองแขม  อําเภอหนองแขม (ภาษีเจริญ)  กรุงเทพฯ 
        เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่  3736    เลขที่ดิน    37   =   14 ไร  3  งาน  54  ตรว.  
        เนื้อที่ตามโฉนดเลขที่  27058  เลขที่ดิน  763   =   10 ไร  2  งาน  64  ตรว. 
                                                                      รวมทั้งสิ้น(กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ) 236,150,000.00 

                                                                      รวมทั้งสิ้น (ทกุพื้นที่) 3,264,650,000.00 
 
5.3 สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ และเครื่องหมายทางการคา   

เครื่องหมายการคาที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิ และที่เปนเจาของ สามารถจําแนกไดดังนี ้
- เครื่องหมายการคาตางประเทศ  
บริษัทฯ  เปนผูไดรับสิทธิเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงในตางประเทศตามสัญญาใหใช 
เครื่องหมายการคา   โดยสัญญาสวนหนึ่งกาํหนดใหมีการตออายุโดยอัตโนมัติและสัญญาอีกสวนหนึง่ 
กําหนดใหบริษัทฯ แจงขอตออายุไปยังคูสัญญาเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาที่กําหนด   ทั้งนี้   
 
บริษัทฯ ไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทรวมในกลุมใชเครือ่งหมายการคาดังกลาวในการผลิตและจําหนาย 
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ผลิตภัณฑยี่หอตาง ๆ    โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปลิขสิทธิรับ   ปจจุบันเครื่องหมายการคา 
ตางประเทศทีบ่ริษัทฯ ไดรับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี ้
 

เคร่ืองหมายการคา เงื่อนไขท่ีสําคญั 
1. GUY LAROCHE 1. ใหสิทธิผลิตในประเทศไทยและจําหนายสนิคาในประเทศ    

       ไทย และตางประเทศตามที่กําหนด 
2. ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ  
3. หามบริษัทฯ โอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 

3 เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
เครื่องหมายการคา 

2. MIZUNO 
 

1. ใหสิทธิผลิตและจําหนายสนิคาในประเทศไทย 
2. ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ 
3. หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3  
       เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
       เครื่องหมายการคา 

3. LE COQ SPORTIF 1. ใหสิทธิผลิตในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศ
ไทย และตางประเทศตามทีก่ําหนด 

2. บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตให บริษัท แชมปเอช 
จํากัด ไดเทานัน้ โดยจะตองจําหนายสินคาใหแก  
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) เพื่อทํา
การจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป 

4. ELLE 1. ใหสิทธิผลิตและจําหนายสนิคาในประเทศไทย  และ 
 ตางประเทศตามที่กําหนด 

2. บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตใหบริษัทในประเทศ
ไทยตามที่กําหนด โดยตองไดรับความยนิยอมเปนลายลกัษณ
อักษรจากเจาของเครื่องหมายการคา 

5. ABSORBA  
   (เสื้อผาเด็ก) 
 
 

1. ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาใน
ประเทศไทย และตางประเทศตามที่กําหนด 

2. ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ 
 
 
 
3. หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3  
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       เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
       เครื่องหมายการคา      

6. ABSORBA  
   (เครื่องสําอาง) 

1. ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาใน
ประเทศไทย และตางประเทศตามที่กําหนด 

2. หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3  
       เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
       เครื่องหมายการคา 

7 . VANITY FAIR 
    

1. ใหสิทธิผลิตสินคา และจําหนายสินคาในประเทศไทย  
2    ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษทัฯ 
3.    หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3  
       เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
       เครื่องหมายการคา 

 
 - เครื่องหมายการคาในประเทศ  

บริษัทฯ เปนเจาของและจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง 
พาณิชย ตามประเภทของผลิตภัณฑ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทรวมในกลุมใชเครื่องหมายการคา 
ดังกลาวในการผลิต และจําหนายผลิตภณัฑยี่หอตาง ๆ  เชน  กุลสตรี, Rain Flower, Bionic, Homecare  
และ Flore เปนตนโดยบรษิทัฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ  
ไดจดทะเบยีนเครื่องหมายการคาจํานวนกวา  100  เครื่องหมาย 
 
นอกจากนี้   บริษัทฯ  ยังไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการบริการไฟฟาจากกระทรวงมหาดไทย  

(“ผูใหสัมปทาน”)  ตามสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา    ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2541    เปนเวลา 10 ป 
นับจากวันที่ลงนามในสัมปทาน   โดยสาระสําคัญของสัมปทานสรุปไดดังนี ้
 

   กิจการที่ไดรับอนุญาต บริษัทฯ ไดรับสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย ใหประกอบกิจการ
บริการไฟฟาในเขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  

   การดําเนินการ 1. บริษัทฯ จําหนายกระแสไฟฟาในเขตพืน้ที่สัมปทานใหกับ 
       โรงงานในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา โดยซ้ือ 
       กระแสไฟฟาจากบรษิทั สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ซ่ึง  
       ดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา      นอกจากนี้บริษัทฯ 
 
 
       ตองจัดหาและติดตั้งเครือ่งอุปกรณในการใหแสงสวางตามถนน 
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       และทางสาธารณะในเขตสัมปทาน 
2. บริษัทฯ ตองจําหนายไฟฟาตามที่กรมโยธาธิการกําหนด และคิด

คาไฟฟาไดไมเกินคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไดหากคาเชื้อเพลิงหรือคาใชจายในการทําไฟฟา
เพิ่มขึ้นหรือไดรองขอไปยังกระทรวงมหาดไทยและไดรับการ
อนุมัติใหเปลีย่นอัตรา หรือวธีิคิดคาไฟฟา 

  ผลประโยชนตอบแทน 1. บริษัทฯ ตองชาํระคาธรรมเนียมรับสัมปทานเปนจํานวนเงิน 
       1,000.-บาท และในกรณทีี่มีการโอนสิทธิ    บริษัทฯ ตองเสีย 
       คาธรรมเนียม  การโอนสิทธิ 500.- บาท 
2. นับตั้งแตวันเริม่ทําการจําหนายไฟฟา   บริษัทฯ ตองชําระคา 
       สัมปทานใหแกกระทรวงมหาดไทยเปนรายป ในอัตรา 2.50 บาท  
       ตอเควีเอของเครื่องกําเนดิไฟฟาทกุเครื่องรวมกัน หรืออยางต่ําป  
       ละ 200.- บาท 

  การเลิกสัญญา เมื่อสัมปทานสิ้นอายุหรือมกีารเพิกถอน กระทรวงมหาดไทยมีสิทธิที่
จะซื้อกิจการไฟฟาทั้งหมดจากบริษัทฯ หรือไมก็ไดโดยแจงลวงหนา 
6 เดือนในกรณีที่สัมปทานสิ้นอายุ หรือ 3 เดือนในกรณีที่มีการเพกิ
ถอน หรือจะตออายุสัมปทานก็ได  

 
5.4 นโยบายการลงทุน   

ณ   วนัที่  31  ธันวาคม  2549   บริษัทฯ  มีเงินลงทุนในหลักทรัพยรวม  9,832  ลานบาท   คิดเปนสัดสวน 
รอยละ  82.98  ของสินทรัพยรวม      ในการรวมลงทุนแตละครั้งคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพจิารณาสัดสวน 
ที่จะรวมลงทนุตามความเหมาะสม โดยนโยบายการลงทุนในบริษัทตาง ๆ ของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน  
2 ลักษณะคือ 

(1) การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัทในกลุม    เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงให 
        กับธุรกิจเดิม   ซ่ึงจะเปนการขยายตัวตามแนวดิ่ง (Vertical Integration)  โดยการขยายธุรกิจจากการ 
           เปนผูจดัจําหนายไปเปนผูผลิตสินคาและผูผลิตวัตถุดิบอันจะทําใหธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ครบวงจร  
        และสามารถที่จะลดตนทุนไดเปนอยางดี  เชน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ    ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัทรวม 
        ในกลุมครอบคลุมตั้งแตการปนดาย ทอผา ฟอกยอม ตดัเย็บสิ่งทอ ทุกประเภทรวมไปจนถึงการจัด 
        จําหนาย    นอกจากนี้ ยงัมีอุตสาหกรรมทางดานอาหารและอุตสาหกรรมทางดานรองเทา  
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(2) การลงทุนในธรุกิจใหม ๆ    สวนใหญจะเปนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงและเปนการขยายตัว 
ไปสูธุรกิจที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูงในอนาคต    เชน  ธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเลคโทรนิคส 
ธุรกิจชิ้นสวนรถยนต  ธุรกิจพาณิชยอิเลคโทรนิคส  เปนตน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงความ 
เกื้อกูลกันของธุรกิจใหมและธุรกิจเดิม  เชน  ธุรกิจทางดานโรงไฟฟา  ซ่ึงถึงแมวาจะเปนธุรกิจใหม 
สําหรับบริษัทฯ   แตก็สามารถอํานวยประโยชน      และสามารถเสริมธุรกิจเดิมของบริษัทไดเปน 
อยางด ี

            ทั้งนี้การติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุมนั้น หากเปนการลงทุนในบริษัทที่มิใชบริษัทรวมทนุ 
นอกจากบรษิทัฯ จะเขาลงทนุเองแลว ยังมนีโยบายใหบริษัทในกลุมที่ทําธุรกิจเกี่ยวเนือ่งกับบริษัทดงักลาวมารวม 
ลงทุนดวย    เพื่อใหบริษัททีท่ําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันมากทีสุ่ดสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการและรับผิดชอบในการ 
ติดตามผลการดําเนินงานในสายธุรกิจนั้น ๆ    เพื่อรับทราบปญหาที่เกดิขึ้นและรายงานใหผูถือหุนรายอื่นซึ่งเปน 
บริษัทในกลุมทราบเพื่อชวยกันเสนอแนะแนวทางแกไขไดทันการ     นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีนโยบายใหบริษทั 
ในกลุมบริหารงานแบบศูนยกําไร  (Profit Center)  และใหบริหารงานไดอยางอิสระ     โดยบริษัทฯ เพียงกําหนด 
แนวทางการเตบิโตของบริษัทในกลุมและใหคําปรึกษาและบริการแกบริษัทเหลานี้เทานั้น  โดยจะมกีารประชุม 
ผูถือหุนทุกป  และกําหนดนโยบายดังนี้คือ 

• ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสินคาและความตองการของผูบริโภค    และมุงที่จะทําใหสินคาในกลุม 
เปนที่รูจักของตลาดมากขึ้น 

• สรางชองทางการจําหนายสนิคาในกลุมใหสอดคลองกัน 
• สรางธุรกิจตอเนื่องในกลุมบริษัทฯ เพื่อสงเสริมการตลาด 
• ปรับปรุงองคกรภายในใหมคีวามกะทดัรัดและคลองตัว   เพื่อใหมีความพรอมอยูเสมอตอการ 
       เปลี่ยนแปลง และการแขงขันที่มีมากขึน้ 
สวนการติดตามผลการดําเนนิงานของบริษัทรวมทุนนั้น  บริษัทฯ จะสงกรรมการเขาไปเปนตวัแทนตาม 

สัดสวนการลงทุน หรือตามขอตกลงในสัญญารวมทุน  และทุก ๆ ป ในการประชุมผูถือหุนของบริษทัรวมทุน 
ผูบริหารของแตละกลุมรวมทุน   จะมารวมประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและรวมกนัวาง 
แผนงานและเปาหมายในปตอไป 

 ในสวนของการเขารวมลงทุนในบริษัทตาง ๆ ของกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทนั้น  บริษัทฯ ไมมี 
นโยบายหรือขอกําหนดในการใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทเขารวมลงทุนดวย    อยางไรก็ตาม  ในขอ 
บังคับของบริษัทไดมีขอหามมิใหกรรมการของบริษัทเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือเปนหุนสวน 
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากดัหรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นทีป่ระกอบกจิการ 
อยางเดยีวกัน และเปนการแขงขันกับกจิการของบรษิัทไมวาจะทาํเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอ่ืน นอกจาก 
จะไดแจงใหทีป่ระชมุผูถือหุนทราบกอน     นอกจากนี้  เมือ่มีการเปลีย่นแปลงการถือหุนในบริษัทฯ และบริษัท 
ในเครือกรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบทันที 
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6. โครงการในอนาคต       
บริษัทฯ ไมมีโครงการลงทุนใด ๆ ที่มีนัยสําคัญในอนาคตอันใกล      อยางไรก็ตามบริษัทฯ  ยังคงมนีโยบาย 

ที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนือ่งกับธุรกิจของบริษัทฯ  เพิ่มเติมหรือลงทุนในธุรกิจที่มีศกัยภาพในการทํากําไร โดย 
กําหนดสัดสวนการลงทุนไวประมาณปละ 50–100 ลานบาท  สําหรับการลงทุนในธุรกิจที่ตองอาศัยประสบการณ 
ในการดําเนินธุรกิจหรือในธรุกิจที่ตองการเทคโนโลยีอันทันสมัยในการดําเนินงาน  บริษัทฯ มักจะรวมลงทุนกับ 
พันธมิตรทางธุรกิจในสัดสวนที่ไมมากนกั หากธุรกจิดงักลาวมีแนวโนมที่จะเติบโตไดดี บริษัทฯ จึงจะเพิ่มสัดสวน 
การลงทุนภายหลัง 

ในสวนของธรุกิจสวนอุตสาหกรรมนั้น       บริษัทฯ  ไดมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานตาง ๆ  
ไวคอนขางสมบูรณแลว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจะมกีารลงทุนเมื่อมีบริษัทเขามาซื้อหรือเชาพื้นที่ในสวนอุตสาหกรรม 
เพิ่มขึ้น เพื่อไมใหเกดิการลงทุนเกินความจําเปน 
 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย                  

ในป 2544    บริษัทฯ ไดถูกฟองรองเปนคดีแพงในเรื่องสิทธิครอบครองที่ดินแปลง  น.ส. 3   เลขที่  30   
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจีนบุรี จํานวนทุนทรัพย 508,175.00 บาท คดีหมายเลขดาํที่ 160/2544 
ซ่ึงศาลจังหวัดกบินทรบุรีไดมีคําพิพากษาแลว    ตามคดีหมายเลขแดงที่ 48/2547   เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2547  
ใหโจทกเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน      โดยหามบรษิัทฯ  ยุงเกี่ยวกับที่ดินแปลงพิพาทดังกลาว      ซ่ึงในการนี้  
บริษัทฯ ไดดําเนินคดีตอไป โดยยืน่คําอุทธรณตอศาลจังหวัดกบินทรบรีุ  เมื่อวันที่ 12  เมษายน 2547  ขณะนี้คด ี
อยูในระหวางการพิจารณาชัน้ศาลอุทธรณ   ซ่ึงบริษัทฯ  คาดวาจะไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท      
เนื่องจากทีด่ินดังกลาว   บริษัทฯ  ยังไมไดนํามาใชประโยชนแตอยางใด  
 
8. โครงสรางเงินทุน 
 
8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรยีกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
ทุนจดทะเบียน :  800,000,000  บาท  ประกอบดวยหุนสามญั  
  จํานวน 800,000,000 หุน มลูคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 494,034,300 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 
  จํานวน 494,034,300 หุน มลูคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

(2) หลักทรัพยอ่ืน 
หุนกูชนิดไมมหีลักประกนั SPI ครบกําหนด พ.ศ. 2550 ดงัรายละเอียดตอไปนี ้
ประเภทหุนกู : หุนกูชนิดทยอยชําระเงินตน  ระบุช่ือผูถือไมดอยสิทธิ 
   ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 
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ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูชนิดทยอยคืนเงินตนของบริษัท 
   สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
      คร้ังที่ 1/2545  ครบกําหนดไถถอนป 2550 
จํานวนหุนกูทีเ่สนอขาย : 1,000,000 หนวย (หนึ่งลานหนวย) 
มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย : 1,000,000,000  บาท (หนึ่งพนัลานบาทถวน) 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 
อายุหุนกู : 5  ป  นับจากวนัออกหุนกู 
วันออกหุนกู : 17  มกราคม 2545 
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : 17  มกราคม 2550 
หลักประกนัหุนกู : ไมมี 
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ :  “ A+ ”  จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 
อัตราดอกเบี้ยของหุนกู : อัตรารอยละ 5.5 ตอป 
วันชําระดอกเบี้ย : โดยชําระทุก 6 เดือน นับจากวันออกหุนกู  
   ในวนัที่ 17 มกราคม และ 17 กรกฎาคม ของทุกป 
การชําระคืนเงนิกู : ในวนัชําระดอกเบี้ยของทุก ๆ งวดดอกเบี้ย  

   เร่ิมตั้งแตงวดวันที่ 17 กรกฎาคม 2546  
   เปนตนไปโดยจะชําระคืนเงนิตน 125.-บาท  
   ตอ 1 หนวยหุนกู 
                  ผูแทนผูถือหุนกู : บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
                  นายทะเบยีนหุนกู : บริษัทหลักทรพัย ทิสโก จํากดั 
 วันที่ 17 มกราคม 2549 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ไดชําระหุนกูชนิดทยอยคืนเงินตน 
จํานวน 125.-บาท ตอ 1 หนวยหุนกู งวดที ่8  และ 9  ตามลําดับ  เปนเงิน  250,000,000.-บาท  ใหแกผูถือหุนกู     
และ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549   จํานวนหุนกู  1,000,000  หนวย  มูลคาคงเหลือ 125 บาท ตอ 1 หนวยหุนกู   
มูลคารวมของหุนกูเทากับ  125,000,000.-บาท  ( งวดสุดทาย )       ซ่ึงจะครบกําหนดไถถอนหุนกูในวันที่  17  
มกราคม 2550   และในวันที ่1 มีนาคม 2550  ไดมีการไถถอนหุนกูทั้งหมดแลว  

(3)   ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออก   และเสนอขาย 
     หลักทรัพย หรือการบรหิารงานของบริษัท   โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย 

   - ไมมี - 
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8.2     ผูถือหุน   
          รายช่ือผูถือหุนของบริษัทปดสมุดทะเบียน  ณ วนัที ่4  เมษายน 2549 
 

                    ประเภท       จํานวนราย จํานวนหุน % 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย    61 244,002,818 49.39 
     สัญชาติตางดาว            22 100,601,650 20.36 
บุคคลธรรมดา      
     สัญชาติไทย 636 141,019,052 28.54 
     สัญชาติตางดาว   10     8,410,780   1.70 
รวม 729        494,034,300      100.00 

 
        รายช่ือผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท 
 

รายชื่อผูถือหุน    จํานวนหุน รอยละ 
1. บริษัท โชควฒันา จํากดั 71,646,150 14.50 
2.    บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 44,031,270 8.91 
3. MITSUBISHI CORPORATION         40,441,100       8.18 
4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)   29,710,550 6.01 
5.   นายวีรพัฒน  พูนศักดิ์อุดมสิน 23,989,600 4.86 
6. นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน 22,510,350 4.56 
7.    NOMURA SINGAPORE LIMITED–CUSTOMER  
       SEGREGATED ACCOUNT 

17,625,000 3.57 

8.   HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  14,092,100 2.85 
9.   บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด         12,655,350 2.56 
10. MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO., LTD. 10,000,000 2.02 

รวม 286,701,470 58.02 
 
        หมายเหตุ  :  ผูลงทุนสามารถดูรายช่ือผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่ถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปด 
       สมุดทะเบียนผูถือหุน  เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจบุัน ไดจาก เวบ็ไซต ของบริษัท    
                               www.spi.co.th   กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป    
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 8.3 นโยบายการจายเงินปนผล     
           บริษัทฯ จะจายเงนิปนผล   โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษัท       โดยม ี
นโยบายทีจ่ะจายเงินปนผลขัน้ต่ํา  0.10  บาทตอหุน     อยางไรก็ตามบริษัทฯ ในฐานะผูออกหุนกูชนดิไมม ี
หลักประกนั ครบกําหนด พ.ศ. 2550 มีหนาที่ที่จะตองรักษาอัตราการจายเงินปนผลไวไมใหเกินรอยละ 50  
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลว  ในแตละรอบปบัญชี หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีกําไร 
สะสมสามารถจายเงินปนผลจากกําไรสะสมเชนวานั้นได แตทั้งนี้เงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกนิรอยละ 
10 ของทุนชําระแลว ทั้งนีก้ารจายเงินปนผลตามขอนี้จะตองผานการเห็นชอบจากทีป่ระชุมสามัญประจําป 
ของผูถือหุนเทานั้น 
 
 

9.     การจัดการ    
9.1  โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการ  ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท  และฝายบริหาร  
 

 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 38

        คณะกรรมการบริษัท 
 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท  มีกรรมการจาํนวน   16   คน         ประกอบดวยกรรมการที่มาจาก 
ผูบริหารจํานวน  5  คน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจาํนวน  11  คน   ซ่ึงในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ
จํานวน  5  คน   คิดเปนรอยละ  31.25  ของคณะกรรมการบริษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ  5  คน   เปน
กรรมการตรวจสอบจํานวน 3  คน โดยยังไมมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   
ดังรายละเอยีดตอไปนี้   

 
รายชื่อ         คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายโชคชัย อักษรนันท ประธาน - 

2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา รองประธาน - 
3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการ - 
4.  นายสําเริง มนูญผล กรรมการ - 
5. นายสันติ            วิลาสศักดานนท กรรมการ - 

6. นายทนง ศรีจิตร กรรมการ - 
7. นายสมศักดิ์        ธนสารศิลป กรรมการ - 

8. นายกําธร            พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ - 

9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย กรรมการ - 

10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ - 
11. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง กรรมการ - 

12.   นายซึโยชิ           โนโระ                   (อิสระ)  กรรมการ - 
13. พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล    (อิสระ)  กรรมการ - 

         (เขาดํารงตําแหนง  เดือน เมษายน)   

14. นายวันชัย           อ่ําพึ่งอาตม            (อิสระ)  กรรมการ                 ประธาน 
15.  นายสมพงษ  วนาภา                   (อิสระ) กรรมการ กรรมการ 
16.  นายสุรินทร         วัฒนศิริพงษ          (อิสระ) กรรมการ กรรมการ 

 

 กรรมการบริษัททุกคนเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  โดยในการลงนามนั้นกรรมการสองคน 
ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 นางดรุณี   สุนทรธํารง        เลขานุการคณะกรรมการ 
 กรรมการบริษัททุกคนเขาใจหนาที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัท และลักษณะการดําเนิน 
ธุรกิจของบริษัท   โดยเฉพาะเมื่อมีกรรมการใหมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนําลักษณะ 
และแนวทางการดําเนินธุรกจิของบริษัทใหแกกรรมการใหมพรอมทั้งไดมอบเอกสารที่กรรมการบริษัทตอง 
ทราบในการทาํหนาที่กรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบดวย 
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- คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
- บทบาทหนาทีข่องกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
- ขอเตือนใจในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของคณะกรรมการแตละชดุ มีดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท    
1. อนุมัติการใหกูยืม หรือการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัท ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 ในฐานะผูถือหุนหรือบริษัทที่ทําการคาระหวางกนั       ในสวนที่เกินอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร 
2. อนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจดัหาเงิน  บริหารเงิน  และ/หรือ การบริหารงาน  ในเรื่องทีเ่กินอํานาจของ 

คณะกรรมการบริหาร 
3. กํากับดแูลกิจการ ทบทวนและใหความเหน็ชอบกับนโยบาย กลยุทธทีสํ่าคัญ แผนงาน และงบประมาณ 

ประจําป 
4. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
5. แตงตัง้ ถอดถอนกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ และ/หรือ 

สอบทานแลว 
7. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษทัตลอดจน 
   มติที่ประชุมผูถือหุน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริง  ครบถวน เพยีงพอและเชื่อถือได 
(2) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(3) พิจารณา คัดเลอืก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทน 
(4) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(5) สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใหมีการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวของอยาง

เพียงพอ 
(6) ดูแลควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ 
(8) จัดทํารายงานประจําป   โดยเปดเผยถึงการกํากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน 
          ในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการสรรหา     บริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการสรรหา  แตมีกระบวนการสรรหา  ตามรายละเอียดใน
หัวขอ 9.2  การสรรหากรรมการ 
 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน   บริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แตมกีระบวนการ
พิจารณาคาตอบแทน ตามรายละเอียดในหวัขอ  9.4  การกํากับดแูลกิจการ ขอ 10 คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
และผูบริหาร 
 
                      การเขาประชมุของคณะกรรมการบริษัท ป  2549 

        ในป 2549  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 12 คร้ัง และประชุมสามัญ 
        ผูถือหุนครั้งที่ 35  จํานวน 1 คร้ัง  โดยการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละราย  สรุปไดดังนี ้
 

รายชื่อ 
        การเขารวมประชุม     
      คณะกรรมการบริษัท / 
  การประชุมท้ังหมด(คร้ัง) 

       การเขารวมประชุม 
           สามัญผูถือหุน / 
  การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1. นายโชคชัย         อักษรนันท 11/12 1/1 
2. นายบุญปกรณ  โชควัฒนา 12/12 1/1 
3. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 11/12 1/1 
4.  นายสําเริง  มนูญผล 12/12 1/1 
5. นายสันติ             วิลาสศักดานนท 12/12 1/1 
6. นายทนง ศรีจิตร                   12/12 1/1 
7. นายสมศักดิ์        ธนสารศิลป 12/12 1/1 
8. นายกําธร            พูนศักดิ์อุดมสิน 12/12 1/1 
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย 10/12 1/1 
10. นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา  8/12 1/1 
11. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง 10/12 1/1 
12.   นายซึโยชิ          โนโระ             8/12 1/1 
13. พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล   7/8 - 
    (เขาดํารงตําแหนง  เดือน เมษายน)   
14. นายวันชัย           อ่ําพึ่งอาตม    12/12 1/1 
15.  นายสมพงษ  วนาภา          12/12 1/1 
16.  นายสุรินทร        วัฒนศิริพงษ                   11/12 1/1 
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        การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2549 
ในป 2549  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน 5 คร้ัง  โดยการ 

เขารวมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตละราย  สรุปไดดังนี ้
 

รายชื่อ 
         การเขารวมประชุม 
     คณะกรรมการตรวจสอบ / 
     การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1. นายวนัชัย         อํ่าพึ่งอาตม 5/5 
2. นายสมพงษ  วนาภา 5/5 
3. นายสุรินทร  วัฒนศิริพงษ  5/5 

         
              การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท ณ  31  ธันวาคม  2549  

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท 
ซ่ึงเปนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท สรุปไดดังนี ้

รายชื่อ     ของตนเอง / คูสมรส / 
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

      เพิ่ม (ลด) 
    ระหวางป 

         รวม 
     หุนสามัญ 

 
      % 
 

1. นายโชคชัย อักษรนันท - - - - 
2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา 1,545,620 - 1,545,620 0.31 
3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 5,854,680 -      5,854,680      1.19 
4.  นายสําเริง มนูญผล 1,488,460            - 1,488,460       0.30 
5. นายสันติ            วิลาสศักดานนท 1,162,850 - 1,162,850       0.24 
6. นายทนง ศรีจิตร                  115,000 - 115,000       0.02 
7. นายสมศักดิ์        ธนสารศิลป               1,630,000 - 1,630,000       0.33 
8. นายกําธร            พูนศักดิ์อุดมสิน             22,510,350      (560,000)    21,950,350       4.44 
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย     8,260 -       8,260       0.002 
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา               4,145,960 14,900      4,160,860       0.84 
11. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง    223,750 -   223,750       0.05 
12.   นายซึโยชิ           โนโระ             - - - - 
13. พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล   - - - - 
14. นายวันชัย           อ่ําพึ่งอาตม    - - - - 
15.  นายสมพงษ  วนาภา          - - - - 
16.  นายสุรินทร         วัฒนศิริพงษ                   88,420 - 88,420       0.02 
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       การเขาอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 กรรมการบริษัทไดเขาอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้   

1. หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP)  
2. หลักสูตร  Director Certification Program   (DCP)  
3. หลักสูตร  The Role of  the Chairman  Program  (RCP) 
4. หลักสูตร  Finance for Non-Finance Director (FND)   
5. หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP)  

รายชื่อ         DAP       DCP     RCP       FND    ACP 
 นายโชคชัย อักษรนันท รุนที่ 50/2006 - รุนที่ 11/2005 - - 
 นายบุญปกรณ โชควัฒนา   รุนที่   3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 
 นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา   รุนที่   3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 
  นายสําเริง มนูญผล   รุนที่   3/2003 - - - - 
 นายสันติ                วิลาสศักดานนท      รุนที่   3/2003 - - - - 
 นายทนง ศรีจิตร    รุนที่  3/2003 รุนที่ 72/2006 - รุนที่ 9/2004 - 
 นายสมศักดิ์            ธนสารศิลป - รุนที่ 5/2001 - - - 
 นายกําธร                พูนศักดิ์อุดมสิน   รุนที่   3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 
 นายพิพัฒ พะเนียงเวทย   รุนที่   3/2003 รุนที่ 39/2004 - - - 
 นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   รุนที่   3/2003 รุนที่ 41/2004 - - - 
 นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง   รุนที่   3/2003 - - - - 
 พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล        รุนที่ 60/2006 - - - - 
 นายวันชัย               อ่ําพึ่งอาตม      รุนที่   35/2005 - - - - 
        นายสมพงษ  วนาภา          - รุนที่ 62/2005 - - รุนที่ 13/2006 
        นายสุรินทร             วัฒนศิริพงษ   รุนที่   3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 

 
ฝายบริหาร    ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร      หมายถึง  คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาที่ในการ
บริหารจัดการกิจการของบรษิัทฯ ซ่ึงมีฐานะเปนพนักงาน หรือลูกจางประจําของบริษทัฯ มีจํานวนไมนอยกวา  
5 คน   คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งทุกปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือน พฤษภาคม หลังจากการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป ในเดือน เมษายน  ซ่ึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทประจําปแลว โดยมี
ขอบเขตอํานาจ  หนาที่   ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  ซ่ึงในป 2549  มีจํานวน   5  คน  ประกอบดวย 
          (1)   นายบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา      ประธานกรรมการบริหาร 
          (2)   นายสําเริง            มนูญผล                   กรรมการบริหาร 
          (3)   นายสมศักดิ์         ธนสารศิลป              กรรมการบริหาร 
          (4)   นายสันติ             วิลาสศักดานนท        กรรมการบริหาร 
          (5)   นายทนง              ศรีจิตร                        กรรมการบริหาร               
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 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวมกับผูบริหารอื่น ๆ เปนประจําทกุเดือนเดือนละ 1  คร้ัง  
โดยกําหนดใหมีการประชมุคณะกรรมการบริหารไวเปนทางการลวงหนาตลอดป 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญของคณะกรรมการบริหาร  มีดังนี ้
1. เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบรษิัท 
2. พิจารณาอนุมตัิการจัดหาและลงทุนในทรพัยสินถาวรแตละครั้งไมเกนิ 20 ลานบาท 
3. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทนุในหุนสามญั และ/หรือ หลักทรัพยอ่ืนใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงิน 

แตละครั้งไมเกิน 20 ลานบาท 
4. อนุมัติการขอกูยืมเงินและเงือ่นไข เพื่อใชในกิจการแตละครั้งไมเกิน 200 ลานบาท 
5. อนุมัติการใหกูยืมแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกบับริษัทในฐานะผูถือหุนหรือบริษัทที่ทําการคา

ระหวางกันแหงละไมเกิน 20 ลานบาท 
6. อนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกนัการใชสินเชือ่ของบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะ 
   ผูถือหุนหรือบริษัทที่ทําการคาระหวางกนัแหงละไมเกนิ 20 ลานบาท 
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ที่ผูกพันบริษัท   และ/หรือที่มิใชปกติวิสัยของธุรกิจ 

ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน 20 ลานบาท 
8. ดูแลใหมกีารจดัทํารายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลวเสนอตอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ 
9. กํากับดแูลกิจการของบริษัท และดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับของทางราชการ ขอบังคับของบริษัท และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
10. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป 
 
ผูบริหาร  ประกอบดวย 
 

รายชื่อ ตําแหนง  
1. นายสันต ิ วิลาสศักดานนท      ผูจัดการใหญ และผูอํานวยการบริหาร 1 
2. นายทนง          ศรีจิตร      ผูชวยผูจัดการใหญ และผูอํานวยการบริหาร 2 
3.     นางดรุณ ี สุนทรธํารง             ผูจัดการฝายกลาง  
4.     นางนิสา  จินดาสมบัติเจริญ      ผูจัดการฝายบัญชี 
5.     นายสมชยั      พันธุพฤกษ      ผูจัดการฝายการเงิน 
6.     นายวิชัย         เลาหวิจิตร      ผูจัดการฝายกฎหมาย 
7.     น.ส.เสาวนีย  นําเบญจพล      ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
8.     นางพิมพสิริ       ควรสุวรรณ      ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ 
9.     นายชูโต            จิระคุณากร      ผูจัดการฝายโครงการศรีราชา 
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รายชื่อ ตําแหนง  
10.   นายสนทยา       ทับขันต      ผูจัดการฝายโครงการลําพูน 
11.   นายทินกร         บุนนาค *      ผูจัดการฝายโครงการกบนิทรบุรี 
12.   นางทัศนยี          อินทปรุะ *      ผูจัดการฝายสํานักงานโครงการ 
13.   นายอนนัต         สุนปาน **      ผูจัดการฝายวิจยั พัฒนา 

*   เขารับตําแหนง วันที่ 1 มีนาคม 2550  ** เปลี่ยนตําแหนงจากผูจัดการฝายโครงการกบินบุรี 
      ซ่ึงผูดํารงตําแหนงขางตน จัดเปนผูบริหารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย 
อํานาจ – หนาท่ีของผูบริหาร  มีดังนี ้
มีหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการบริหารมอบ 

หมายโดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ตามความรับผิดชอบ                                                                                                     
 
9.2   การสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา  เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะถูกเสนอเปนกรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการ 
บริษัทจะตองไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน  หรือ  คณะกรรมการบริษัทแลวแตกรณี  โดยตองมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย มจีํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน 
กรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร  ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
บริษัท     บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการสรรหาและคัดเลือก  โดยจะพจิารณาจากความเชี่ยวชาญทีห่ลากหลาย 
มีภาวะผูนาํ  วสัิยทัศน  คุณธรรม  จริยธรรมและประวัตกิารทํางานที่ไมดางพรอย เพือ่นําเสนอ   ดังนี้ 

(1) กรณีออกตามวาระ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการบริษัทจํานวน  1 ใน  3  ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน 
ที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการบริษัทที่ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่ 2  ภายหลังจดทะเบียน 
บริษัทนั้นใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก   สวนปตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อยูในตําแหนงนาน 
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกตั้งใหมได   โดยคณะ 
กรรมการบริษัทจะรวมกันสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามแนวทางทีก่ําหนด   เมื่อคณะกรรมการบรษิัท 
ใหความเห็นชอบแลวกใ็หนาํเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป สวนอํานาจในการเลือกผูใดเปนกรรมการ 
บริษัทเปนอํานาจของผูถือหุน   ในกรณทีี่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทมีจํานวนไมเกนิ 
กวาจํานวนกรรมการบริษัทที่พึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น    ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
ทั้งชุดที่เสนอครั้งนั้น    ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทมีจํานวนเกินกวาจํานวน 
กรรมการบริษัทที่จะพึงมใีนการเลือกตั้งครั้งนั้น  จะใชวิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผูถือหุน โดย 
ผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัทได แตตองไมเกนิจํานวนกรรมการ 
บริษัทที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้นและใหเลือกเปนรายคน 
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(2) กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท
รวมกันสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามแนวทางที่กําหนดเขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนงกรรมการ 

       บริษัทที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป  เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอย 
       กวา 2  เดอืน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการบริษัทแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทา 
       วาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 

             ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้ 
   (1)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึง่หุนตอเสียงหนึ่ง 
   (2)  ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มอียูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน 

   เปนกรรมการก็ได    แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
   (3)   บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน 

 กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับ 
 ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากนัเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให 
 ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 

9.3   คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ป 2549 
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

(1.1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 35  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2549 มมีติอนุมัติกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเกนิปละ 10  ลานบาท  และไดจายเปนตัวเงนิจํานวน  6,182,000.- 
บาท   โดยจายใหคณะกรรมการบริษัทเปนคาเบี้ยประชุมจํานวนเงิน 1,032,000.-บาท   คาตอบแทน
ประจําป (คาพาหนะ)  จํานวนเงิน 4,670,000.-บาท   และจายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนคาเบี้ย
ประชุมจํานวน 480,000.-บาท  
-       คาเบี้ยประชุม บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน 
โดยกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุมจะไดรับคาเบี้ยประชุมครั้งละ  6,000.- บาท / คน  หาก
กรรมการบริษัทคนใดไมเขารวมประชุมในเดือนใดกจ็ะไมไดรับคาเบีย้ประชุมในเดอืนนั้น   
-       คาตอบแทนประจําป  (คาพาหนะ)     เปนการจายใหแกกรรมการบริษัททุกคน  โดย 
พิจารณาจากวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน   ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หนาที ่
ความรับผิดชอบ และคาตอบแทนในปกอน โดยคาตอบแทนที่กรรมการบริษัทแตละรายไดรับ 
ในป  2549  มดีังนี ้
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                     *  พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล  เปน กรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2549 
 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
            กรรมการบริษัทที่เปนสมาชิกของคณะอนกุรรมการก็จะไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ของ 
คณะอนกุรรมการดวย     ซ่ึงบริษัทฯ ไดมกีารแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 1 คณะ  คือ คณะกรรมการตรวจสอบ   
โดยกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเปนคาเบี้ยประชุมรายไตรมาส ดังนี ้
                           ประธานกรรมการตรวจสอบ       ไตรมาสละ  60,000.- บาท 
                           กรรมการตรวจสอบ                     ไตรมาสละ   30,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 

                                   รายชื่อ            จํานวนเงิน  (บาท) 
1.  นายโชคชัย             อักษรนนัท         (ประธาน) 466,000 
2.      นายบุญปกรณ         โชควัฒนา  422,000 
3.  นายสําเริง               มนูญผล 422,000 
4.      นายบณุยสิทธิ์       โชควัฒนา        416,000 
5.      นายสันต ิ          วิลาสศักดานนท  422,000 
6.      นายสมศกัดิ์           ธนสารศิลป 422,000 
7.      นายทนง                ศรีจิตร 422,000 
8.      นายกําธร               พูนศักดิ์อุดมสิน 322,000 
9.      นายพิพฒั               พะเนียงเวทย 310,000 
10.    นายวัฒนเกียรติ     จิรสิทธิธํารง 310,000 
11.    นายซึโยชิ              โนโระ          298,000 
12.    นายบุญเกียรติ       โชควัฒนา 298,000 
13.    พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล * 212,000 
14.    นายวันชยั              อํ่าพึง่อาตม 322,000 
15.    นายสุรินทร           วัฒนศิริพงษ 316,000 
16.    นายสมพงษ           วนาภา 322,000 
                                          รวม               5,702,000 
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                 คาตอบแทน (เบี้ยประชุม) ท่ีกรรมการตรวจสอบแตละรายไดรับในป  2549  มีดังนี ้
                   
 
 
 
 
  
 

                   (1.2)     คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร 
        คาตอบแทน  (ประกอบดวย  เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินอุดหนุน)  ที่คณะกรรมการบริหาร    

   และผูบริหารไดรับในป 2549   เปนเงิน  44,433,188.-บาท 
 

(2) คาตอบแทนอืน่ 
บริษัทฯ ไดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะไดรับ 

เงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ  8  ของคาจาง   โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอตัรา 
เดียวกันดวย หากเดือนใดสมาชิกไมไดสะสมเงินเขากองทุน  นายจางไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้น 
ในเดือนนั้น ๆ       เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลีย่ผลประโยชนสุทธิ 
ตามเงื่อนไขของกองทุน 

                 
9.4   การกํากบัดูแลกิจการ 
         คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากบัดูแลกิจการที่ดี      เพื่อใหการ 
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใส  มีประสิทธิภาพ มั่นคง  เจริญเติบโต    และเปนธรรมตอผูมีสวน 
เกี่ยวของทุกฝายตลอดจนเพิม่มูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน   โดยมนีโยบายในการบริหารงาน 
ตามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีง   
คอื  ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี    โดยอาศัยความรู  ความรอบคอบ  และความ 
ระมัดระวังมาใชในการวางแผนและดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหมีคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต 
ความขยันอดทน มีการแบงปนและใชสตปิญญาในการดําเนินงาน  พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม และสังคม    เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยัง่ยืน  
              หลักการกํากับดูแลกจิการที่ดขีองบริษัทฯ   ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  7   
(ชุดที่ 9) เมื่อวนัที่ 14  พฤศจกิายน 2545   ซ่ึงประกอบดวยนโยบายในการกํากับดแูลกิจการ   จริยธรรมธุรกิจ   
และจรรยาบรรณพนักงาน  และไดเปดเผยรายละเอียดดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th)  ดังนี ้
 
 

                                   รายช่ือ             จํานวนเงิน  (บาท) 
1. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม         (ประธาน) 240,000 
2.    นายสุรินทร        วัฒนศิริพงษ 120,000 
3.    นายสมพงษ        วนาภา 120,000 
                                        รวม                  480,000 
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1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดแูลกิจการ  
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกจิการที่ดี โดยไดดําเนินการ 

อยางตอเนื่อง     เพื่อใหไดมาซึ่งความเจริญกาวหนาและความมั่นคงของบริษัทสงผลดีตอผูถือหุน     ผูมีสวน 
เกี่ยวของ  และสังคมโดยสวนรวม ดวยการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ   โปรงใส     แสดงออกถึงความ 
รับผิดชอบตอการดําเนินงานขององคกร   จึงไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการไว ดังนี ้

(1) ดาํเนินการใหโครงสรางการจัดการของบรษิัท  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ   หนาที ่
 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดและผูบริหารอยางชัดเจน 
(2) ดําเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริง  และ 
 มีการประเมิน กําหนด วางมาตรการในการปองกันและจดัการความเสี่ยงใหอยูในระดบั 
 ที่เหมาะสม 
(3) ดําเนินการใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตาง ๆ ของบริษัท   เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผล ภายใตหลักการการถวงดุลอํานาจที่โปรงใส และตรวจสอบได 
(4) ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน  ดวยความรอบคอบและมีเหตุมีผล    โดย 
 ยึดถือประโยชนของบริษัทเปนที่ตั้ง ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปรงใส 
(5) ดําเนินการใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง  ครบถวน       ตราบเทาที่ไมกระทบตอ 

ประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท 
(6) มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดาํเนินธุรกิจ  โดยยดึมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแก 

ลูกคาดวยการรับฟงและทบทวนตนเอง  เพื่อสรางสรรคส่ิงที่ดีที่สุดอยูเสมอ 
(7) ปลูกฝงคุณธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม   พัฒนาศักยภาพใหพนักงานเจริญกาวหนา 

ไปพรอมกับบริษัท 
(8) ตระหนกัและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมตลอดจนถึงสิทธิของ 
 ผูมีสวนเกีย่วของแตละราย  และปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้นดวยความเทาเทียมกนั 
(9) ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนเกีย่วของ และตอสังคม 

โดยสวนรวม 
(10) ดําเนินการโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
 

    2.  ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 
บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน  โดยปฏิบัติตอผูถือหุนทุก 

รายอยางเทาเทยีมกัน  ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกนั ดังนี้ 
  (1)  สิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงานอยางสม่ําเสมอ 
 และทันเวลา   รวมถึงขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน     และขอมูลที่จาํเปนตอการ 
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 ตัดสินใจของผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะเผยแพรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผานชอง 
 ทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท   (www.spi.co.th) 
(2)     สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเขารวมประชุม ซ่ึงปกติจัดให 

มีปละ 1 คร้ัง ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม บริษัทฯ ไดสงหนังสอืบอกกลาวนดั 
ประชุมพรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอเพื่อใหผูถือหุน 
ไดพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  ในป 2549 บริษัทฯ ไดจดัใหมีการประชมุสามัญ 
ผูถือหุนครั้งที่ 35 ในวนัที่ 24 เมษายน 2549 โดยในวันที่ 12  เมษายน 2549 ไดสงหนังสือ 
บอกกลาวนดัประชุมผูถือหุนมีการกําหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม   ซ่ึง 
ในทุกวาระจะมีทั้งขอเท็จจรงิและเหตุผล     รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม   และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเปนแบบ 
ที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได   นอกจากนี้ผูถือหุนยังสามารถ   Download   
หนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทาํ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชยจากเว็บไซต 
ของบริษัทได  ซ่ึงมี 3 แบบ คือ แบบ  ก.  แบบ ข.  และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนงัสือ 
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได   (ในป 2550  จะมี  3  แบบ คือ แบบ ก.  แบบ ข.  และ 
แบบ ค.   โดยแบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ   และ 
แตงตั้งให คัสโตเดียน ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน)     การลงทะเบียนเขา 
ประชุมเปนไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชมุไมนอยกวา  2   
ช่ัวโมง   แตยังคงใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเร่ิมการประชุมแลว 
 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระทีย่ังไมมีการพิจารณาเทานั้น    และใหนับเปนองค 
ประชุมตั้งแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป 

(3)      เพิ่มชองทางการเผยแพรหนังสือบอกกลาวนดัประชุมผูถือหุนพรอมขอมลูประกอบวาระ 
           การประชุมผูถือหุนลวงหนาไวในเว็บไซตกอนสงเอกสาร     ซ่ึงมีทั้งภาษาไทยและภาษา 
           อังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาในการตัดสินใจที่เพยีงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯไดลงประกาศ 
          โฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วนั  และไมนอยกวา 3 วัน   กอนวนัประชุม    

 (4)  บริษัทฯ เปดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท  ณ วนัปดสมุดทะเบียนผูถือหุน  
            เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัท    

(5)    ในการประชุมผูถือหุนผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทนโดยมอบฉันทะ 
          ใหบุคคลใดบุคคลหนึง่  หรือประธานกรรมการตรวจสอบ    หรือกรรมการตรวจสอบ  
           คนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทน เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตนได 
(6) บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทยีมกันทกุราย โดยในการประชุม 
 สามัญผูถือหุนครั้งที่ 35  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 กอนเริ่มการประชมุตามวาระ ประธาน 
 กรรมการบริษัทไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัททั้ง  15  คน  
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  (ในป 2548  คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน  15  คน)   และผูสอบบัญชีของบริษัทที่เขา 
 รวมประชุมผูถือหุน ไดมีการชี้แจงกตกิาทัง้หมดรวมถึงวธีินับคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 ที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท  และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 และแสดงความคิดเห็น หรือหากมีขอเสนอแนะก็สามารถกระทําไดในทกุวาระซึ่งในป 
 ที่ ผานมาไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม หรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม แตหากปใดมีผูถือ 
 หุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทก็จะตอบขอซักถามอยาง 
 ชัดเจนตรงประเด็น   พรอมทั้งมีการบันทกึการประชุม     และขอซักถามในรายงานการ 
 ประชุมอยางถกูตองครบถวน   มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแตละ 
 วาระ   ซ่ึงรายงานการประชมุดังกลาวไดสงใหตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย   และ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ภายใน 14 วัน  นับแตวัน 
 ประชุมผูถือหุน   พรอมกับขึน้เว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
(7) การลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเหน็ดวย ไมเห็น  
 ดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ การนบัคะแนนเสียงในแตละวาระจะนับคะแนน 
 เสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง  ไมเห็นดวย   และ/หรือ  งดออกเสียง และจะนาํ 
 คะแนนเสียงดงักลาวหกัออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดทีเ่ขารวมประชุม สวนที่เหลือจะ 
 ถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนัน้ ๆ  เมื่อวาระใดมีผูถือหุนลงคะแนนเสียง 
 ไมเห็นดวยและ / หรืองดออกเสียงกจ็ะลงคะแนนดวยการยกปายคะแนนที่ไดรับเมื่อ 
 ลงทะเบียนเขาประชุม ซ่ึงจะแสดง ช่ือ นามสกุล จํานวนหุนจํานวนรายของผูที่ยกปาย 
 ที่มาดวยตนเอง   และ / หรือไดรับมอบฉนัทะ   เพื่อความสะดวก และโปรงใสในการ 
 นับคะแนนและหากมวีาระสาํคัญบริษัทฯ ก็มีการเตรียมบัตรลงคะแนนไวสวนวาระ   
 การเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะมีการสงประวัติกรรมการไปพรอมกับหนังสือบอก 
      กลาวนัดประชุม       ซ่ึงแสดงการดํารงตําแหนงในบริษทัอื่นที่เปนบรษิัทจดทะเบียน 
 บริษัทจํากัด  การถือหุนและการเขาประชมุ   และกอนการลงมติเลือกตั้งมีการแจงให 
 ผูถือหุนทราบวา กรรมการบริษัทที่เสนอใหเลือกตั้งนั้น ปจจุบันดํารงตาํแหนงกรรมการ 
 บริษัทในกจิการที่แขงขันกบักิจการของบริษัท มีบริษัทใดบาง  และหนงัสือมอบฉันทะ 
 ไดใชแบบ ข. ซ่ึงเปนรูปแบบที่ใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงในแตละ 
 เร่ืองได  วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทในหนังสือมอบฉันทะไดมกีารแยกใหผูถือหุนใช 
 สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายคน    
(8)     ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
(9) บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณหามมิให 
 กรรมการ   ผูบริหาร    และพนักงาน       ซ่ึงอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน 
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 (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ) ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของ 
  บริษัทในชวง  1   เดือน   กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 
(10) มีการควบคุมและดูแลการทํารายการระหวางกัน ที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 ซ่ึงไมใชธุรกิจปกติ      โดยคาํนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทในการประชุมคณะ 
 กรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว  บริษัทฯ  กําหนดใหกรรมการที่มีสวนไดเสียตอง 
 ออกจากหองประชมุ และไมไดออกเสียงในวาระนั้น เพือ่ใหกรรมการบริษัทที่ไมม ี
 สวนไดเสยีสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปด   
 เผยมติ    ความสมเหตุสมผล   และวัตถุประสงคในการทํารายการดังกลาว  เพื่อให 
 เกิดความโปรงใส รวมทั้งมกีารรายงานใหทราบวามีกรรมการบริษัทที่มีความเหน็ 
 ตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม โดยไดเผยแพรผานตลาดหลัก 
 ทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท 
 อีกทางหนึ่ง รวมทั้งมีการบนัทึกไวในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได 

 
 3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 

บริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ คํานึงถึงการเจรญิเติบโตทางธุรกิจรวมกนั 
เอื้อประโยชนซ่ึงกันและกัน อันจะนาํไปสูการทําธุรกิจที่ยั่งยืน จึงไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณ 
ของบริษัท เพือ่ใหเกดิความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสยีจะไดรับการดูแลอยางเปน 
ธรรมทุกฝาย 

บริษัทและผูถือหุน 
  บริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่โดยไมฝาฝนตอกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของดวยความ 

  ซ่ือสัตย  สุจริต  และโปรงใส มุงมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนา มีความ    
   มั่นคง   สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางเหมาะสม  ปกปองผลประโยชน    และดูแล 
      ทรัพยสินของบริษัทเสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง     รายงานผลการดําเนินงานที่ 
           ถูกตองครบถวนตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอ ไมนําขอมูล หรือขอความลับของบริษัท    หรือ  
  ขอมูลพนักงานบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ขจัดความขัดแยงทาง 
         ผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล เปดเผยขอมูลอยาครบถวน  เคารพในสิทธิแหง 
         ความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

    ลูกคา 
                 บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย   ยุติธรรม  ใหขอมูลที่ถูกตองแกลูกคาให 
  บริการ และปฏิบัติตอลูกคาดวยความมีน้ําใจ คํารองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใส   และ 
  ดําเนินการอยางเปนธรรม  เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว   รักษาความลับ 
  ทางการคาของลูกคา    พัฒนาสินคา      และบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา  คิดคน 
  นวัตกรรมใหม ๆ  เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคา  และบริการอยางตอเนื่อง    
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   พนักงาน 
      พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคา และเปนหัวใจสําคัญที่จะพาองคกรไปสูความสําเร็จบริษัทฯ    
  ปฏิบัติตอพนักงาน โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนสนับสนุน  
  สงเสริม  ฝกฝนอบรม  และพัฒนาความรู  ความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง สรางความมั่นคง 
  ในอาชีพและใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน  รวมถึงใหพนักงานมีสวน 
  รวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และพัฒนาบริษัทฯ ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม 
  เหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน  
  ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสิน 
  ของพนักงานจัดใหมีสวัสดิการตาง  ๆ   เชน 

- หองพยาบาลบริษัทฯ  จัดใหมีหองพยาบาล  เพื่อดูแลสุขภาพและใหการรักษาพยาบาล 
 เบื้องตนแกพนักงานเมื่อเจ็บปวย  ซ่ึงพนักงานจะไดรับการบริการดานการรักษาพยาบาล 
 ที่ไดมาตรฐาน และถูกตองตามหลักการแพทยโดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ  

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต  โดยสมาชิกตองสงเงินเขากองทุน 
 ในอัตรารอยละ  8   ของคาจาง   และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือน 
 ในอัตราเดียวกัน 
- เงินบําเหน็จเกษียณใหกับพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุการทํางาน  บริษัทฯ จัดใหมี 
 เงินตอบแทนการเกษียณอายุสําหรับพนักงานทุกคนที่ทํางานกับบริษัทฯจนเกษียณ 
 อายุ   เพื่อพนักงานจะไดนําเงินดังกลาวไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขหลัง 
 เกษียณ 
- มีการประกันภัยกลุมใหแกพนักงาน บริษัทฯไดจัดสวัสดิการดานการประกันภัยกลุม 

  กรณีเสียชีวิตใหกับพนักงานทุกคนตามความเหมาะสม    เพื่อเปนหลักประกันความ 
  เสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน 

- จัดฝกอบรมและสัมมนาภายในองคกร  ตลอดจนการสงพนักงานไปรวมอบรมสัมมนา 
 กับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนการพฒันาและเพิ่มความรู ความสามารถ 
 และทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง 
-  มีชุดฟอรมใหแกพนักงาน 
- สวนอุตสาหกรรม จัดใหมี  สวนพักผอน สนามกีฬา  ลานแอโรบิค  สนามฝกซอม 
 และสนามกอลฟ 

  คูคา   
   ปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลง เงื่อนไขทางการคาและใหขอมูลที่ถูกตอง   มีการสราง 
  สัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน  รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาสินคาและบริการ 
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   เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ ไมเรียก  รับ  หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชน 
   อ่ืนใด   ซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา 
   การแขงขันทางการคา 
   บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม 
   เจาหนี ้
   บริษัทฯ รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด 
  สังคมและสิ่งแวดลอม 
   บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดลอม    
         มีการปลูกฝงจิตสํานึก   ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหเกดิขึ้นในบรษิัทฯ 
         โดยกระทาํอยางตอเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม 
   นอกจากนั้น ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึง่ใน 

การดําเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสําคัญในการมสีวนรวมสนับสนุนโดยทําคณุประโยชน 
ตอสังคมและคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ดังนี ้

               ดานสงัคม 
     กิจกรรมสาธารณะประโยชน 

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
        สนับสนุนการจัดพิมพหนังสอื พระราชกรณียกิจ ดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ของในหลวง..........พอของแผนดิน   เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั       เนื่องในวโรกาส มหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ  60  ป    และวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   5  ธันวาคม  2549 
จํานวน 50,000.-บาท 
-     สภาอตุสาหกรรมจังหวัดปตตาน ี

สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพือ่เสริมสรางความสามัคคีและกระตุนภาวะ 
เศรษฐกิจในจงัหวัดปตตานี จํานวน 50,000.- บาท 
- สภาหนงัสือพมิพแหงชาต ิ  

   สนับสนุนการจัดงานปาฐกถาครบรอบ ๙ ป สภาการหนงัสือพิมพแหงชาติ  
  เพื่อรวมเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 

60 ป   จํานวน 20,000.- บาท 
-      สมาคมนกัเขียนแหงประเทศไทย 

บริจาคเครื่องปรับอากาศ เพือ่ใชในอาคารที่ทําการของสมาคมนักเขียนแหง 
    ประเทศไทย  มูลคา  75,000.-  บาท 
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-      หอการคาไทย 
    สนับสนุนการจัดสรางอาคาร 72 ป หอการคาไทย จํานวน 1,000,000 บาท 
    สนับสนุนการจัดงานฉลองในโอกาสครบรอบ  72  ป     แหงการกอตั้ง 

หอการคาไทย จํานวน  100,000.- บาท 
-     วัดพระบาทน้ําพ ุ

    บริจาคเงินเพื่อสงเคราะหผูปวยโรคเอดสระยะสุดทาย จํานวน 50,000.- บาท 
-     มูลนิธิรามาธิบด ี

บริจาคเงินสมทบทุน โครงการเปลี่ยนถายไขกระดูกเฉลิมพระเกยีรติ 72 พรรษา 
 บรมราชินีนาถ ถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

6 รอบ  จํานวน 1,000,000.- บาท 
-      มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

    บริจาคเงินสมทบทุน จัดหาอุปกรณทางการแพทย เพื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ  
6 รอบพระชนมพรรษา และรักษาพยาบาลทหารที่บาดเจบ็จากราชการสนามโรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกลา จํานวน 200,000.- บาท 
-     มูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช 

    สนับสนุนการจัดงาน  5 ธันวามหาราช คร้ังที่ 30   ประจําป 2549    จํานวน  
100,000.- บาท 
-     มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท 

    รวมบริจาคเงนิเพื่อใชในกจิกรรมมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 
และสนับสนนุโครงการ   “สานใจไทย สูใจใต”   จํานวน 500,000.- บาท 
-     มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา 

    บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จํานวน 200,000.- บาท 
-      มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 

สนับสนุนการจัดแสดงคอนเสิรตการกุศล Heart For Life   เพื่อหารายไดนาํไปใช 
 ในการผาตัดเดก็ยากจนที่ปวยดวยโรคหวัใจ       และเพื่อใชประโยชนทางวิชาการการ 
 แพทยเกี่ยวกับโรคหัวใจเด็ก  จํานวน  25,000.- บาท 

-     บริจาคสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัย สนึามิทางภาคใต  
-     บริจาคสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยน้าํทวม ภาคเหนือ และจังหวัดจันทบุรี 

ดานการศึกษาและเยาวชน 
-     มูลนิธิไทยรัฐ 

           บริจาคเงินสมทบทุน เพื่อสงเสริมดานการศึกษาและชวยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับ
   การศึกษา แกนักเรียนที่ยากจนและเรียนดทีั่วไป ตลอดจนรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ  
   เพื่อสาธารณประโยชน  จํานวน 200,000.- บาท 
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-    มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
    สมทบโครงการระดมพลัง  เพื่อเรงรัดพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
   ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เพือ่สืบสานอุดมการณ  “ การศึกษาเพื่อพัฒนาอุปนิสัย พี.อาร.ซี.
   สรางคนดีสูสังคม ”  ในโอกาสครบรอบ 100 ป  การพระราชทานนาม  “ ปรินสรอยแยลส
   วิทยาลัย ”   วนัที่  2  มกราคม  2549    จํานวน  100,000.- บาท 

ดานการพฒันาชุมชน 
- บริษัทฯ เปนเจาภาพทอดกฐิน “ รวมใจเครือสหพัฒน ” รวมกับบริษัทในเครือสหพฒัน 

นําจตุปจจยัในการจัดตั้งองคกฐินไปตั้งเปนกองทุนปริยัตธิรรมการศึกษาของเณร   ณ  วัดเนนิบุญ 
ญาราม  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ใชเปนงบประมาณในการกอสรางศาลาอเนกประสงค   ณ 
วัดอางศิลา  จังหวัดปราจีนบรีุ  และกอสรางวิหาร  ณวัดสนัหลวง  จังหวดัลําพูน   
 - บริษัทฯ รวมกับบริษัทในเครือสหพัฒน  จัดงาน “สหกรุปแฟร”   เพื่อจัดจําหนายสินคา

 อุปโภคบริโภคในราคาพิเศษใหกับพนกังาน   และประชาชนรอบ ๆ พื้นที่สวนอุตสาหกรรม เปน
 ประจําทุกป    

 - บริษัทฯ รวมกับหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมในชุมชน เชน รวมกับสาํนักงานสวัสดกิาร  
และคุมครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี  จัดกิจกรรมวนัแรงงานสตรี        

                           ดานสิง่แวดลอม 
       บริษัทฯ ดําเนินการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
       และเปนการพฒันาแบบยั่งยนื ซ่ึงปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากในสวนอุตสาหกรรม 
    ประกอบดวยโรงงานจํานวนมากอันเปนตนเหตุของสิ่งแวดลอม        บริษัทฯ ไดตระหนักดีถึงความ 
        สําคัญของปญหานี้  โดยในระยะเริ่มแรกไดมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมา เพื่อรับผิดชอบ  จัดรวบรวม
   ขอมูล ทดลอง และวจิัย   เพือ่ควบคุมและปองกัน ไมกอใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และรักษา
     ส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดไป  ตอมาเมื่อมีโรงงานมากขึ้นงานมากขึ้นจากหนวยงานของ
      บริษัท     จึงไดแยกตัวออกมาจัดตั้งเปนบริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด    เพื่อทําหนาที ่
                    ในการวิจัยพัฒนาและดแูลดานสิ่งแวดลอมทั้งหมดของสวนอุตสาหกรรม  และรับงานจากภายนอก 
        ดวย   ในป  2537 ระบบ บําบัดน้ําเสียสวนกลางที่สวนอุตสาหกรรม ศรีราชาไดรับเกียรติบัตรจาก 
     ชมรมสภาวะแวดลอมสยาม  และนายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา   ซ่ึงขณะนัน้ ดํารงตําแหนงกรรมการ
     ผูจัดการของบริษัท   ไดรับพระราชทาน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์    สาขา
       วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  จากมหาวิทยาลัยขอนแกน     ในป 2548  บริษัทฯ มีการจัดทําคูมือสําหรับ
   ผูประกอบการในสวนอุตสาหกรรม       เพือ่ช้ีแจงระเบยีบ สัญญาขอตกลง  และขอกาํหนดตาง ๆ 
       ใหผูประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไดทราบ และเขาใจ  ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดมี
       นโยบายสิ่งแวดลอมในการบริหารงานของทานประธานเครือสหพัฒน  นายบณุยสิทธิ์ โชควัฒนา 
        เพื่อใหทกุบรษิัท    และทกุโรงงานตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสภาพแวดลอมของสวน 
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      อุตสาหกรรม  ชุมชนบริเวณรอบ ๆ สวนอุตสาหกรรมอยางจริงจัง  และยึดถือเปนแนวทางในการ 
  ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  (1)   การดําเนินธุรกิจที่ดีตองควบคูไปกับการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดีดวย 
  (2) รวมเอาโรงงานมาสรางรวมกันในรูปแบบการพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกันเปนสวน 
   อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 

(3) สภาพแวดลอมที่ดีสงผลใหพนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดแีละเปนกําลังสําคัญ 
ในการผลิตสินคาใหดีมีคณุภาพ 

(4) การแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธีตองแกปญหาที่ตนเหตุ ไมใชแกไขที่ปลายเหต ุ
          ของปญหานั้น เชน  แกไขกระบวนการผลิต  ลดพลังงาน จึงจะเปนการแกไขปญหา 
          ที่ถูกตอง 
(5) ผูจัดการโรงงานที่ดีนอกจากจะผลิตสินคาที่ดีมีคุณภาพแลว   ตองบําบัดของเสีย 

ใหดดีวย 
(6) ยึดหลักผูกอใหเกิดมลพษิตองเปนผูจายคาบาํบัด (POLLUTER PAY PRINCIPLE) 
(7) สงเสริมใหมี  “เทคโนโลยี่สะอาด” (CLEAN  TECHNOLOGY) คือ การนําวิธีทาง 
        ธรรมชาติมาใชในการบําบัด 
(8) การผลิตสินคาที่ดียอมไมกอใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ทําใหสงสินคาออก 
 ไดอยางเสรี  ไมถูกกีดกนัทางการคา   คือ   “แกมลพิษชวยเศรษฐกิจไทย” 
(9) น้ําเสียนั้นมีประโยชน  หากรูจักนํากลับมาใชใหม หรือนําไปผลิตอุตสาหกรรม 
  บางประเภท แลวกอใหเกิดรายไดสมควรจะเรียกน้ําเสียวา   “น้ําเศรษฐกิจ” 

 (10) การทําโครงการสวนอุตสาหกรรมปลอดฝุน จะทําใหคณุภาพของคนและ คุณภาพ 
   ของสินคาดีขึ้น 

   บริษัทฯ เชื่อวางานคุณภาพและการทํางานที่มีประสิทธิภาพมาจากบุคลากรที่มีความสุข จึงได 
  สรางสรรค   “สวนอุตสาหกรรม”    ใหเปนบานหลังใหญ     สําหรับสมาชิกครอบครัวหลายหมื่นชวีิต 
  ที่พร่ังพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก    เพื่อใหทุกคนไดทํางานอยางมีความสุขพรอมไปกับการใช 
  ชีวิตที่อบอุน    ภายใตปรัชญาสรางสิ่งที่มากกวาคําวา   “เขตอุตสาหกรรม”   ซ่ึงไดมีการพัฒนาสภาพ 
  แวดลอมใหรมร่ืน    บรรยากาศอบอุน   ดแูลตนไมทุกตนดวยความใสใจ      เพื่อใหสมกับความเปน        
  “สวนอุตสาหกรรม”   สําหรับทุกชีวิตภายใตชายคาสวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน  และไดวาจางให  

บริษัท  อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992  จํากดั  ทําการวจิัยพัฒนา และควบคุมสิ่งแวดลอมอยางตอเนือ่ง      
ทั้งเรื่องคุณภาพอากาศ น้ํา เสียง และขยะมูลฝอย    ซ่ึงผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมทั้ง 3  
แหง ไมมีเร่ืองใด ที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
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  ป  2549  โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี  มีปริมาณน้ําเสียจากโรงงาน 
ที่ผานการบําบัดแลวเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการบริหารน้าํใชอยางยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดพัฒนาพื้นทีว่าง
เปลาใหเกดิประโยชนสูงสุด     โดยจัดสรางสนามกอลฟ ขนาดมาตรฐาน  18  หลุม   ซ่ึงสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําใชที่ผานการบําบัดแลวเขามาใชประโยชนไดในปริมาณมาก                     

       นอกจากนั้น ผูมสีวนไดเสยีหากมีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะนําก็สามารถติดตอกับบริษัทฯ  
   ไดที่ เว็บไซต  (www.spi.co.th)  ซ่ึงมีการเปด  Contact SPI ไว 

 
        4.  การประชุมผูถอืหุน 

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ทีจ่ะตองเขารวม 
ประชุมซึ่งปกติจัดใหมีปละ 1  คร้ัง  เปนการประชุมสามัญประจําป  ภายใน  120 วันนับแตวนัสิ้นสุดรอบปบัญชี 
ของบริษัท  เพือ่ใหผูถือหุนไดพิจารณาและออกเสียงในกจิการตาง ๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด  โดยวนั 
เวลา   และสถานที่ไมเปนอปุสรรคในการเขารวมประชมุของผูถือหุน สถานที่ในการจัดประชุมนัน้  บริษัทฯ ได 
จัดประชุม  ณ โรงแรมมณเฑยีร ริเวอรไซค  เปนประจําทกุปเพื่อใหผูถือหุนไมสับสน  จึงไดแนบแผนที่สถานที่ 
ประชุมไปพรอมหนังสือบอกกลาวนดัประชุม ในป 2549 บริษัทฯ จัดใหมีการประชมุผูถือหุนครั้งที่ 35 ในวนัที ่
24  เมษายน 2549      และไดสงหนังสือบอกกลาวนดัประชุมผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วนั 
โดยไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุนในวันที่ 12 เมษายน 2549  ซ่ึงกําหนดวัน   เวลา  สถานที่    และ 
วาระการประชุม      มีขอเท็จจริงและเหตผุลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในแตละวาระ     พรอม 
เอกสารขอมูลประกอบการประชุม ซ่ึงประกอบดวยสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน หนังสือรายงาน 
ประจําป  งบการเงิน  ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  แผนที่สถานที่ 
จัดการประชุม      รายละเอียดเกี่ยวกบัเอกสารหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม   และ 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นอกจากนี้ไดเผยแพรจดหมายนัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารประกอบการประชมุ 
ผานเว็บไซตกอนสงเอกสาร  และไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วนั และไมนอยกวา 
3 วัน กอนวนัประชุม  การลงทะเบียนเขาประชุมเปนไปโดยสะดวกสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชมุ 
ไมนอยกวา  2  ช่ัวโมง   
  กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทน   สามารถใชหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ  ข.  ที่แนบไปพรอมจดหมายนดัประชุม     ซ่ึงเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได    หรือ 
จะเลือกใชหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก.  หรือ แบบ ค.  แบบใดแบบหนึ่งก็ได  ซ่ึงสามารถ Download   หนังสือ 
มอบฉันทะทั้ง  3  แบบ  ไดทีเ่ว็บไซต   (www.spi.co.th)   โดยสามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบคุคลหนึ่ง   
หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  หรือ กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเขาประชมุแทนได  ในการประชุม 
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 35   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549     กรรมการบริษัทเขารวมประชมุทุกคนจํานวน  15  คน  
(ในป 2548 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 คน) ซ่ึงรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร   
กรรมการผูจัดการใหญ  และประธานกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดเชิญผูสอบบัญชีบริษัท   
ผูจัดการฝายบญัช ี และผูจัดการฝายการเงนิเขารวมประชุมดวย  กอนเปดการระชุมกรรมการผูจัดการใหญได 
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แจง จํานวน/สัดสวนผูถือหุนที่เขาประชุมในการประชุมประธานกรรมการบริษัททําหนาที่ประธานที่ประชุม 
แตกอนทีจ่ะดาํเนินการประชุมตามวาระ ประธานที่ประชุมไดแนะนาํคณะกรรมการบริษัททั้ง  15  คน    และ 
ผูสอบบัญชีของบริษัทที่เขารวมประชุม    รวมทั้งไดช้ีแจงใหทราบถึงวธีิการลงคะแนนเสียง   และสทิธิของ 
ผูถือหุนรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท หลังจากนัน้ 
ประธานที่ประชุมไดดําเนินการประชุม และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามลําดับวาระการประชมุ   ตามที่ 
ไดแจงในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม   จดัสรรเวลาใหเหมาะสมเพยีงพอ สําหรับการนําเสนอประเด็นตาง ๆ 
 ของแตละวาระ  เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเหน็ไดอยางเต็มทีใ่นแตละวาระ   ซ่ึงในปที่ 
ผานมาไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม   หรือแสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม    แตหากปใดมีผูถือหุนซกัถามหรือแสดง 
ความคิดเหน็เพิ่มเติมคณะกรรมการบริษัทก็จะตอบขอซักถามอยางชัดเจนตรงประเดน็    มีการสรุปผลการลง 
มติจากการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ   หลังการประชมุสิ้นสุด  ไดจดัทํารายงานการประชุมอยางละเอียด 
เปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการบนัทึกการประชุมและขอซักถามในรายงานการประชุมอยางถูกตอง 
ครบถวน  ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท 
กอนลงนาม และไดจดัสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย 
และตลาดหลกัทรัพยภายใน  14  วัน     นบัแตวันประชมุผูถือหุน   และนําสงกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่ 
กฎหมายกําหนดพรอมกับเผยแพรผานเวบ็ไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
  ในป 2550 บริษัทฯ ไดกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 ในวนัจันทร ที่ 23 เมษายน 
2550   เวลา 9.00 น.   ณ หองเจาพระยา 1  โรงแรมมณเฑยีร ริเวอรไซด   เลขที่ 372   ถนนพระราม 3    แขวง 
บางโคล   เขตบางคอแหลม   กรุงเทพฯ 10120   ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนลวงหนา ไดตั้งแต เวลา  7.00 น.     
ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถรับทราบรายละเอียดและขอมูลตาง ๆ เชน หนังสอืบอกกลาวนดัประชุมผูถือหุน เอกสาร 
ประกอบการประชุมตาง ๆ ไดแก   งบการเงิน   หนังสือมอบฉันทะ   ขอบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการ 
ประชุมผูถือหุน ประวัติผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ และรายชื่อกรรมการอิสระ ที่สามารถรับมอบฉันทะใหเขา 
รวมประชุมแทนผูถือหุนพรอมที่อยู  ผานทางเว็บไซตของบริษัทไดเปนระยะ ๆ  เร่ิมตั้งแตเดือนมนีาคม 2550     
 
  5.     ภาวะผูนาํ และวิสัยทัศน 

  คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู   ความสามารถ   และประสบการณที ่
มีความหลากหลาย  และมีความเขาใจในบทบาทหนาที่    ความรับผิดชอบของการเปนกรรมการบริษัท   คณะ 
กรรมการบริษัทเปนผูกําหนดนโยบาย   เปาหมาย  และกลยุทธทางธุรกิจ   ตลอดจนตดิตามและกํากบัดูแลการ 
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร  โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลคา  และ 
ใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามวัตถุประสงค   และเปาหมายที่กําหนดไว     เพื่อใหเกิดประโยชน 
สูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการกําหนดและแยก 
บทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท   ผูบริหาร  และพนกังาน   นอกจากนี้ ยังกําหนด 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยตรง ซ่ึงรวมทั้งระบบ 
การควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการและดแูลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
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   ในการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานนั้น  คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท    ผลประกอบการของบริษัทและการถือหลักทรัพย บริษัทฯ  
ของกรรมการและผูบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน  
   คณะกรรมการบริษัท   ไดมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับคณะกรรมการบริษัท   และ 
ผูบริหารระดับสูงขององคกรตาง ๆ อยูเสมอ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และใหความความสําคญัตอการเขา 
รวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ เชน ไดเขารวมอบรมหลักสูตร Director Accreditation  
Program (DAP) ,  Director Certification  Program (DCP)  และ Audit Committee Program (ACP)  นอกจากนั้น  
นายโชคชัย  อักษรนันท  ประธานกรรมการบริษัท ก็ไดผานหลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP)   
ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)      เพื่อนาํความรูและประสบการณมาใชพัฒนาการ 
ปฏิบัติหนาที ่
 

6. ความขัดแยงของผลประโยชน 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจดั
ปญหาความขดัแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล   และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและ 
ผูถือหุน การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดดําเนนิการตามขั้นตอนของการทํารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยกําหนดใหกรรมการบรษิัทผูมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุม  และไมไดออกเสียงในวาระ 
นั้น   เพื่อใหกรรมการบริษัทที่เหลืออยูในหองประชุมทีไ่มมีสวนไดเสีย    สามารถพิจารณาและแสดงความคิดเหน็ 
ไดอยางเต็มที่     โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญเสมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก  
ซ่ึงรายงานการประชุมในวาระดังกลาวจะมกีารบันทึกวากรรมการบริษัทคนใดบางที่มสีวนไดเสยี และไดออกจาก 
หองประชุมไมไดออกเสียงในวาระนั้น   คงเหลอืกรรมการที่ไมมีสวนไดเสียกี่คนมใีครบาง และเมื่อเสร็จสิ้นการ 
ประชุมก็ไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุม โดยระบุมูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล ความสมเหตุสมผลและประโยชน 
สูงสุดตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและความเหน็ที่แตกตาง   (หากม)ี     ตอตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยและไดเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท นอกจากนี้ ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป และ 
แบบ 56-1  

       บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณหามมใิหกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร และพนักงาน   ซ่ึงอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน  ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง  

 1  เดือน   กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 
       นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระเรื่องการถือหลักทรัพยของกรรมการ     
    บริษัท และผูบริหาร  หากมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท   นอกจากจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับ   
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ ภายใน 3 วันแลว ยังตองสงสําเนาใหแกบริษทัฯ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ   
       บริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป 
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7. จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลกัษณอักษรอยูในหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีที่ไดรับ 

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 (ชุดที่ 9) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2545    และไดเผยแพรในเว็บไซต 
เพื่อใหกรรมการบริษัท   ผูบริหาร      และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอบริษัทฯ  ผูถือหุน  
ลูกคา    พนักงาน    คูคา    สังคม    ส่ิงแวดลอมและคูแขงขันทางการคา     คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอ 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางมาก เพราะธุรกิจจะอยูไดตองมีจริยธรรม คุณธรรมที่ดีเปนที่เชือ่ถือและยอมรบั
โดยทั่วไป   ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนา มั่นคงอยางยั่งยืน 
   นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังไดจัดทําจรรยาบรรณพนักงานเปนลายลักษณอักษรอยูในหลักการกํากับ 
ดูแลกิจการที่ด ี และไดเผยแพรในเว็บไซตเชนกัน      เพือ่ใหเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผูบริหาร และ 
พนักงาน ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ด ี   คณะกรรมการบริษัทถือวาจรรยาบรรณเปนสิ่ง 
สําคัญที่จะตองสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานถือปฏิบัติจนเปนหลักประจําใจในการทํางาน   และติดตามอยาง 
สม่ําเสมอ 

 
8. การถวงดุลของกรรมการบรษิัทท่ีไมเปนผูบริหาร 

บริษัทฯ  กําหนดใหตองมีคณะกรรมการของบริษัท ไมนอยกวา  5  คน      และคุณสมบัติของ 
กรรมการบริษัทตองเปนบุคคลธรรมดา และ 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(3) ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกีย่วกบัทรัพยที่ได 
         กระทําโดยทุจริต 
(4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ  หรือองคการหรือหนวยงานของ 
         รัฐฐานทจุริตตอหนาที ่
บริษัทฯ  ไมไดกําหนดจํานวนบริษัททีก่รรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง  อายกุรรมการ 

และจํานวนวาระการดํารงตําแหนงตดิตอกนัสูงสุดของกรรมการบริษัทผูที่ถูกเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งในวาระ 
ถัดไป     เพราะเชื่อวาความสามารถทางธุรกิจ  และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับ 
อายุ  หรือ จํานวนบริษัททีด่ํารงตําแหนง  ตราบเทาที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตัง้ใจและจริงใจในการปฏิบัต ิ
หนาที่กรรมการบริษัท    ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัท   และผูถือหุน     เพราะอํานาจการ 
ตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทนั้น  เปนสิทธิ ของผูถือหุนโดยแททีจ่ะคัดเลือก 
บุคคลเขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทแทนตน 
   นิยาม    “ กรรมการอิสระ ”   หมายถึง    บคุคลที่มีคุณสมบัตคิรบถวนและมีความเปนอิสระ    
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กําหนด คือ 
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(1)   ถือหุนไมเกนิรอยละ 5  ของทุนชําระแลวของบริษัท   บริษัทในเครือ บริษัทรวม   
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ   ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของ 

(2)   เปนกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท  บริษทัในเครือ 
บริษัทรวม บริษัทที่เกีย่วของหรือผูถือหุนรายใหญของบรษิัท  รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที ่
ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษทัรวม  บริษัทที่เกี่ยวของ    หรือผูถือหุนรายใหญของ 
บริษัท 

(3)   เปนกรรมการบริษัทที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทาง 
ออมทั้งในดานการเงิน และบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ   บริษัทรวม   หรือผูถือหุนรายใหญของ 
บริษัท  และรวมถึงไมมีผลประโยชน หรือ สวนไดเสยีในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้ง   
เปนกรรมการตรวจสอบ  ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเหน็วาการเคยมีผล 
ประโยชนหรือ สวนไดเสยีนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอสิระของ 
กรรมการตรวจสอบ 

(4)    เปนกรรมการบริษัทที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือ 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
   (5)     เปนกรรมการบริษัทที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน 
ของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกีย่วของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
   (6)     สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น    หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
หนาที่ที่ไดรับมอบจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร  หรือ 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 
  คณะกรรมการบริษัท  มีจํานวน   16   คน     ประกอบดวย 

-   กรรมการทีเ่ปนผูบริหาร  5   คน 
-   กรรมการทีไ่มเปนผูบริหาร   6 คน 
-   กรรมการทีไ่มเปนผูบริหาร / กรรมการอิสระ        2     คน 
-   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  3 คน     

 คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย  มีภาวะผูนาํ วิสัยทัศน 
คุณธรรม  จริยธรรม  และประวัตกิารทํางานที่ไมดางพรอย   มีกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน  11  คน   
ซ่ึงในจํานวนนี้ เปนกรรมการอิสระ  จํานวน  5  คน     คิดเปนรอยละ  31.25  ของคณะกรรมการบริษัท   และใน 
จํานวนกรรมการอิสระ  5  คน      ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ จาํนวน  3  คน         กรรมการบริษัททุกคน 
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 
มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเหน็   พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชน 
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ  
    กรรมการบริษัทมีวาระการดาํรงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแลว อาจได  
รับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย 
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และกลยุทธทางธุรกิจ  ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารโดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและ
ผูบริหาร ซ่ึงเปนฝายบริหารเปนผูดูแล และปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด   
ตามขอบเขต   อํานาจ   หนาที่ และความรบัผิดชอบซึ่งมีการแบงแยก   อํานาจหนาทีร่ะหวางคณะกรรมการบริษัท 
กับฝายบริหารอยางชัดเจน     นอกจากนี้ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ     ซ่ึงเปนกรรมการอิสระเปนผู 
สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท  ใหตรงตอความเปนจริง   และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อใหเกิดความโปรงใส     รวมทั้งระบบการควบคุมภายในใหมีความเพยีงพอตอกจิการและดูแลใหมกีารบริหาร 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม 
    บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการ  ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะกรรมการบรษิัทและ 
ฝายบริหาร   ทําหนาที่ดแูล  และประสานงานดานกฎหมาย   กฎเกณฑตาง ๆ  ที่เกี่ยวของรวมทั้งดาํเนินการ 
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 
    

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ประธานกรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริหาร   และกรรมการผูจดัการใหญ   มไิดเปน 

บุคคลเดียวกัน    ทั้งสามทานจึงทําหนาที่ตางกันอิสระจากกันแตก็ถวงดลุซ่ึงกันและกนั      ประธานกรรมการ 
บริษัทไมมีสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหาร      โดยประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําฝายนโยบาย  และกํากับดแูล 
การทํางานของฝายบริหาร    ประธานกรรมการบริหาร  เปนผูนําในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงาน 
ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนด     สวนกรรมการผูจัดการใหญ     เปนผูนําในการจัดการ 
ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน  และนโยบายทีก่ําหนด  นอกจากนี้ ยังมีระเบยีบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท 
ที่กําหนด    และแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร เพื่อความโปรงใสในการบรหิารจัดการ 
   
  10. คาตอบแทนของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 -   คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
     บริษัทฯ ยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน    และธุรกิจของบริษัทก็ตางจาก 

ธุรกิจ  หรืออุตสาหกรรมอื่น   แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทน    โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวมกนั 
พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทน     และนําเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ      ซ่ึงจะพิจารณาจากผล 
ประกอบการของบริษัท วงเงนิคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัตจิากที่ประชุมผูถือหุน และจาํนวนเงินคาตอบแทน 
ที่จายในปที่ผานมา  การจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทนั้น    บริษัทฯ จะจายเปนคาเบี้ยประชุม    เมื่อมีการ 
เขารวมประชมุคณะกรรมการบริษัท  และคาตอบแทนประจําป (คาพาหนะ)  จะเปนการจายใหแกกรรมการ 
บริษัททุกคน    กรรมการบริษัทที่เปนสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะไดคาตอบแทนในการทําหนาที่ของ 
คณะอนกุรรมการดวย  โดยไดรับเปนคาเบี้ยประชุม  โดยจายเปนรายไตรมาส  ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 35  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549  ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเกนิ  10  ลานบาท 
ตอป     และไดจายไปเปนจาํนวนเงินทั้งสิน้  6,182,000.- บาท     โดยกรรมการบริษัท แตละรายไดรับเทาไร  
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ไดเปดเผยขอมูลไวในหัวขอ  9.3   คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท  และผูบริหารในรายงานประจําป  
และแบบ 56 - 1 

-  คาตอบแทนผูบริหาร 
   เปนไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท   โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบริษัท 

และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 
                              สวนคาตอบแทนพิเศษ  เชน  การจัดสรรหุนใหแกพนักงาน  หรือ  ESOP  อาจไดรับอิทธิพล  
จากความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย     และปจจุบนักฎหมายของประเทศไทยยังไมอํานวย  โดย 
พนักงานทีไ่ดรับการจัดสรรหุนมีภาระตองเสียภาษจีากการรับโอนหุน    อยางไรก็ตาม การที่จะรักษาผูบริหาร 
หรือพนักงานใหอยูกับบริษทัฯ ไมไดขึ้นอยูกับคาตอบแทนอยางเดยีวยังมีปจจยัอ่ืน ๆ  เชน ความจริงใจ  ความ 
เขาใจ เปนตน 
 

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
       คณะกรรมการบริษัท  ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเปน 

หนาที่สําคัญเพื่อรับทราบ และรวมตัดสินใจในการดําเนนิธุรกิจของบริษัท  ซ่ึงบริษัทฯ กําหนดใหมกีารประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเดือนละ  1  คร้ัง  ไวเปนทางการลวงหนาตลอดทัง้ป       ประธานกรรมการบริษัท   และ 
กรรมการผูจัดการใหญจะรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุม และจะเสนอใหที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณากอน  ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารก็จะมีการประชุมเดือนละ  1  คร้ัง    และมีการ 
กําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดทั้งปเชนกัน   หากวาระใดเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร หรือ 
เปนรายการทีต่องเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกจ็ะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ตอไป โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสงจดหมายเชิญประชุม        ที่มีการกําหนดระเบยีบวาระการ 
ประชุมที่ชัดเจน  ทั้งวาระเพือ่ทราบและวาระเพื่อพิจารณา     พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหคณะ 
กรรมการบริษัททราบเรื่องที่จะพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา  7  วัน   และการกําหนดตารางการประชุมไว 
ลวงหนาตลอดทั้งป    ทําใหคณะกรรมการบริษัททราบเวลาที่แนนอน   หากกรรมการบริษัทคนใดจะเสนอ 
เร่ืองเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทก็สามารถเสนอได   นอกจากนั้น หากคณะกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการบริษัทคนใดตองการขอมูลเพิ่ม ก็สามารถขอขอมูลเพิ่มจากกรรมการผูจัดการใหญ หรือเลขา 
นุการคณะกรรมการได 
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่ประธานที่ประชมุ 
ดําเนินและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชมุดังนี ้
   วาระเพื่อทราบ  เปนการรายงานในเรื่องสําคัญที่ไดดําเนนิการไปในรอบเดือนที่ผานมา  เชน 
วาระการรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนการติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระ 
การรายงานผลประกอบการ    เปนการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผานมา    และวาระการถือหลัก 
ทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทเปนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการ 
บริษัท 
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   วาระเพื่อพิจารณา   เปนวาระที่เสนอใหคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ 
อนุมัติ โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียในวาระใดตองออกจากการประชุมและไมมีสิทธิลงคะแนนเสยีงใน 
วาระนัน้ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย ประธานที่ประชุมเปนผูประมวล 
ความเหน็ ขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม   การวินจิฉัย 
ช้ีขาดใหถือเสยีงขางมาก    กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง      ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที ่
ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผูบริหารระดบัสูงที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
ไดเขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงเรื่องตาง ๆ แลว      ยังไดเชญิผูบริหารอื่นในฐานะผูเกีย่วของกับปญหา  โดยตรงเขา 
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อช้ีแจงขอมลูดวย      เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเลขานุการคณะกรรมการจะจัดทํา 
รายงานการประชมุเปนลายลักษณอักษร     และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ 
บริษัทไวพรอม     สําหรับกรรมการบริษัทและผูเกีย่วของตรวจสอบได  นอกจากนั้นกรรมการบริษัทที่ไมเปน 
ผูบริหารหากตองการประชุมระหวางกันเองก็สามารถทําได 
 

12. คณะอนุกรรมการ 
เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจในการดําเนินงานของบริษัท วามีการดําเนินงานที่โปรงใส มีผูกล่ันกรอง 

สอบทานและใหคําแนะนําอยางรอบคอบ  จึงมีการแตงตัง้คณะอนกุรรมการ  เพื่อทําหนาที่ดังกลาวและรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท ไดแก 
    คณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งกรรมการอิสระจํานวน  3  
คน  เปนคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีความรู  ความสามารถทางดานกฎหมาย   
การเงินและบญัชีเปนผูสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทใหตรงตอความเปนจริงและรายการที่มีความ 
ขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกดิความโปรงใส รวมทั้งระบบการควบคุมภายในใหมีความเพยีงพอตอกิจการ 
และดูแลใหมกีารบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  โดยจะแตงตั้งทุกปใน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนพฤษภาคม หลังจากการประชมุสามัญผูถือหุนประจําปในเดือนเมษายน 
ซ่ึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทประจําปแลวและไดมีการกําหนดขอบเขต   อํานาจหนาที่ของคณะ 
กรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร 
    คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นไดอยางอสิระโดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท  ที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนหนวยงานปฏิบัติ  รวมทั้งมีการ 
ประชุมปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี   และผูจัดการฝายบัญชีทุกไตรมาส     และคณะกรรมการตรวจสอบยัง 
สามารถขอคําปรึกษาจากทีป่รึกษาภายนอกที่เปนอิสระไดโดยบริษัทฯ เปนผูออกคาใชจายทั้งหมด  
    คณะกรรมการสรรหา    บริษัทฯ  ยังไมมีคณะอนกุรรมการสรรหา แตมีกระบวนการสรรหา  
ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.2  การสรรหากรรมการ 
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    คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน    บริษทัฯ  ยังไมมีคณะอนกุรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทน  ตามรายละเอียดในหัวขอ  9.4  การกํากับดแูลกิจการขอ 10 คาตอบแทน 
กรรมการบริษัทและผูบริหาร  

  
13. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการควบคุมภายในเพราะจะทําใหเกิดการกํากบัดูแลที่ดี  

ดังนี ้   
   -   กําหนดโครงสรางองคกร   มีการแบงแยกหนาที่  กําหนดความรับผิดชอบ    และอาํนาจการ 
       อนุมัติระดบัตาง ๆ ตามหลักการกระจายอํานาจ   เพื่อใหเกดิความคลองตัวและประสิทธิผล 
       ในการปฏิบตัิงานที่เปนลายลักษณอักษร      นอกจากนัน้ มีการแบงแยก หนาที่ผูปฏิบัติงาน 
       ดานการเงิน   บัญชี    ผูเก็บเอกสารและผูตรวจสอบ    เพื่อใหมกีารสอบยันกนัอยางอิสระ    
       และ พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูในหนาที่ของตนอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 
   -   การกํากับดแูลกิจการที่ดี  ไดมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในดานการกํากับดูแลกิจการ 
       ที่ดี   จริยธรรม และจรรยาบรรณ  เปนลายลักษณอักษร 
   -   การติดตามผล  กําหนดใหมีการติดตามระบบการควบคุมภายใน  และพัฒนาใหเหมาะสม 
          กับสภาพแวดลอมดานธุรกิจเปนประจําทุกป  โดยมหีนวยงานตรวจสอบภายใน    ทําหนาที ่

      ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว        เพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่วามีการกํากบัดูแล 
       กิจการที่ดี  และมีการเสนอรายงานใหคณะกรรมการบริษัทประเมนิระบบการควบคุมภายใน 
       เปนประจําทุกป 

 
 การตรวจสอบภายใน 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน   ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบการควบคมุภายใน    
มีความเปนอิสระ  สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเตม็ที่ตลอดจนใหคําแนะนํา เพื่อใหเกิดความ 
มั่นใจวา  ไดดาํเนินการตามแนวทางทีก่ําหนดอยางมีประสิทธิผล   และโปรงใส   มีการประชุมรวมกันระหวาง 
ผูตรวจสอบ กบัผูปฏิบัติงานเพื่อเปนการแบงปนความรูแลกเปลี่ยนประสบการณและประเมินการควบคุมดวย 
ตนเอง  เพื่อสรางความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน ทาํใหสามารถรับรูปญหา และขอบกพรองอยางทันเวลา 
เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตามการแกไขใหเกดิประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         จึงกําหนดใหหนวยงาน 
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ    ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ    
มีหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ       มีการทบทวนและ 
กําหนดมาตรการควบคุมและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา    
 และความผิดปกติที่มีนัยสําคัญ   และไดเสนอรายงานใหคณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุมภายใน 
เปนประจาํทกุป 
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 โดยสรุป  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นพองตองกนัวาบริษัทฯ 
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและเพยีงพอ    รายงานของคณะกรรมการตรวจ 
สอบ ไดแสดงไวในรายงานประจําป  และแบบ 56-1 แลว  

 
   14.   รายงานคณะกรรมการบริษัท 
           คณะกรรมการบริษัท   ไดตระหนักและมีความรับผิดชอบตอความเชื่อถือได  และความถูกตอง 

ของขอมูลทางการเงิน   เพื่อใหนักลงทุนใชประกอบในการตัดสินใจ   จึงไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน   ดังแสดงไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 แลว 

 
    15.    ความสัมพันธกับผูลงทุน 

                          บริษัทฯ  ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความโปรงใส     โดยฝายบริหารดาํเนินการ 
ในเรื่องเกีย่วกบัการเปดเผยขอมูล ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ 
บริษัท ซ่ึงเนนใหมีความครบถวนถูกตองเผยแพรอยางทัว่ถึงและทันตอเวลา      เพื่อใหผูลงทุนไดประโยชน 
สูงสุดจากขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูลงทุนและ 
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   และ  
เว็บไซต  :  www.spi.co.th       นอกจากนัน้ หากผูถือหุนหรือผูลงทุนตองการทราบขอมูลของบริษัท    และ 
รายละเอียดเกีย่วกับสวนอุตสาหกรรมทั้ง  3  แหง   รวมทั้งนโยบายในการกํากับดแูลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  
และจรรยาบรรณพนักงาน สามารถดูไดจากเว็บไซต : www.spi.co.th  สวนงานดานผูลงทุนสัมพันธบริษัทฯ 
ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้น   เพื่อใหบริการขอมูล และขาวสารกจิกรรมตาง ๆ  แตบริษัทฯ  กม็บีุคคล 
ที่สามารถใหขอมูลและขาวสารตามที่ผูถือหุน  นักลงทุน รวมทั้งผูที่เกีย่วของตองการ โดยสามารถติดตอได 
ที่คุณเสาวนยี  นําเบญจพล  ผูจัดการฝายทรพัยากรบุคคล โทรศัพท  0-2293- 0030 โทรสาร 0-2293-0040   

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ  มีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน และบริษัทฯ จะมกีารประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ทุกเดือนและมวีาระเรื่องการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท ซ่ึงถามีการซื้อขายหลักทรพัยบริษัทฯ 
กรรมการบริษัทจะตองแจงสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และบรษิัทฯ ทราบ 
ทุกครั้ง    นอกจากนั้นยังไดกาํหนดไวในจรรยาบรรณหามมิใหกรรมการ  ผูบริหารและพนักงาน      ซ่ึงอยูใน 
หนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน   กอนการเปดเผย 
งบการเงินตอสาธารณชน 
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9.6     บุคลากร 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ  มีพนักงานรวมทั้งสิ้น  96  คน  (ไมรวมพนักงานที่ดํารงตําแหนง 

กรรมการบริหาร และผูบริหาร)   โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี ้
 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน 
1. ฝายบริหาร 1 48 
2. ฝายบริหาร 2 48 

       
ป 2549  บริษัทฯ  ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานรวม   50,101,397 บาท      โดยเปนคาตอบแทน 

ในรูปเงินเดือน และเงนิอุดหนุน  
    บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทนุสํารองเลี้ยงชีพขึ้น เพื่อเปนสวัสดิการและหลักประกนัแกพนักงานโดย 

พนักงานที่สมคัรเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   จะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนใน 
อัตรารอยละ 8 ของคาจาง  โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทนุในอัตราเดียวกันดวย  หากเดือนใดสมาชิก 
ไมไดสะสมเงนิเขากองทุน    บริษัทฯ ไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้นในเดือนนั้น ๆ   เมื่อสมาชิกสิ้น 
สภาพลง    สมาชิกจะไดรับเงนิสะสมและเงนิสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของ 
กองทุน 
 
นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท    
        บริษัทฯ ใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมกีารฝกอบรมพนักงานในทุกระดับ 
เพื่อเปนการเพิม่ศักยภาพ  ความรู  ความสามารถ  และทักษะในการทํางานใหสูงขึ้น      และมุงหวังใหพนักงาน 
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาปรับเปลี่ยน  วิธีคิด  วิธีการทํางาน    ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที ่
เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยบริษทัฯ ไดดําเนินการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบคุลากรดังนี้ 
  1.  จัดใหมกีารจัดฝกอบรมตามมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001 : 2000    โดยจดัอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  
ใหสอดคลองกับทักษะ ความรู และพฤติกรรมของพนักงาน ซ่ึงจําเปนตอการปฏิบัติงานใหมากที่สุด 
  2.  มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติเชิงบวกตอบริษัทฯ และเพื่อนรวมงาน เพื่อเพิ่มความสัมพนัธ 
อันดีระหวางพนักงานในองคกร   และเสริมสรางขีดความสามารถในการทํางานของพนักงาน    โดยจดัใหมกีาร 
สัมมนารวมกนัระหวางพนกังานทุกสาขาอยางตอเนื่องเปนประจําทกุป 

3.  มุงเนนใหพนักงานสามารถนําความรู    และประสบการณจากการฝกอบรมไปใชใหเกิดประโยชน  
ทั้งดานการเพิม่ประสิทธิภาพในการวางแผน  การบริหาร  การตัดสินใจ  การทํางาน  และการเพิ่มคณุภาพชวีิต 
ที่ดีขึ้นของพนกังานไดอยางแทจริง 

4.  สงเสริมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในหนวยงาน( On the job 
Training)   
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     5. จัดใหมีการอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพขดีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน    อีกทั้งเปนการเพิ่มโอกาสในสายอาชีพใหกับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและ 
ศักยภาพสูง  ไดรับความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน และสามารถสืบทอดตําแหนงตอไปได              
 
10.     การควบคุมภายใน     
  
          ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11  (ชุดที่ 13)     เมื่อวนัที่  19  มีนาคม  2550  โดยมีกรรมการ 
ตรวจสอบจํานวน 3 คน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการ 
ซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตาง ๆ  
5   สวน    คือ  องคกรและสภาพแวดลอม   การบริหารความเสี่ยง   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  และระบบการตดิตาม  คณะกรรมการบริษทัเหน็วาบริษัทมีระบบการ 
ควบคุมภายในที่เพียงพอแลว 
 
 ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซ่ึงเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป 2549 
ไดใหความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบัญชีวาในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  
สําหรับปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2549       ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นวา 
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน   และผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไปนั้น    สํานักงานไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทตามที่ 
เห็นจําเปน      เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม   ซ่ึง 
สํานักงานฯ ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ที่จะมีผลกระทบอยาง 
เปนสาระสําคัญในการแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
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                                          รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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11. รายการระหวางกัน 
ในป 2549  บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกบับุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซ่ึงผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหต ุ

ประกอบงบการเงินประจําป 2549 วา   รายการที่ บริษัทฯ ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของ   โดยการถือหุนและ/หรือมกีารค้ํา 
ประกันรวมกนันั้น  บริษัทฯ ไดใชนโยบายและกําหนดราคาที่เปนปกตทิางธุรกิจ    รายละเอียดของรายการดังกลาว 
เปนดังนี้   (ลักษณะความสัมพันธระหวาง บริษัทฯ   และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2) 
 
11.1  การขายหุน  
         -  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9 (ชุดที่ 12)  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549  มีมติใหขายหุนบริษัท โทร่ี 
ไทย จํากัด จํานวน 30,000 หุน ในราคาหุนละ 148.46 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.-บาท)  ซ่ึงเปนราคามูลคาหุน 
ตามบัญชี  ณ วันที่  30  พฤศจิกายน 2548   เปนเงนิ  4,453,800.- บาท   ใหแกบริษัท  สหพัฒนเรียลเอสเตท  จํากัด 
เนื่องจากเดิมบริษัท โทร่ีไทย จํากัด    เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท โทร่ี อิเลคทริค จํากัด (ญ่ีปุน) 70%   และ   
กลุมสหพัฒน 30 %   แตเนื่องจากบริษัท  โทร่ี อิเลคทริค  จํากัด (ญ่ีปุน)  ไดขายหุนทั้งหมดที่ถืออยู 70 %  ใหแก 
นายคาซโูอะ โทร่ี ทําใหสัญญารวมทุนระหวางบริษัท โทร่ี อิเลคทริค จํากัด (ญ่ีปุน)  และกลุมสหพฒันไดส้ินสุด 
ลง และนโยบายในการบริหารงานไดเปลี่ยนแปลงไป โดยกรรมการที่มสีวนไดเสยีไมไดเขารวมประชุม     และ 
ไมไดออกเสยีง 
         -  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2 (ชุดที่ 13)  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2549    มีมติใหขายหุนบรษิัท  
ที เอ็ม ฟูดส จาํกัด  จํานวน 94,437 หุน  ในราคาหุนละ 152.68 บาท  (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.-บาท)    ซ่ึงเปน 
ราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินไดทําการประเมินมูลคาที่เหมาะสมเพื่อใชซ้ือหุนในครั้งนี้   เปนเงิน  14,418,641.16  
บาท  ใหแกบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จาํกัด (มหาชน)  เนื่องจากบรษิัท  ไทยเพรซิเดนทฟดูส  จํากัด (มหาชน)   
มีความประสงคจะซื้อหุนทั้งหมดในบริษทั  ที เอ็ม ฟูดส  จํากัด   เพื่อขยายการผลิต    ซ่ึงทางบริษัท ที เอ็ม ฟูดส  
จํากัด      ไดเลิกผลิตสินคาตราเมียวโจแลว และราคาที่เสนอซื้อก็เปนราคาที่เหมาะสม  จึงเห็นวารายการดังกลาว 
สมเหตุสมผล และเปนไปเพือ่ประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยกรรมการที่มีสวนไดเสยีไมไดเขารวมประชุม และ 
ไมไดออกเสยีง 
 
11.2    การซื้อท่ีดนิ 
           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 (ชุดที่ 13) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ไดมีมติใหซ้ือที่ดินโฉนด 
ที่ดินเลขที่ 19360  เลขที่ดิน 2  ตําบลสุรศักดิ์  อําเภอศรีราชา  จังหวดัชลบุรี เนื้อที่ดินประมาณ 21 ไร 2 งาน 93 
ตารางวา  ราคาไรละ  800,000.-บาท    เปนเงินทั้งสิ้น  17,386,000.-บาท    (ราคาประเมินกรมที่ดินอยูระหวาง 
ราคาไรละ 200,000.-บาท  ถึง  1,200,000.-บาท)  จากบรษิัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากดั    เพื่อพัฒนาและรองรับ 
การขยายตวัของบริษัท     เพราะเหน็วาตัง้อยูในทําเลทีด่ี  ใกลถนนชลบุรี- พัทยาสายใหม     และแหลงชุมชน 
นอกจากนี้ ราคาที่เสนอซื้อเปนราคาที่เหมาะสม    และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท   โดยกรรมการ 
ที่มีสวนไดเสยีไมไดเขารวมประชุม และไมไดออกเสียง   
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11.3  เงินใหกูยืม      
เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ใหมีผลบังคับ 
ใชตั้งแตวันที่  15  ธันวาคม  2546    ดังนั้น เงินใหกูยืมทีย่งัคงเหลืออยูจากการประชุมสามัญผูถือหุน  เมื่อวันที่ 21  
เมษายน 2546    ที่ไดอนุมัติใหบริษัทฯ จดัสรรวงเงินใหกู    สําหรับบริษัทที่มีความสมัพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท โดยเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปหรือดกีวา มีดังนี ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548   บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัทเกีย่วของกนั 1 แหง  คือ บริษัทพิทักษกจิ จํากัด  
รวมทั้งสิ้น  8.8  ลานบาท    โดยเปนวงเงินใหกูยืมตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2546  
ที่คงเหลืออยู 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549   บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษัทเกีย่วของกนั 1 แหง  คือ บริษัทพิทักษกจิ จํากัด  
รวมทั้งสิ้น  5  ลานบาท    โดยเปนวงเงินใหกูยืมตามมติทีป่ระชุมสามัญผูถือหุน   เมื่อวนัที่  21  เมษายน  2546  
ที่คงเหลืออยู  

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดอตัราดอกเบี้ยเทากับตนทุนเงนิทุนของบริษทั  บวกดวยอัตรารอยละ  1-2  ตอป 
 
11.4  การค้ําประกัน   

   เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ใหมีผลบังคับใช 
ตั้งแตวนัที่ 15 ธันวาคม 2546    ดงันั้นภาระการค้ําประกันที่ยังคงเหลืออยู จากการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่  21 
เมษายน 2546 ที่ไดรับอนุมัตใิหบริษัทฯ จัดสรรวงเงินค้ําประกันสําหรับบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ  
สําหรับการใชเครดิตกับธนาคาร และสถาบันการเงินตาง ๆ   ภายในวงเงินไมเกนิ  1,500  ลานบาท   โดยเปนไปตาม 
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไปหรอืดีกวา มีรายละเอียดดังนี ้

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548    บริษัทฯ มียอดเงินค้ําประกนัจํานวน  743.19  ลานบาท   และมียอดใชไป 235.54 
   ลานบาท   จํานวน 22 บริษทั     โดยเปนวงเงินค้ําประกนัตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2546  
   คงเหลืออยู 19 บริษัท เปนจํานวนเงิน 686.05 ลานบาท มียอดใชไปจํานวน 189.84 ลานบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549   บริษัทฯ มียอดเงินค้ําประกนัจํานวน  467.31  ลานบาท     และมียอดใชไป 96.35  
       ลานบาท   จํานวน 19 บริษัท     โดยเปนวงเงนิค้ําประกันตามมติทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2546  
 คงเหลืออยู 17 บริษัท เปนจํานวนเงนิ 434.69 ลานบาท มียอดใชไปจํานวน 89.84 ลานบาท 

การค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทรวมทุนนั้น         บริษัทฯ จะค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหตามสัดสวน 
การลงทุนตามความจําเปนเทานั้น    สวนการค้ําประกันบรษิัทอื่นในกลุมที่มิใชบริษัทรวมนั้นบรษิัทฯ จะใหการค้ํา 
ประกันแกบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม    เนื่องจากสถาบันการเงินสวนใหญจะใหสินเชื่อกบับริษัทที่จัดตัง้ขึ้นใหม โดยมี 
เงื่อนไขตองมผูีค้ําประกัน   ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษทัที่ตั้งขึ้นใหมที่ 
บริษทัฯ ไดรวมลงทุน เพื่อใหบริษัทดังกลาวสามารถประกอบกจิการได 
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ในป 2549 บริษัทฯ มีรายรับจากคาค้ําประกันจํานวน 1.18 ลานบาท จาก 7 บริษัท   โดยการคิดคาธรรมเนียม 
การค้ําประกันในอัตรารอยละ 0.5 – 1  ของมูลคาวงเงิน        โดยบริษัทฯ จะจดัเก็บจากบริษัทที่จายคาปรึกษาธุรกิจ 
ในอัตรารอยละ 0.5   และจะจัดเก็บจากบรษิัทที่ไมไดจายคาปรึกษาธุรกิจรอยละ 1       และจะไมเก็บคาธรรมเนียม 
ค้ําประกันจากบริษัทรวมลงทุนจากตางประเทศ       เนื่องจากเปนการค้ําประกันตามสัดสวนการลงทนุและเปนไป 
ตามสัญญารวมทุน 

 
11.5     คาไฟฟาและคาไอน้าํ  
          ในป 2549 บริษัทฯ  มีคาไฟฟาและไอน้ํารับ  จากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 32 ราย  เปนจํานวนเงนิทั้งสิน้ 
721.93 ลานบาท โดยในการซื้อขายสวนใหญจะทําเปนสัญญาซื้อขายระยะยาว   โดยมีอายุสัญญา 15 ป และในการ 
คิดคาไฟฟานัน้    บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเกินกวาราคาจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค      สวนราคาคาไอน้ํา 
ไมต่ํากวาราคาซื้อจากบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)   ซ่ึงมรีายละเอียดดังนี้ 
 

  ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 
1 บริษัท  ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) A,B,E 129,305,174.98 
2 บริษัท   สหพฒันพิบูล  จํากดั (มหาชน) A,B,E 30,253.76 
3 บริษัท  ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) A,B,E        5,061,107.02  
4 บริษัท   พิทักษกิจ จํากัด A,B,C,D,E          822,738.84 
5 บริษัท   อีสเทิรนไทยคอนซลัติ้ง 1992 จํากดั A,B,C,E        1,232,658.71 
6 บริษัท  สหชลผลพืช  จํากัด A,C,E        6,795,957.01  
7 บริษัท   ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด A,B,E      61,451,017.49  
8 บริษัท  ทอปเทร็นด  แมนแูฟคเจอริ่ง จํากดั A,B,E      33,439,737.36  
9 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล    
              เอ็นเตอรไพรส จํากดั (มหาชน) A,B,E      19,941,677.17  

10 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จาํกัด  (มหาชน) A,B,E      20,808,048.08  
11 บริษัท  เจนเนอรรัลกลาส  จํากัด  A,B,E        6,152,547.67  
12 บริษัท  เฟสทยูไนเตด็อินดัสตรี A,B,E        4,380,746.76  
13 บริษัท  ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส  จํากัด A,B,E      91,508,834.15  
14 บริษัท  ไทยชกิิโบ  จํากัด A,E      53,626,725.23  
15 บริษัท  ไทยจาโมเน  จํากัด A,B,E        7,962,606.99  
16 บริษัท  บางกอกโตเกียวซ็อคส  จํากดั A,B,E      18,103,532.26  
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  ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 
17 บริษัท  นิสชิน ฟูดส (ไทยแลนด)  จํากัด A,B,E        7,061,057.26  
18 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด A,B,C,E      30,630,780.92  
19 บริษัท  ไทยสเตเฟล็กซ  จํากดั A,B,E        5,114,235.29  
20 บริษัท  ไทยอาราอิ  จํากัด A,B,E      19,601,704.47  
21 บริษัท  ไทย คิวบิค  เทคโนโลยี่  จํากัด A,B,E        8,461,117.07  
22 บริษัท  ไทยลอตเต  จํากัด A,B,C,E        7,269,521.08  
23 บริษัท  ไทยคามายา  จํากัด A,B,E      33,874,932.22  
24 บริษัท  โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส  จํากัด A,B,C,E        5,696,494.25  
25 บริษัท  แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด A,B,C,E      79,460,140.12  
26 บริษัท  โทร่ีไทย จํากดั A,E        2,311,360.78  
27 บริษัท  ทาเคไฮเทค  จํากัด A,B,C,E 84,339.52 
28 บริษัท  แฟมิล่ีโกลฟ  จํากัด A,C,E        4,288,527.09  
29 บริษัท ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเดก็ซ จํากัด A,C,E      55,284,282.56  
30 บริษัท โทเทิลเวยอิมเมจ จํากดั A,B,E           857,358.05 
31 บริษัท ไทยมอนสเตอร จํากัด A,E        1,166,293.66  
32 บริษัท เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด A,E 143,078.80 

                                                                                                                                     
11.6     คาลิขสิทธ์ิรับ 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญายินยอมใหใชเครื่องหมายการคากับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยสัญญามีระยะเวลาเฉลี่ย  
1-3 ป    และบริษัทฯ คิดคาตอบแทนในอัตรารอยละ 5.30-8.00 ของราคายอดขายสุทธ ิ      โดยในป 2549 บริษัทฯ  
มีคาลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 11 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 73.45 ลานบาท  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 
ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 

1 บริษัท  ธนูลักษณ  จํากัด  (มหาชน) A,B,E    37,244,788.99 
2 บริษัท  ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) A,B,E      2,917,279.47 
3 บริษัท  ไหมทอง  จํากัด A,B,C,E      7,788,620.62  
4 บริษัท  แชมปเอช  จํากัด A,B,E      4,305,948.11 
5 บริษัท  บูติคนวิซิตี้  จํากัด  (มหาชน) A,B,E      2,396,013.60 
6 บริษัท  โทเทิลเวย อิมเมจ จํากัด A,B,E      5,269,931.91  
7 บริษัท  ไทยมอนสเตอร  จํากัด A,E      1,663,082.37  
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ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 
8 บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด A,B,E      9,701,231.37  
9 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด A,B,C,E      1,807,225.55  
10 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล    
            เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) A,B,E         269,808.04  

11 INTERNATIONAL COMMERCIAL (H.K.) A,E           88,887.69 
 
11.7     คาปรกึษารับ 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีคาปรึกษาธุรกิจรับจากบริษัทที่เกีย่วของกัน 25 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 28.63  ลานบาท 
โดยคาปรึกษาธุรกิจจะพจิารณาจากลักษณะขอบขายของการใหบริการ ซ่ึงรายการที่มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท 
คิดเปนรอยละ 89.12 ของคารับปรึกษาธุรกิจรวมมีดังนี ้
 
ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 

1 บริษัท  ไทยวาโก จํากัด  (มหาชน) A,B,E    1,200,000.00  
2 บริษัท  สหพฒันพิบูล  จํากดั  (มหาชน) A,B,E    1,920,000.00 
3 บริษัท  ไอ ซี ซี อินเตอรเนชัน่แนล  จํากัด (มหาชน) A,B,E    2,520,000.00 
4 บริษัท  เฟสทยูไนเตด็อินดัสตรี จํากัด A,B,E       600,000.00 
5 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด A,B,E    1,800,000.00 
6 บริษัท  อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส จํากัด A,B,E    1,200,000.00  
7 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร  จํากัด (มหาชน) A,B,E       600,000.00 
8 บริษัท  ไทยอาราอิ  จํากัด A,B,E 14,717,002.55 
9 บริษัท  แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด A,B,C,E       960,000.00 

 
11.8    คาเชาอสังหาริมทรัพยรับ 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกบับริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยสัญญาเชามีระยะเวลาเฉลี่ย 1ถึง 3 ป โดย
การกําหนดราคาจะขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้งและตนทุนในการลงทุนของบริษัทฯ ในป 2549 บริษัทฯ มคีาเชา
อสังหาริมทรัพยรับจากบรษิัทที่เกีย่วของกัน 22 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 39.07 ลานบาท ซ่ึงรายการที่มีมูลคามากกวา 
500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 94.11 ของคาเชารับอสังหาริมทรัพยรวม มีดังนี ้
 
ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 

1 บริษัท  เฟสทยูไนเตด็อินดัสตรี จํากัด A,B,E    9,498,570.24 
2 บริษัท  แฟมิล่ีโกลฟ  จํากัด A,C,E    1,512,474.75 
3 บริษัท  ทอปเทร็นด  แมนแูฟคเจอริ่ง  จํากดั A,B,E    4,039,670.40 
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ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 
4 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล     
              เอ็นเตอรไพรส จํากดั (มหาชน) A,B,E 2,600,100.00 
5 บริษัท  บางกอกรับเบอร  จํากัด  (มหาชน) A,B,E    1,665,792.00 
6 บริษัท  เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด A,E    1,237,092.00 
7 บริษัท  ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด A,B,E       798,600.00 
8 บริษัท  ไทยลอตเต จํากัด A,B,C,E       972,000.00 
9 บริษัท  นิสชินฟูดส (ไทยแลนด) จํากัด A,B,E    5,616,000.00 
10 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด A,B,E    5,368,860.00 
11 บริษัท  ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จํากัด A,B,E    1,754,070.00 
12 บริษัท  โทร่ีไทย จํากดั A,E    1,094,056.80 
13 บริษัท  พิทักษกิจ จํากดั A,B,C,D,E       612,538.29 

 
11.9  คาน้ํารับ 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีคาน้ํารับจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 41 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 45.16 ลานบาท โดย
การคิดคาน้ํานัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเกินกวาราคาจําหนายของการประปาสวนภูมภิาค ซ่ึงรายการที่มีมูลคา
มากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 90.58 ของคาน้ํารับรวม มีดังนี้   
 
ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 

1 บริษัท  ไทยเพรซิเดนทฟูดส  จํากัด (มหาชน) A,B,E    1,447,836.00  
2 บริษัท  แฟมิล่ีโกลฟ  จํากัด A,C,E       752,258.00 
3 บริษัท  ที ย ูซี อีลาสติค  จํากดั A,B,C,E    1,302,937.20 
4 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล     
              เอ็นเตอรไพรส จํากดั (มหาชน) A,B,E 1,885,666.00 
5 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จาํกัด (มหาชน) A,B,E       876,090.00 
6 บริษัท  ไทยทาเคดะเลซ  จํากัด A,B,C,E    1,759,220.00 
7 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี ) จาํกัด  (มหาชน) A,B,E   1,264,677.00 
8 บริษัท  ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด A,B,E    4,594,225.00  
9 บริษัท  ไทยชกิิโบ  จํากัด A,E       928,455.00  
10 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด A,B,C,E    4,711,964.00  
11 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากดั A,B,C,E    2,776,864.50  
12 บริษัท  แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด A,B,C,E 14,744,815.62 
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ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 
13 บริษัท  คาลคอรป อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด B,C,E    1,063,192.50 
14 บริษัท สหชลผลพืช จํากัด A,C,E       859,712.00 
15 บริษัท บางกอกโตเกียวช็อคส จํากัด  A,B,E       631,511.28 
16 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเดก็ซ จํากัด A,C,E       546,770.00 
17 บริษัท ทอปเทร็นดแมนแูฟคเจอริ่ง จํากัด A,B,E       755,655.00 

 
11.10  ดอกเบี้ยรับ 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากบรษิัทที่เกีย่วของกัน 1 ราย โดยบริษัทฯ กาํหนดอัตราดอกเบี้ยเทากับ
ตนทุนเงินทนุของบริษัทฯ บวกดวยอัตรารอยละ 1-2 ตอป มีรายละเอียดดังนี้  
 
ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 

1 บริษัท  พิทักษกิจ  จํากัด   A,B,C,D,E       610,898.65  
 
11.11  เงินปนผลรับ  
 บริษัทฯ มีเงินปนผลรับในป 2549 จากบริษัทที่เกีย่วของกันจํานวน 24 ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 120.29 ลาน
บาท ซ่ึงรายการที่มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.61 ของเงินปนผลรับรวม มีดังนี้ 
 
ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 

1 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล     
              เอ็นเตอรไพรส จํากดั (มหาชน) A,B,E        9,666,750.00 
2 บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) A,B,E        4,199,250.00  
3 บริษัท  บูติคนวิซิตี้  จํากัด  (มหาชน) A,E           716,800.00 
4 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากดั A,B,C,E        1,672,500.00  
5 บริษัท แกรนดสตารอินดัสตรี  จํากัด A,E        2,160,000.00  
6 บริษัท ภัทยาอตุสาหกิจ จํากดั A,B,E        2,040,000.00 
7 บริษัท ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด A,B,E        7,200,000.00 
8 บริษัท ไทยชิกโิบ จํากัด A,E        3,088,800.00 
9 บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E      34,237,920.00 
10 บริษัท ไทยจาโนเม จํากัด A,B,E        5,338,080.00 
11 บริษัท ราชาอูชิโน  จํากัด A,B,C,E        2,011,040.00 
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ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงิน (บาท) 
12 บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ  จํากดั A,B,E        1,500,000.00 
13 บริษัท ไทยอาราอิ  จํากัด A,B,E        5,575,500.00 
14 บริษัท  บางกอกโตเกียวช็อคส จํากัด A,B,E           600,000.00  
15 บริษัท ไทยสปอรตการเมนท  จํากัด A,B,E           750,000.00 
16 บริษัท  ไทยคามายา  จํากดั A,B,E        1,600,000.00 
17 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) A,B,E      31,449,406.00  
18 บริษัท  เอส.เอส.ดี.ซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากดั A,B,E 2,128,389.60 
19 บริษัท  ไทยมอนสเตอร จํากดั A,E           585,000.00 
20 บริษัท โทเทิลเวยอิมเมจ  จํากดั A,B,E        1,364,930.00 
21 บริษัท ไทยซีคอมพิทักษกจิ จาํกัด A,B,E        1,391,888.00 
22 บริษัท ไทยควิพี จํากัด A,B,C           540,000.00 

 
11.12  คาบริการในสวนอื่น ๆ  
 ในป 2549 บริษัทฯ มีรายรับอื่น ๆ จากบรษิัทที่เกีย่วของกัน 70.30 ลานบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการ 
ใหบริการ จํานวน ระยะเวลา รวมถึงตนทนุในการบรกิาร มีรายละเอียดดังนี ้
                    จํานวนเงิน (บาท) 

1.  คาบําบัดน้ําเสียรับ   14,428,514.25 
2.  คาเชารับ (สังหาริมทรัพย)    2,144,245.48  
3.  คาบริการรับ 5,954,090.00 
4.  รายไดงานแสดงสินคา 17,196,463.52 
5.  คาสาธารณูปโภครับ 18,417,780.00 
6.  รายไดอ่ืน 8,510,923.33 
7.  จําหนายสินทรัพย 3,648,750.00 

 
11.13  ตนทุนคาไฟฟาและไอน้ํา 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะเวลา 15 ป กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ บริษทั สหโคเจน(ชลบุรี) จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงจํานวนเงินทีจ่ายไมสูงกวาราคาที่การไฟฟาสวนภูมภิาคกาํหนด โดยในป  2549 บริษัทฯ มีตนทุน
คาบริการไฟฟาและไอน้ํา ดังนี้ 
                       จํานวนเงิน (บาท) 

1.  ตนทุนคาไฟฟา   883,302,919.41 
2.  ตนทุนคาไอน้ํา 257,543,291.27 
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11.14  คาไฟฟาและไฟฟาโรงกรองน้าํ 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีคาไฟฟาจายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2 ราย ซ่ึงราคาเปนไปตามที่ผูใหบริการกําหนด 
ซ่ึงไมสูงกวาราคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนจํานวนทั้งสิ้น 9.42 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
                                       ลักษณะความสัมพันธ      จํานวนเงนิ (บาท) 

1.  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) A,B,E 895,626.74 
2.  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) A,B,E 8,528,532.50 

 
11.15  คารักษาความปลอดภยั 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีคารักษาความปลอดภยักับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 1 ราย โดยพิจารณาจากจํานวนพนักงาน
รักษาความปลอดภัย เวลาและพื้นทีใ่นการใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้  
                                         ลักษณะความสัมพนัธ      จํานวนเงิน  (บาท) 

1.  บริษัท พีทีเค มัลติเซอรวิส จํากัด E 10,361,385.44 
 
11.16  คาบําบดัน้ําเสีย   
 ในป 2549 บริษัทฯ มีการจายคาบําบัดน้ําเสียใหแกบริษทัที่เกี่ยวของกนั 2 ราย ซ่ึงการจายคาตอบแทนเปนไป
ตามสัญญา และปริมาณการใชวัสดุอุปกรณที่เกดิขึ้นจริง ตามราคาตลาดทั่วไป เปนจํานวนทั้งสิ้น 9.27 ลานบาท มี
รายละเอียดดังนี้ 
                                                   ลักษณะความสัมพันธ        จํานวนเงิน  (บาท) 

1.  บริษัท บริษัท พีทีเค มัลติเซอรวิส จํากดั  A, E  144,000.00 
2. บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,C,E  9,132,947.00 

 
11.17  คาเชาจาย  
 ในป 2549 บริษัทฯ มีคาเชาจายใหแกบริษทัที่เกี่ยวของกนั 5 ราย โดยพิจารณาจายคาตอบแทนตามสัญญามีการ
เปรียบเทียบกบัผูใหเชารายอืน่ โดยพิจารณาจากทําเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใชประโยชนของสินทรัพย เปน
จํานวนทั้งสิ้น 2.78 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี ้
                                      ลักษณะความสัมพันธ           จํานวนเงิน (บาท) 

1.  บริษัท ไทยซีคอมพิทักษกจิ จํากัด  A,E 36,722.40 
2.  บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) A,B,E 1,945,560.00 
3.  บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด A,B,E 803,998.00 
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11.18  คากอสราง 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีคากอสรางที่จายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 ราย ซ่ึงคาตอบแทนที่จายพิจารณาจาก
รูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแตงติดตั้งเปรียบเทียบราคากับผูเสนอรายอื่น เปนจํานวนเงนิทั้งสิน้ 26.97 
ลานบาท มีรายละเอียดทั้งนี ้

                                                   ลักษณะความสัมพันธ        จํานวนเงิน (บาท) 
1.  บริษัท พิทกัษกจิ จํากดั  A,B,C,D,E 20,741,112.92 
2.  บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,C,E 3,915,672.49 
3.  บริษัท เฟสทยูไนเต็คอนิดสัตรี จํากัด A,B,E 225,182.50 
4.  บริษัท พี ท ีเค มัลติเซอรวิส จํากัด E 2,082,090.53 

 
11.19  เงินกูยมืและดอกเบี้ยจาย 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีเงินกูยมืและดอกเบี้ยจายจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน 4 ราย ซ่ึงเปนเงินกูระยะยาว 3 ป 
โดยบริษัทฯ ไดเปรียบเทยีบกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่น ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

         ลําดับที่                                                                  ลักษณะความสัมพันธ             เงินกูยืม             ดอกเบี้ยจาย 
1 นางมาลี พูนศกัดิ์อุดมสิน ญาติสนิทกรรมการ 100,000,000.00 4,500,000.00 
2 นางอรพินท พนูศักดิ์อุดมสิน ญาติสนิทกรรมการ 40,000,000.00 1,878,904.14 
3 นางสาวภาวิณ ีพูนศักดิ์อุดมสิน ญาติสนิทกรรมการ 20,000,000.00 939,452.06 
4 นางสาวรติพร พูนศักดิ์อุดมสิน ญาติสนิทกรรมการ 40,000,000.00 1,878,904.14 

 
11.20  คาใชจายงานแสดงสินคา 
 ป 2549 บริษัทฯ มีคาใชจายงานแสดงสินคาที่จายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 7 ราย   โดยพิจารณาจายคา 
ตอบแทนตามลักษณะงาน ทาํเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใชบริการ คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2.02 ลานบาท 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
                                                                                                         ลักษณะความสัมพนัธ      จํานวนเงิน (บาท) 

1.  บริษัท พิทกัษกจิ จํากดั  A,B,C,D,E 728,196.00 
2.  บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด  A,B,C,E 153,503.00 
3.  บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั  (มหาชน)  A,B,E 10,991.00 
4.  บริษัท พี ท ีเค มัลติเซอรวิส จํากัด E 1,006,901.00 
5.  บริษัท ศรีราชาขนสง จํากดั A,E 80,000.00 
6.  บริษัท เฟสทยูไนเตด็อินดสัตรี จํากัด A,B,E 36,342.00 
7. บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล    
               เอ็นเตอรไพรส จํากัด  (มหาชน) A,B,E 2,140.00 
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11.21  คาใชจายอื่น 
 ในป 2549 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นทีจ่ายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 28 ราย เปนจํานวนเงนิทั้งสิน้ 71.38 ลาน
บาท ซ่ึงเปนราคาตลาดเทียบเคียงกับผูใหบริการรายอื่นในลักษณะเดยีวกันโดยทั่วไป รายการที่มีมูลคามากกวา 
500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 98.11 ของคาใชจายอื่นรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 
ลําดับที่ ช่ือบริษัท ลักษณะวามสมัพันธ    จํานวนเงิน (บาท) 

1 บริษัท พิทักษกิจ จํากดั A,B,C,D,E 3,519,876.96 
2 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,C,E 29,840,852.99 
3 บริษัท ไอ ดี เอฟ จํากัด E 1,718,718.14 
4 บริษัท พีทีเค มัลติเซอรวิส จํากัด E 30,256,297.53 
5 บมจ. ศรีราชาเอวิช่ัน A,B,E 642,000.00 
6 บริษัท ไหมทอง จํากัด A,B,C,E 731,669.04 
7 บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด A,B,E 647,045 
8 บริษัท คาลคอรป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด A,C,E 574,369.05 
9 บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอรวิส จํากัด  E 666,388.63 
10 บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด A,B,E 884,692.66 
11 บริษัท สมโพธิ์เจแปน ประกันภยั (ประเทศไทย) จํากัด E 544,755.56 

 
    เนื่องจากรายการระหวางกันกับบริษัททีเ่กี่ยวของกันทีเ่กิดขึ้นสวนใหญเปนรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ 

และเพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบริษัทในกลุม เชน การซื้อหรือขายไฟฟาในสวนอุตสาหกรรม การ
ใหบริการรับปรึกษาธุรกิจ การใหบริการเครื่องหมายการคา เปนตน ดังนั้นขัน้ตอนการอนุมัตริายการจึงเปนไปตาม
ระบบปกติทางการคาโดยทัว่ไปของ บริษัทฯ อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันทีไ่มใชธุรกิจปกติ บริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกีย่วของกัน พ.ศ. 2546  

 นโยบายในการทํารายการระหวางกนัของบริษัท สําหรับรายการที่เปนปกติทางธุรกิจกับบริษัททีเ่กี่ยวของกัน
นั้น มีแนวโนมที่จะเกดิขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต แตในสวนของการใหกูยืมเงิน บริษัทฯ มีนโยบายลดการใหกูยืมแก
บริษัทตางๆ ลงอยางตอเนือ่ง และมีนโยบายที่จะลดวงเงินค้ําประกนัที่เกินความจาํเปน และลดการค้ําประกนัใหแก
บริษัทในกลุมลง โดยจะใหบริษัทในกลุมที่รับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจนั้น ๆ  เปนผูค้ําประกนัแทน  

  
หมายเหตุ  ลักษณะความสัมพันธ 
 A      บริษัทถือหุน    D      บริษัทใหกูยืมเงิน 
 B      บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน   E      บริษัทมีรายการซื้อขายระหวางกัน  
 C      บริษัทค้ําประกัน 
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12.    ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
  12.1  รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน 
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          12.2 งบการเงิน  
12.2.1 รายงานการสอบบัญชี 

จากรายงานของผูสอบบัญชีในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (2547-2549) ผูสอบบัญชีมีความเหน็วางบ
การเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบญัชีที่รับรองทั่วไป  

นอกจากนี้ ในรายงานของผูสอบบัญชียังไดระบุวา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549, 2548 และ 2547 บริษัทฯ 
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมบางแหงจากบริษัทรวมทัง้หมดจํานวน 23 แหง, 23 แหง และ 24 แหง  ดังนี้ เงิน
ลงทุนในบริษทัรวมทั้งหมด 18 แหง, 18 แหง และ 19 แหง บนัทึกจากงบการเงินทีผ่านการตรวจสอบแลวโดย
ผูสอบบัญชีอ่ืนจํานวน 15 แหง, 15 แหง และ 14 แหง มียอดเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 12.14, 12.30 และ 11.83 
ของยอดรวมสนิทรัพย และมีสวนแบงกําไรคิดเปนรอยละ 25.03, 18.50 และ 23.33 ของกําไรสุทธิของแตละป 
ตามลําดับ และบันทึกจากงบการเงินที่ไมผานการตรวจสอบ จํานวน 3 แหง, 3 แหง และ 5 แหง มียอดเงินลงทนุ
คิดเปนรอยละ 0.79, 0.44 และ 0.69 ของยอดรวมสินทรัพย และมีสวนแบงกําไรคิดเปนรอยละ 1.63, 1.14 และ
สวนแบงผลขาดทุนคิดเปนรอยละ 0.37 ของกําไรสุทธิของแตละป ตามลําดับ  

  รายงานของผูสอบบัญชีประจําป 2549 ไดกลาวถึงการบนัทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทัรวมตามวิธีสวน
ไดเสีย บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากบรษิัทรวมจํานวน 18 แหง  ทีไ่มไดเปนบริษทัมหาชนไมไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีบางฉบับ เนื่องจากไดรับการผอนปรนชั่วคราว ซ่ึงบริษัทฯ ไมสามารถปรับปรุงผลกระทบตอ
เงินลงทุนในบริษัทรวมใหเสมือนวาบริษัทดังกลาวไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทั้งหมดแลวได เนื่องจาก
ขอมูลไมเพียงพอ โดยผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวายกเวนผลของรายการปรับปรุงและการเปดเผยขอมูล ซ่ึงอาจ
จําเปนถาสามารถตรวจสอบไดอยางเพยีงพอในงบการเงนิของบริษัทรวมตามที่กลาวไวขางตน เนื่องจากถูกจํากัด
ขอบเขตโดยสถานการณ งบการเงินของบริษัทไดแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549  ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป
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12.2.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
 งบดุล 

ตรวจสอบแลว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2549 2548 2547 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 58,768,278.26 0.50 47,910,667.00 0.43 64,292,074.86 0.61 
 รายไดคางรับ  - กิจการที่เกี่ยวของ 89,708,114.19 0.76 81,180,475.77 0.72 72,215,548.57 0.68 
  - อื่น ๆ 40,863,254.71 0.34 35,586,407.96 0.32 28,644,412.24 0.27 
 เงินใหกูยืมแก       
 - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5,000,000.00 0.04 8,800,000.00 0.08 8,800,000.00 0.08 
 - อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
สินคาคงเหลือ 148,548.60 0.00 283,067.49 0.00 292,363.32 0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น       
 คาใชจายลวงหนา 319,137.82 0.00 375,709.61 0.00 1,154,557.27 0.02 
 อื่น ๆ 930,482.00 0.01 238,980.00 0.00 98,000.00 0.00 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 195,737,815.58 1.65 174,375,307.83 1.55 175,496,956.26 1.66 
เงินลงทุนในหลักทรัพย       
 - กิจการที่เกี่ยวของ 7,142,794,460.09 60.29 6,687,421,627.31 59.61 6,148,668,161.07 58.22 
 - อื่น ๆ 1,694,506,157.37 14.30 1,612,235,643.91 14.37 1,709,684,995.91 16.20 
    - ระยะยาวอื่น 994,712,323.23 8.40 1,012,066,074.15 9.02 885,287,350.33 8.38 
อสังหาริมทรัพยรอการขาย 727,767,446.48 6.14 671,791,470.34 5.99 660,361,771.38 6.25 
อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซื้อจะขาย 4,143,425.97 0.03 11,708,908.84 0.10 10,454,572.83 0.10 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 1,015,485,982.76 8.57 954,188,168.91 8.51 878,649,502.73 8.32 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       
    เงินมัดจําที่ดิน 42,527,100.00 0.36 60,753,000.00 0.54 60,753,000.00 0.58 
 ลูกหนี้ทรัพยสิน 26,168.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 29,139,277.40 0.25 33,809,361.49 0.30 31,018,302.29 0.29 
 อื่น ๆ 1,021,138.02 0.01 573,779.28 0.01 459,087.14 0.00 
รวมสินทรัพย 11,847,861,295.12 100.00 11,218,923,342.06 100.00 10,560,833,699.94 100.00 
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 งบดุล (ตอ) 
ตรวจสอบแลว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2549 2548 2547 รายการ 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
หนี้สินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 949,197,243.34 8.01 602,241,317.35 5.37 569,264,644.09 5.39 
สวนของหนี้ระยะยาวถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 245,000,000.00 2.07 370,000,000.00 3.30 782,944,548.35 7.41 
 หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 140,000.00 0.00 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น       
           เช็คจายยังไมถึงกําหนด 0.00 0.00 24,310.40 0.00 129,919.40 0.00 
  ดอกเบี้ยคางจาย 21,386,799.37 0.18 23,159,197.93 0.21 26,320,066.09 0.25 
  คาไฟฟาคางจาย 91,726,982.36 0.77 81,087,260.48 0.72 68,025,935.65 0.64 
  คาใชจายคางจาย 47,882,062.90 0.40 43,650,421.24 0.39 39,105,892.10 0.37 
  อื่น ๆ 11,819,154.31 0.10 12,039,849.63 0.11 13,128,402.59 0.13 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,367,052,242.28 11.53 1,132,242,357.03 10.10 1,499,059,408.27 14.19 
เจาหนี้เงินลงทุน 18,178,647.50 0.15 18,178,647.50 0.16 18,291,147.50 0.17 
รายไดรับลวงหนา 36,407,718.50 0.31 32,560,053.53 0.29 38,683,766.20 0.37 
เจาหนี้ทรัพยสิน 684,800.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน 6,984,854.04 0.06 18,984,854.04 0.17 18,984,854.04 0.18 
เงินกูยืมระยะยาว 60,000,000.00 0.51 180,000,000.00 1.60 0.00 0.00 
เงินกูยืมระยะยาว – บุคคลที่เกี่ยวของ 200,000,000.00 1.69 200,000,000.00 1.78 0.00 0.00 
หุนกู 0.00 0.00 125,000,000.00 1.11 375,000,000.00 3.55 

รวมหนี้สิน 1,689,308,262.32 14.26 1,706,965,912.10 15.21 1,950,019,176.01 18.46 
สวนของผูถอืหุน       
ทุนจดทะเบียน       
 หุนสามัญ 800,000,000 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว       
     หุนสามัญ 494,034,300 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 494,034,300.00 4.17 494,034,300.00 4.40 494,034,300.00 4.68 
สวนเกินมูลคาหุน 1,041,357,580.00 8.79 1,041,357,580.00 9.28 1,041,357,580.00 9.86 
สวนเกินทุน- หุนทุนซื้อคืนของบริษัทรวม 6,151,888.73 0.05 5,686,668.33 0.05 1,580,092.04 0.01 
กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย 

823,107,771.94 6.95 795,484,837.35 7.09 746,840,403.53 7.07 

กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย - บริษัทรวม 

938,787,651.71 7.92 942,206,677.71 8.40 836,027,264.11 7.92 

กําไรสะสม - จัดสรรแลว       
 สํารองตามกฎหมาย 80,000,000.00 0.68 80,000,000.00 0.71 49,403,430.00 0.47 
 สํารองทั่วไป 280,000,000.00 2.36 280,000,000.00 2.50 280,000,000.00 2.65 
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 6,495,113,840.42 54.82 5,873,187,366.57 52.36 5,161,571,454.25 48.88 

รวมสวนของผูถอืหุน 10,158,553,032.80 85.74 9,511,957,429.96 84.79 8,610,814,523.93 81.54 
รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 11,847,861,295.12 100.00 11,218,923,342.06 100.00 10,560,833,699.94 100.00 
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 งบกําไรขาดทนุ 
 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 2548 2547 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
รายได       

สายธุรกิจการลงทุน       
 เงินปนผลรับ 186,661,308.99 6.93 199,463,710.29 8.80 199,328,557.55 9.78 
 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 754,074,381.26 27.99 703,030,152.28 31.01 654,572,161.13 32.13 
รวม 940,735,690.25 34.92 902,493,862.57 39.81 853,900,718.68 41.91 
สายธุรกิจการใหเชาและบริการ       
 คาไฟฟารับ 887,038,870.78 32.93 745,902,974.31 32.90 643,879,304.37 31.60 
 คาไอน้ํารับ 258,798,234.49 9.61 174,023,652.43 7.68 120,403,395.64 5.91 
 คาบําบัดน้ําเสียรับ 24,915,809.39 0.92 22,547,762.75 0.99 22,131,091.83 1.09 
 คาเชารับ (อสังหาริมทรัพย) (สงเสริมการลงทุน) 172,800.00 0.01 304,100.00 0.01 432,000.00 0.02 
 คาที่ปรึกษาธุรกิจ 30,591,196.66 1.14 28,191,744.45 1.24 34,379,976.50 1.69 
 คาดอกเบี้ยรับ 74,999.96 0.00 75,205.44 0.00 74,999.96 0.00 
 ดอกเบี้ยรับจากบริษัทในเครือ (ไมตองเสียภาษี) 1,013,495.30 0.04 847,606.34 0.04 1,540,766.34 0.08 
 คาเชารับ (อสังหาริมทรัพย) 71,178,643.25 2.64 71,888,098.12 3.17 65,056,819.43 3.19 
 คาเชารับ (สังหาริมทรัพย) 2,744,245.48 0.10 2,069,345.69 0.09 1,976,496.69 0.10 
 คาบริการรับ 15,711,431.96 0.58 7,852,385.03 0.35 9,237,702.34 0.45 
 คาลิขสิทธิ์รับ 77,104,304.08 2.86 75,600,572.04 3.33 68,419,867.10 3.36 
 คาสิทธิการเชารับ 279,065.20 0.01 279,065.20 0.01 577,408.21 0.03 
 รายไดคาพัฒนาที่ดนิรับ 0.00 0.00 8,640,000.00 0.38 0.00 0.00 
 คารักษาพยาบาลรับ 1,691,935.28 0.06 1,735,521.94 0.08 1,941,720.92 0.10 
 คาน้ํารับ 75,761,439.98 2.81 63,955,489.06 2.82 55,165,382.68 2.71 
 รายไดจากการแสดงสินคา 26,630,256.93 0.99 24,313,083.14 1.07 21,247,521.83 1.04 
    คาสาธารณูปโภค 51,598,489.00 1.92 42,310,562.35 1.87 39,201,084.00 1.92 
 กําไรจากการปริวรรตเงินตรา 2,536,355.13 0.09 2,191,477.81 0.10 467,563.89 0.02 
รวม 1,527,841,572.87 56.71 1,272,728,646.10 56.13 1,086,133,101.73 53.31 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
 ขายอสังหาริมทรัพย 93,024,200.00 3.45 38,725,650.00 1.71 26,464,050.00 1.30 
รวม 93,024,200.00 3.45 38,725,650.00 1.71 26,464,050.00 1.30 
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 งบกําไรขาดทนุ (ตอ) 
 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 2548 2547 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
อื่น ๆ       
 กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 703,553.49 0.03 828,173.99 0.04 46,128,039.13 2.26 
 กําไรจากการจําหนายหลักทรัพย 63,855,613.72 2.37 46,708,951.84 2.06 7,946,812.49 0.39 
     ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยกลบับัญชี 61,199,865.44 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 
 รายไดอื่น 6,624,895.11 0.25 5,463,472.96 0.25 16,706,442.98 0.82 
รวม 132,383,927.76 4.92 53,000,598.79 2.35 70,781,294.60 3.47 

รวมรายได 2,693,985,390.88 100.00 2,266,948,757.46 100.00 2,037,279,165.01 100.00 
คาใชจาย       
สายธุรกิจการใหบริการ       
 ตนทุนคาบริการ 1,354,381,374.24 50.27 1,110,067,332.70 48.97 938,537,821.83 46.07 
 ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 553,513.77 0.02 53,231.13 0.00 270,580.36 0.01 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
 ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 10,421,997.33 0.39 5,471,803.74 0.24 3,600,770.53 0.18 
อื่น ๆ       
 สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10,256,377.38 0.38 9,750,445.53 0.43 17,690,042.15 0.87 
    ขาดทุนจากการลงทุน 0.00 0.00 82,000.93 0.00 0.00 0.00 
รวมคาใชจาย 1,375,613,262.72 51.06 1,125,424,814.03 49.64 960,099,214.87 47.13 
กําไรจากการดําเนนิงาน 1,257,172,262.72 48.94 1,141,523,943.43 50.36 1,077,179,950.14 52.87 
คาใชจายสวนกลาง       
 คาใชจายในการขายและบริหาร 223,554,419.20 8.30 226,585,562.43 10.00 227,106,607.43 11.14 
 คาตอบแทนกรรมการ 6,182,000.00 0.23 5,914,000.00 0.26 5,840,000.00 0.29 
รวม 229,736,419.20 8.53 232,499,562.43 10.26 232,946,607.43 11.43 
ผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 291,045,341.03 10.80 2,230,000.00 0.10 0.00 0.00 
ดอกเบี้ยจาย 76,857,034.08 2.85 65,775,038.68 2.90 70,650,309.85 3.47 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 720,733,333.85 26.76 841,019,342.32 37.10 773,583,032.86 37.97 

 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 88

 งบกําไรขาดทนุ (ตอ) 
 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 2548 2547 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา 5,873,187,366.57  5,161,571,454.25  4,486,795,281.39  
บวก : ปรับปรุงผลสะสมกําไรปกอน 0.00  0.00  0.00  
 5,873,187,366.57  5,161,571,454.25  4,486,795,281.39  
หัก   : จัดสรรกําไรปกอน       
 สํารองทั่วไป 0.00  0.00  0.00  
           สํารองตามกฎหมาย 0.00  30,596,570.00  0.00  
 เงินปนผลจาย 98,806,860.00  98,806,860.00  98,806,860.00  
 5,774,380,506.57  5,032,168,024.25  4,387,988,421.39  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 720,733,333.85  841,019,342.32  773,583,032.86  
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกไป 6,495,113,840.42  5,873,187,366.57  5,161,571,454.25  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 1.46  1.70  1.57  
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 งบกระแสเงินสด 
 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 2548 2547 รายการ 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 720,733,333.85 841,019,342.32 773,583,032.86 
 บวก (หัก) รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ    
 คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 72,608,913.32 90,502,517.01 85,682,170.99 
 หนี้สงสัยจะสูญ 0.00 (578,498.51) 2,253,332.51 
 สวนแบงผล(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (754,074,381.26) (703,030,152.28) (654,572,161.13) 
       สวนแบงผลขาดทุน จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 10,256,377.38 9,750,445.53 17,690,042.15 
 เงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวม 302,135,770.50 261,605,038.00 228,773,648.68 
 รายการขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทนุกลับบัญชี 0.00 0.00 0.00 
      รายการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยกลับบัญชี (61,199,865.44) 0.00 0.00 
 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 291,045,341.03 2,230,000.00 0.00 
       ขาดทุนจากการลงทุน 0.00 82,000.93 0.00 
 (กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน (688,436.43) (828,173.99) (46,128,039.13) 
 (กําไร) ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 28,407.16 0.00 0.00 
 (กําไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย (63,855,613.72) (46,708,951.84) (7,946,812.49) 
       ผลขาดทุนจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นฯ                    0.00                    0.00 18,984,854.04 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 
             ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

 
516,989,846.39 

 
454,043,567.17 

 
418,320,068.48 

       สินทรัพยดําเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
 สินคาคงเหลือ 134,518.89 9,295.83 (176,641.67) 
 อสังหาริมทรัพยรอการขาย (73,054,144.20) (11,429,698.96) (49,120,351.50) 
 อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซื้อจะขาย 10,245,734.33 4,199,409.02 3,600,770.53 
 รายไดคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน (8,527,638.42) (8,386,428.69) (13,285,353.30) 
       รายไดคางรับกิจการอื่น (5,276,846.75) (6,941,995.72) (2,545,194.77) 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (634,930.21) 1,979,119.31 1,365,636.31 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,222,725.35 (2,905,751.34) (9,115,799.27) 
      หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
 รายไดรับลวงหนา 3,847,664.97 (3,646,521.20) (2,009,367.71) 
       ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน (12,000,000.00) 0.00 0.00 
 เช็คจายยังไมถึงกําหนด (24,310.40) (105,609.00) (188,296.60) 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,878,269.66 13,356,432.85 14,039,105.24 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 448,800,889.61 440,171,819.27 360,884,575.74 
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 
 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 2548 2547 รายการ 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
 เงินใหกูยืมระยะสัน้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,800,000.00 0.00 133,816.10 
 ซื้อหลักทรัพยหุนทุนเพิ่มขึ้น (287,563,056.00) (44,155,038.00) (304,870,272.50) 
 รับเงินจากการลดทุนในเงินลงทุน 2,755,564.92 4,998,750.00 0.00 
       รับเงินจากการเลิกกิจการของเงินลงทุน 1,058,249.76 0.00 0.00 
 ขายหลักทรัพยหุนทุน 94,744,800.56 103,598,301.84 16,242,521.39 
 รับชําระจากเงินลงทุนในหุนกู 0.00 0.00 25,000,000.00 
       จายคืนหุนกูแปลงสภาพ 0.00 (100,000.00) 0.00 
 ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น (132,395,666.21) (171,494,983.21) (145,235,993.67) 
 ขายที่ดินและอุปกรณ 849,130.85 828,228.98 46,716,920.66 
       เจาหนี้ทรัพยสิน (เพิ่มขึ้น)ลดลง 684,800.00 0.00 0.00 
       ลูกหนี้ทรัพยสิน (เพิ่มขึ้น)ลดลง (26,168.22) 0.00 3,500.00 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (316,092,344.34) (106,324,740.39) (362,009,508.02) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  เพิ่มขึ้น (ลดลง)  346,955,925.99 32,976,673.26 294,290,653.75 
 หุนกูครบกําหนดไถถอน (250,000,000.00) (250,000,000.00) (250,000,000.00) 
 จายเงินปนผล (98,806,860.00) (98,806,860.00) (98,806,860.00) 
 เจาหนี้ทรัพยสิน  0.00 0.00 0.00 
 เจาหนี้เงินลงทุน เพิม่ขึ้น (ลดลง) 0.00 (112,500.00) (3,237,500.00) 
 เงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (120,000,000.00) (34,285,800.00) 6,076,253.92 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (121,850,934.01) (350,228,486.74) (51,677,452.33) 
เงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,857,611.26 (16,381,407.86) (52,802,384.61) 
เงินสดคงเหลือ ณ วันตนป 47,910,667.00 64,292,074.86 117,094,459.47 
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป 58,768,278.26 47,910,667.00 64,292,074.86 
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12.2.3 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม รายการ 
2549 2548 2547 

อัตราสวนสภาพคลอง     
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.14 0.15 0.12 
 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (เทา) 0.14 0.15 0.11 
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.36 0.33 0.33 
 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 9.83 10.10 10.97 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 37 36 33 
 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) n.a. n.a. n.a. 
 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) n.a. n.a. n.a. 
 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 8.84 7.93 7.52 
 ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 41 45 48 
 Cash Cycle (วัน) (4) (9) (15) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     
 อัตรากําไรข้ันตน (%) 46.30 49.17 51.14 
 อัตรากําไรสุทธิ (%) 26.76 37.10 37.97 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 7.09 8.84 8.98 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.25 7.72 7.77 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 23.72 29.05 28.60 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.23 0.21 0.20 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
 อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.17 0.18 0.23 
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 6.84 7.69 6.11 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.50 0.74 0.46 
 อัตราการจายเงนิปนผล (%) n.a. 12.77 17.06 
ขอมูลตอหุน     
 มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 20.56 19.25 17.43 
 กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.46 1.70 1.57 
 เงินปนผลตอหุน (บาท) n.a. 0.20 0.20 
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12.3 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
ผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินของบริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
 ในป 2549  มสีถานการณไมสงบในภาคใต คาเงินบาททีแ่ข็งตัว และปญหาทางการเมืองในประเทศ 
สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตวั เนื่องจากเกิดความไมเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ประชาชนมีความระมัด 
ระวังในการใชจายเงินมากขึน้ ดังนั้นบรษิทัฯ และบริษัทในกลุมจะตองไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอ 
ตัวแตเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทฯในกลุมไดดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการคิดคนนวัต 
กรรมอยางตอเนื่อง และใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร ทําใหการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท 
ในกลุมผานพนไปดวยด ี
 สําหรับในป 2550  มีปจจัยทีต่องติดตามหลายประการ  อาทิเชน  การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรฐั 
เสถียรภาพทางการเมือง  คาเงินบาท สถานการณไขหวัดนก  ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการ 
บริษัทฯ ในฐานะผูประกอบธุรกิจจะตองตดิตามการเปลีย่นแปลงอยางใกลชิด และปรับตัวใหสอดคลองกับ 
สถานการณที่เปลี่ยนไป  
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญช ี

ตามประกาศสภาวิชาชพีบัญชีฉบับที่ 32/2549  ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึก 
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสยี (Equity  
Method) เปนวิธีราคาทุน (Cost Method) โดยการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว บริษัทฯ จะเริ่มใชวิธี 
ราคาทุน (Cost Method) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 

บริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีดงักลาว แตการบันทึกบัญช ี
เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวธีิราคาทุนมีผลทําใหรายการบัญชี เชน กําไรสุทธิ กําไรสะสม  
และสวนของผูถือหุน   ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ  
วันที่  31 ธันวาคม 2549 แตกตางกัน ดังนี ้
 
รายการทางบญัชี กอนปรับปรงุ (ลานบาท) หลังปรับปรุง (ลานบาท) เงินปนผลจายตอหุน 

กําไรสะสม 6,855 2,015 0.20 บาท 
กําไรสุทธิ 721 279  
สวนของผูถือหุน 10,159 4,374  
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) 7.09 6.38  
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12.3.1    ผลการดําเนินงาน 

(1) ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา 
ในป 2549 บริษัทฯ มียอดรายไดรวม 2,694 ลานบาท เพิม่ขึ้น 427 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  

19 เมื่อเทียบกบัปกอน ยอดรายไดที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการรายไดจากสายธุรกิจใหเชาและบริการ
จํานวน 1,528 ลานบาท เพิ่มขึ้น 255 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้รอยละ 20 และจากการขายอสังหาริมทรัพย 
จํานวน 93 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 138   นอกจากนี้บริษทัฯ มีสวนแบงผล
กําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 754  ลานบาท เพิ่มขึ้น  51   ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7   
จากปกอน 

สําหรับยอดรวมคาใชจายและดอกเบีย้จายในปนี้เทากับ 1,973 ลานบาท เพิ่มขึ้น 547 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากตนทุนคาบริการที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายและในปนี้ 
บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย และเงินลงทุนจํานวน 291 ลานบาท สวนใหญ 
เปนการตั้งดอยคาเงินลงทุนในบริษัท บางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน) เนื่องจากประสบปญหาในการ 
ดําเนินธุรกิจ จงึเปนผลใหมีผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน จํานวน 240 ลานบาท  สําหรับยอด 
รวมคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสงผลใหกําไรสุทธิในปนี้ มีจํานวน  721  ลานบาท    ลดลงจํานวน 120 ลานบาท  
หรือลดลงรอยละ 14     จากปกอน การเพิม่ขึ้นของคาใชจายดังกลาวไมสงผลกระทบตอกระแสเงนิสด  
เนื่องดวยในป 2549 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 11 ลานบาท 

   
(2) การวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ของกลุมธุรกิจ 
 สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

บริษัทฯ จําแนกรายไดเปน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการลงทุน  ธุรกิจการ ใหเชา และบริการ 
 และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ในป 2549 บริษัทฯ มียอดรายไดรวมเพิม่ขึ้น เนื่องจากสาเหตุดังนี ้

1. รายไดจากธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ 
ในป 2549 บริษัทรวมสวนใหญมีผลการดําเนินงานทีด่ีขึ้น สงผลใหมีกําไรสุทธิสูงขึ้น บริษัท

ฯ รับรูสวนแบงกําไรของบริษัทรวมเทากบั 754 ลานบาทเพิ่มขึ้น 51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ  7  
นอกจากนี้บริษัทฯ มีกําไรจากการจําหนายหลักทรัพยจาํนวน  64  ลานบาท  เพิ่มขึน้รอยละ 36  จาก 
ปกอน 

 
2. รายไดจากการใหเชาและบรกิาร 
       ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวมในกลุมธุรกิจการใหเชาและบริการ จํานวน 1,528 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจาํนวน 255 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20 จากปกอน สวนใหญเปนการเพิม่ขึ้นของรายได 
คาบริการสาธารณูปโภค ไดแกคาไฟฟา คาไอน้ํารับ ยอดรายไดทีเ่พิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับราคาขาย 
ที่สูงขึ้น เปนผลมาจากตนทนุพลังงานที่เพิม่สูงขึ้น 
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3. รายไดจากธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
ยอดขายอสังหาริมทรัพยเทากับ 93 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54 ลานบาท หรือเพิ่มขื้นรอยละ 138 

เมื่อเทียบกับปกอน    เปนผลมาจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของบริษัทตาง ๆ     ที่ตั้งอยูในสวนอตุ 
สาหกรรมของบริษัท  และบริษัทใหมที่มารวมลงทุน สงผลใหยอดขายที่ดินในสวนอตุสาหกรรม 
ศรีราชาและกบินทรบุรี เพิ่มขึ้น เชน การขยายการผลิตของบริษัท มอลเทน (ไทยแลนด) จํากดั และ 
บริษัท  จาโนเมไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จาํกัด 
             สําหรับยอดรวมคาใชจายและดอกเบี้ยจายเทากับ 1,973 ลานบาท เพิ่มขึ้น 547 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38  จากปกอนเปนผลมาจากตนทนุบริการที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายและผลขาดทุน 
จากการดอยคาของสินทรัพยและเงนิลงทุน จํานวน 291 ลานบาท เพิ่มขึ้น 289 ลานบาท จากปกอน 
คาใชจายที่เพิม่ขึ้นสงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทลดลงจํานวน 120 ลานบาทแตไมสงผลกระทบตอ 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท      เนื่องจากกระแสเงินสดปนี้เพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 11 
ลานบาท 

      ในป 2549 บริษัทฯ จายเงินปนผลจํานวน 99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ของกําไรสุทธิ 
ปกอน ซ่ึงยังคงเปนไปตามขอกําหนดที่บริษัทฯ ในฐานะผูออกหุนกูชนดิไมมีหลักประกัน ครบ 
กําหนดไถถอนในป 2550  มีหนาที่ที่จะตองดํารงอัตราการจายเงนิปนผลตลอดระยะเวลาที่หนี ้
หุนกูยังคงคางชําระไวทีไ่มเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 
 

12.3.2 ฐานะการเงิน 
สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
(1) สินทรัพย 
          บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 11,848 ลานบาท เพิม่ขึ้นจากป 
กอน 629 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6   สินทรัพยสวนใหญเปนเงนิลงทุนรอยละ 83  อสังหา- 
ริมทรัพยรอการขายรอยละ 6 และที่ดินอาคารและอุปกรณรอยละ 9 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ 
         สินทรัพยหมุนเวยีน ณ ส้ินป 2549 เทากับ  196 ลานบาท สวนใหญเปนรายไดคางรับรอยละ 
67 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรอยละ 30 ของสินทรัพยหมุนเวยีน ตามลําดับ 

เงินลงทุนในหุนทุนเพิ่มขึ้น 522 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6 สวนใหญเปนผลมาจาก 
          บริษัทฯ  บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย นอกจากนี้ในระหวางปมีการซื้อหลักทรัพยหุนทนุ 
          เพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 193 ลานบาท 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพิ่มขึ้น 62 ลานบาท หรือเพิม่ขึ้นรอยละ 6 สวนใหญ เปนการเพิ่มขึ้น 
ของสิ่งปลูกสรางระหวางสรางในบริเวณเขตพื้นที่อําเภอกบินทรบุรีเปนการสรางสนามกอลฟขนาด  
18 หลุม สืบเนื่องมาจากบริษทัฯ มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาพื้นที่วางเปลาของบริษัท  ใหเปนพืน้ที่ที ่
สามารถรองรับน้ําในปริมาณมาก ๆ เพื่อรองรับน้ําที่ผานการบาํบัดแลวจากโรงงาน และขณะเดียวกนั 
ยังสงผลใหที่ดนิในสวนอุตสาหกรรมกบินทรบุรี มีราคาสูงขึ้น 
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  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 22 ลานบาท หรือรอยละ 23    สวนใหญเปนการลดลงของเงิน 
   มัดจําคาที่ดนิจํานวน 18 ลานบาท 

  
  (2)    หนี้สินและแหลงที่มาของเงินทุน 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 1,689 ลานบาท ลดลง 18  ลานบาท หรือลดลง 
                           รอยละ 1 จากปกอน หนี้สินสวนใหญเปนเงินเบกิเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงนิจํานวน  
                           949 ลานบาท หนี้สินระยะยาวสวนทีเ่หลือสวนใหญเปนเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของไมมีหลัก 
                           ประกัน อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ประมาณรอยละ 6  ตอป 

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.17 เทา เทียบกับปกอนซึ่งอยูที่  0.18  เทา 
และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยอยูที่ 6.84 เทาเทียบกบัปกอนซึ่งอยูที่ 7.69 เทา 
อัตราสวนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ ที่ดีและมัน่คง 

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 อสังหาริมทรัพยรอการขาย ที่ดิน อาคารและอุปกรณบันทึกดวย 
ราคาทุนรวม  1,743  ลานบาท   เปนอสังหาริมทรัพยในสวนอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูในจังหวัดใหญ  
 3  แหง   คือ  ชลบุรี  ปราจีนบุรี  และลําพูน    ติดถนนหลักและใกลตัวเมือง การคมนาคมสะดวก 
เพียบพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก เหมาะสําหรับตั้งโรงานผลิตสนิคา  สินทรัพยตามบัญชี 
เปนราคาทุนซึ่งต่ํากวาราคาตลาดมาก  ดังนัน้คุณภาพของสินทรัพยจึงเหมาะสมและเอือ้อํานวย 
ตอการประกอบธุรกิจการขายที่ดินไดมีการรับชําระหนีต้ามระยะเวลาที่กําหนดในสญัญา บริษัทฯ  
จึงไมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกจิ 

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.17 เทา  
โดยยงัคงเปนไปตามขอกําหนดที่บริษัทฯ จะตองดํารงอัตราสวนนี้ไวที่ไมเกิน 2 เทา ในฐานะผู 
ออกหุนกูชนิดไมมีหลักประกัน SPI ครบกําหนด พ.ศ. 2550 

 
      (3)      สภาพคลอง 

   ในป  2549    บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด  ณ  วันสิ้นปเทากบั  59  
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 11 ลานบาท โดยเปนผลมาจากกระแสเงินสดสุทธิที่ไดจากการ 
ดําเนินงานเทากับ 449 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 9 ลานบาท เนื่องจากกําไรที่เปนเงนิสด 
จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกจิการลงทุนปนี้เทากบั  316  
ลานบาท เทียบกับ 106  ลานบาท ของปที่ผานมา สวนใหญเปนผลจากการซื้อหลักทรัพยหุน 
ทุนสุทธิ 193 ลานบาท และกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมจดัหาเงินเทากับ 122 ลานบาท  
เทียบกับปกอนซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกจิกรรมจัดหาเงนิเทากับ  350 ลานบาท 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 96

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 ยอดรายไดคางรับที่มีปญหาในการชําระหนี ้
 

 จํานวนเงิน (พนับาท) 
มากกวา 1 เดือน ถึง 6 เดือน - 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 
มากกวา 12 เดอืนขึ้นไป                        5,838 

รวม                        5,838 
 
        สําหรับอัตราสวนสภาพคลอง บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองคิดเปน 0.14 เทา ในขณะ 

ที่มีอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดคดิเปน 0.36 เทา บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เชน มีการลดการค้ําประกนัแกบริษัทตาง ๆ ลง      เพื่อลดความเสี่ยง 
สําหรับสวนอตุสาหกรรมไดมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหทนัสมัย ไดผานการตรวจรบัรอง 
ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมคีวามสามารถ 
ในการทํากําไรอยูในเกณฑที่ดี และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงขึ้น 

โดยสรุปผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด  
(มหาชน) ดีขึน้อยางตอเนื่อง รายไดรวมสงูขึ้น มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาระหนี้สิน 
ลดลง ฐานะทางการเงินดีขึ้น สามารถสรางมูลคาเพิ่มโดยรวมแกผูถือหุน และยังคงความมั่นคงสืบ 
ตอไป 

 
12.3.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
 สําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

12.3.3.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  
      บริษัทฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซ่ึงเปนผูสอบบัญชี 
ของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 1,000,000.00 บาท 
12.3.3.2 คาบริการอื่น 
      บริษัทฯ จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงไดแก การสอบทานคาลิขสิทธิ์จายใหแกสํานักงาน 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงิน  45,000.00 บาท 

 
 
13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
          -ไมม ี– 
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                                                                     สวนที่ 3 
                    
                                                การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
           แบบ 56 -1  ประจําป  2549 

 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว     และดวยความ 

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท      หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 
ขาพเจาขอรับรองวา   ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือไมขาด 
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 
 

(1)    งบการเงนิและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดง 
ขอมูลอยางถูกตองครบถวน   ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน    ผลการดําเนินงาน     และกระแส 
เงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 
  

(2)    ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจ 
วา บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทั้งของบริษัท  และบริษัทยอยอยางถูกตองครบ 
ถวนแลว   รวมท้ังควบคุมดแูลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 

(3)    ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุม 
ดูแลใหมกีารปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2549    ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว     ซ่ึงครอบคลุม 
ถึงขอบกพรอง และการเปลีย่นแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระทาํที่มิชอบ 
ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษทัยอย 
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ในการนี้      เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรอง 
ความถูกตองแลว   ขาพเจาไดมอบหมายให    นางนิสา   จินดาสมบัติเจริญ      เปนผูลงลายมือช่ือกํากับ 
เอกสารนี้ไวทกุหนาดวย     หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ   นางนิสา  จินดาสมบัติเจริญ     กํากับไว  
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว ดังกลาวขางตน” 
 
 

         ชื่อ          ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 คณะกรรมการบริหาร   

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร              

2. นายสําเริง มนูญผล กรรมการบริหาร              

3. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป กรรมการบริหาร              

4. นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการบริหาร              

5. นายทนง ศรีจิตร กรรมการบริหาร              

 
 
ผูท่ีดํารงตําแหนงบริหารสงูสดุในสายงานบญัช ี

 
1. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ ผูจัดการฝายบัญชี  
 
 

                       ชื่อ                            ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ   นางนิสา   จินดาสมบัติเจริญ       ผูจัดการฝายบัญชี               
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลว    และดวยความ 
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท      ขาพเจาไมมีเหตอัุนควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว     ไมถูกตองครบถวน    
เปนเท็จ   ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ      

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ขาพเจาไดสอบทาน 
แลว   และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา  ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน   เปนเท็จ    ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด    หรือ 
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายใหนางนสิา จินดาสมบัติเจริญ เปนผูลงลายมือช่ือ 
กํากับเอกสารนี้ไวทกุหนาดวย     หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ    นางนิสา   จินดาสมบัติเจริญ    กํากับไว  
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลว ดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ               ตําแหนง ลายมือชื่อ 
        คณะกรรมการบริษัท 

1. นายโชคชัย  อักษรนันท ประธานกรรมการ         

2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ         

3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ         

4. นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ         

5. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง กรรมการ         

6. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย กรรมการ         

7. นายซึโยชิ โนโระ กรรมการ         

8. พล.ต.ท อัมรินทร เนียมสกุล กรรมการ  

9. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม ประธานกรรมการตรวจสอบ         

10. นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ กรรมการตรวจสอบ         

11. นายสมพงษ วนาภา กรรมการตรวจสอบ         
 

                       ชื่อ                         ตําแหนง ลายมือชื่อ 

ผูรับมอบอํานาจ     นางนิสา   จินดาสมบัติเจริญ      ผูจัดการฝายบัญชี                 

30  มีนาคม  2550 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร  และผูมีอาํนาจควบคมุของบริษัท มีดังนี้ 
 
 

1. ช่ือ      นายโชคชัย   อักษรนันท   อายุ     64   ป       สัญชาต ิ         ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ประธานกรรมการ 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (เกียรตินยิม)  สาขา วิศวกรรมเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี  University of New Brunswick  ประเทศ แคนาดา 
 - ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี  University of New Brunswick  ประเทศ แคนาดา 
 - ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร  University of New Brunswick   
       ประเทศ แคนาดา 
 -  ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร หลักสูตรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 311) 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ       The Role of  The Chairman Program (RCP)  รุน 11/2005   
                                                 Director Accreditation Program (DAP) รุน 50/2006   

           จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                        
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

2541  - ปจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
2545  - ปจจุบนั   กรรมการ , ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย)  

  และประธานกรรมการสรรหา  จํากัด (มหาชน)  
2545  - ปจจุบนั   กรรมการ     บริษัท ไทยอนิดัสเตรียลแกส จํากัด (มหาชน) 
บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
2545  - ปจจุบนั   ประธานกรรมการ   บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด           
2548  - ปจจุบนั   ประธานกรรมการ                           บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากดั  

 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)      - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร        -  
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2. ช่ือ    นายบุญปกรณ   โชควัฒนา          อาย ุ  71  ป       สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท รองประธานกรรมการ 
 การศึกษา 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM ประเทศสหราชอาณาจักร 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ     Director Accreditation Program (DAP) รุน 3/2003  
                                                     Director Certification Program (DCP) รุน 68/2005    
        จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

2531  - ปจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน) 
2541  - ปจจุบนั  รองประธานกรรมการ           บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 

 2521  - ปจจุบนั  กรรมการ                        บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎรจํากัด (มหาชน) 
2542  - ปจจุบนั  กรรมการ                           บริษัท ไอ ที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ  

              2541  - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท บุญวัฒนโชค จํากัด * 
              2533  - ปจจุบัน  กรรมการ               บริษัท โชคธนสิน จํากัด * 
 2515  - ปจจุบนั  กรรมการ                           บริษัท โชควฒันา จํากดั * 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    1,545,620 หุน =  0.31%  
              ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      ลําดับที่  3 , 11  
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3. ช่ือ   นายบุณยสิทธิ์   โชควัฒนา          อาย ุ    69   ป       สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์  วิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์  บริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ      Director Accreditation Program (DAP) รุน 3/2003 
                                                 Director Certification Program (DCP) รุน 68/2005 
               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                            
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2515  - ปจจุบนั          ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 2518  - ปจจุบนั          ประธานกรรมการ             บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
              2541  - ปจจุบัน          ประธานกรรมการ               บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
              2538  - ปจจุบัน          รองประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
              2524  - ปจจุบัน          กรรมการที่ปรึกษา  บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) 
                   คณะกรรมการ 
 2533  - ปจจุบนั          กรรมการที่ปรึกษา  บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
 2545  - ปจจุบนั          กรรมการ   บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
              2534  - ปจจุบัน          ประธานกรรมการ  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ จํากัด 
              2534  - ปจจุบัน          ประธานกรรมการ               บริษัท โชควฒันา จํากดั * 
              2538  - ปจจุบัน          ประธานกรรมการ             บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด * 
 2532  - ปจจุบนั          ประธานกรรมการ  บริษัท แพนแลนด  จํากัด * 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    5,854,680 หุน =   1.19% 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      ลําดับที่  2 , 11  
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4. ช่ือ     นายสันติ  วิลาสศักดานนท        อาย ุ    56   ป       สัญชาติ        ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ  และกรรมการบริหาร 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาโท  การบัญชี    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
- ปริญญาโท  การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร หลักสูตรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่  355   
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ      Director Accreditation Program (DAP) รุน 3/2003 
     จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)               
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2548  - ปจจุบนั  กรรมการอิสระ   ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 2545  - ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
2549  - ปจจุบนั  สมาชิกสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
2549  - ปจจุบนั  ประธาน                สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   
2545  - ปจจุบนั  กรรมการ                     บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

              2541  -ปจจุบัน  กรรมการ                           บริษัท สมโพธิ์เจแปนประกนัภัย  
(ประเทศไทย) จํากัด 

 2526  - ปจจุบนั  กรรมการ                           บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จาํกัด *  
 2531  - ปจจุบนั  กรรมการ                       บริษัท สินภราดร จํากัด * 
 2538  - ปจจุบนั  กรรมการ                         บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด * 
 2540  - ปจจุบนั  กรรมการ                       บริษัท แพนแลนด จํากัด * 
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ                        บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด*   

* บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    1,162,850 หุน =   0.24% 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -   
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 
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5. ช่ือ   นายทนง  ศรีจติร                     อาย ุ  51   ป               สัญชาติ    ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท            กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ และกรรมการบริหาร 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี  รัฐศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ       Director Accreditation Program (DAP) รุน 3/2003 

             Director Certification Program (DCP)  รุน 72/2006 
Finance for Non-Finance Director (FND)  รุน 9/2004 

               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                             
ประสบการณการทํางาน 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2545  -  ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ  
2542  -  ปจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากดั 
2542  -  ปจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992  จํากดั 
2547  -  ปจจุบนั  รองประธานกรรมการ                   บริษัท พทิักษกจิ จํากดั 

              2547  -  ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ                   บริษัท พีทีเค มัลติเซอรวิส จํากัด  
 2531  -  ปจจุบนั  กรรมการผูจัดการ  บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด * 
 2540  -  ปจจุบนั  กรรมการผูจัดการ                         บริษัท แพนแลนด จํากัด * 
 2545  -  ปจจุบนั  กรรมการผูจัดการ                         บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จาํกัด * 
 2545  -  ปจจุบนั  กรรมการผูจัดการ                         บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากดั  
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท สินภราดร จํากัด *             
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 

การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    115,000 หุน   =   0.02% 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 
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6. ช่ือ      นายสมศักดิ์    ธนสารศิลป อายุ    63  ป       สัญชาต ิ         ไทย 

ตําแหนงในบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  (การจัดการทัว่ไป)  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร  สาขารัฐศาสตร   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ     Director Certification  Program (DCP) รุน 5/2001   

               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)             
ประสบการณการทํางาน 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
2537  -  ปจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน) 
2520  -  ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
2526  -  ปจจุบนั  กรรมการ                           บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) 
2527  -  ปจจุบนั  กรรมการ                           บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
2530  -  ปจจุบนั  กรรมการ                          บริษัท บูติคนวิซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
2530  -  2536  กรรมการ                        บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน) 
2520  -  2524               กรรมการ                      บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
2531  -  ปจจุบนั  ประธานกรรมการ       บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด * 
2545  -  ปจจุบนั  ประธานกรรมการ                        บริษัท สินภราดร จํากัด * 
2523  -  ปจจุบนั  ประธานกรรมการและ  บริษัท สมบัติธนา จํากัด * 
   ผูจัดการ 
2538  -  ปจจุบนั  กรรมการผูจัดการ         บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด * 
2531  -  2544  กรรมการผูจัดการ                        บริษัท สินภราดร จํากัด * 
2524  -  ปจจุบนั  กรรมการ     บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด * 
2540  -  ปจจุบนั  กรรมการ                         บริษัท สยามซัมซุงประกันชวีิต จํากดั 
2540  -  ปจจุบนั  กรรมการ                     บริษัท แพนแลนด จํากัด * 
*  บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    1,630,000 หุน =   0.33% 

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -     
 
           
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 
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7. ช่ือ      นายสําเริง  มนูญผล           อายุ   70  ป       สัญชาต ิ         ไทย 
ตําแหนงในบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 การศึกษา                                      
- มัธยมศึกษา  โรงเรียน ราชบพิธ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ      Director Accreditation Program (DAP)  รุน 3/2003 

               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                        
ประสบการณการทํางาน 

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2541  - 2547         รองประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
     2548 - ปจจุบนั         กรรมการ   บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
              2545  - ปจจุบัน          ประธานกรรมการ  บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จาํกัด * 
 2526  - 2544          กรรมการผูจัดการ  บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จาํกัด * 

* บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    1,488,460 หุน =  0.30% 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -      
 
8. ช่ือ    นายสุรินทร  วฒันศิริพงษ      อาย ุ  61  ป        สัญชาต ิ         ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท กรรมการ  และกรรมการตรวจสอบ 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี นิติศาสตร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ      Director Accreditation Program (DAP)  รุน 3/2003 
               Director Certification Program (DCP)  รุน 68/2005 
               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                          
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2542 - 2547  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท สหพฒันพิบูล จํากดั (มหาชน)  

2548 - ปจจุบนั    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 

 2543 - ปจจุบนั    กรรมการ      บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จํากดั  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    88,420  =   0.02%  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 
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9.  ช่ือ    นายซึโยชิ   โนโระ                    อาย ุ    58   ป       สัญชาติ      Japanese     
 ตําแหนงในบริษัท กรรมการ 
 การศึกษา                                      

- TOKYO UNIVERSITY, B.A. IN LAW  
 ประสบการณการทํางาน 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  - 
บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ  

 1981 PROCESSED FOODS DEPT. B,  MITSUBISHI CORPORATION, TOKYO 
 1987 COFFEE TEAM LEADER,  MITSUBISHI CORPORATION, TOKYO 
 1993 GENERAL MANAGER, FOOD DEPT. MITSUBISHI INTERNATIONAL   
       CORPORATION, NEW YORK 
 1995 C.O.O. FOR FOODS GROUP.  MITSUBISHI INTERNATIONAL 
       CORPORATION, NEW YORK 
 1996 GENERAL MANAGER, FOOD  MITSUBISHI CORPORATION, TOKYO 
  MATERIALS DEPT., 
 2001 ASSISTANT TO GROUP CEO  MITSUBISHI CORPORATION, TOKYO 
  GENERAL MANAGER FOR 
  INVESTMENT, MARKETING,  
  ENVIRONMENT AND AUDIT, 
  LIVING ESSENTIAL GROUP 

2002 VICE PRESIDENT AND DIRECTOR JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE,  
BANGKOK 

 2004 PRESIDENT    JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE,  
BANGKOK 

 2002-Present  
  PRESIDENT    MITSUBISHI CO., (THAILAND) LTD. 
       AND THAI-MC CO., LTD. 
 2005-Present  
  VICE PRESIDENT AND DIRCTOR JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE, 
       BANGKOK 
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    -   
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 
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10. ช่ือ     นายกําธร   พนูศักดิ์อุดมสิน                   อาย ุ  72  ป       สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท            กรรมการ 
 การศึกษา                                      

- มัธยมศึกษา  โรงเรียน เผยอิง 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ     Director Accreditation Program (DAP)  รุน 3/2003 
                Director Certification Program (DCP) รุน 68/2005 
               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                        
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2538  - ปจจุบนั         รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
       2549  - ปจจุบนั         กรรมการ   บริษัท ไอ ที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
              2541  - ปจจุบัน         ประธานกรรมการ     บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จํากัด* 

2541  - ปจจุบนั         ประธานกรรมการ                บริษัท ยูนีฟนดส จํากัด* 
2541  - ปจจุบนั         ประธานกรรมการ               บริษัท ยูนีเว็ลธ จํากัด* 

 2541  - ปจจุบนั         ประธานกรรมการ และ บริษัท ยูนีเวอรสบิวตี้ จํากัด 
           ผูอํานวยการ 
 2524  - ปจจุบนั         กรรมการ   บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด* 
 2541  - ปจจุบนั         กรรมการ                                บริษัท ยูเนีย่นยูนีเวอรส จํากัด 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    21,950,350  =  4.44 %  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 
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11.  ช่ือ      นายบุญเกยีรต ิ   โชควัฒนา อาย ุ    59   ป       สัญชาต ิ         ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท            กรรมการ 
 การศึกษา                                      

 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสถาบันวูรสเตอรโพลีเทคนิค  
   รัฐแมสซาชูเซทส  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบรูพา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ       Director Accreditation Program (DAP) รุน 3/2003 
                                                 Director Certification Program (DCP) รุน 41/2004 
               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                             

ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2536  -  ปจจุบนั       ประธานกรรมการ    บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล                   
                                                                               เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
           2537  -  ปจจุบนั       ประธานกรรมการ            บริษัท ประชาอาภรณ จํากดั (มหาชน) 

2522  -  ปจจุบนั       กรรมการผูอํานวยการ       บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
 2545  -  ปจจุบนั       กรรมการ   บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ  
             2536  -  ปจจุบัน       ประธานกรรมการ   บริษัท แชมปเอช จํากัด  

2545  -  ปจจุบนั  ประธานกรรมการ   บริษัท สุขทรรศน จํากัด  
2531  -  ปจจุบนั  กรรมการผูจัดการ             บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล คอมเมอรเชียล 
      โคออดิเนชั่น จํากัด * 
2515  -  ปจจุบนั  กรรมการ                    บริษัท โชควัฒนา จํากัด * 
2532  -  ปจจุบนั  กรรมการ                        บริษัท แพนแลนด จํากัด *   
* บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ    4,160,860 หุน  =  0.84 %  

 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      ลําดับที่ 2 , 3 
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12. ช่ือ   นายพิพฒั  พะเนียงเวทย           อาย ุ    67   ป       สัญชาต ิ         ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท กรรมการ 
 การศึกษา                                      

- Bachelor’s Degree in Education Science, Quanzhou Physical Culture Institute, 
    People’s Republic of China 

- ปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business 
     Administration) 

- จบการศึกษาหลักสูตร Stanford Executive Program at Stanford University 
     California, USA. 

- หลักสูตร ปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุน 2  ที่สถาบันวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ     Director Accreditation Program (DAP) รุน 3/2003 
                                                  Director Certification Program (DCP) รุน 39/2004 
               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                             
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2523  - ปจจุบนั  ประธานกรรมการ   บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จาํกัด (มหาชน)      
 2544  - ปจจุบนั  ประธานกรรมการ           บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จํากดั (มหาชน) 
              2538  - ปจจุบัน    ประธานกรรมการ         บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากดั (มหาชน) 
 2516  - ปจจุบนั  กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
2535  - ปจจุบนั  ประธานกรรมการ    บริษัท ไดอิชิแพจเกจจิ้ง จํากดั 
2531  - ปจจุบนั  ประธานกรรมการ        บริษัท ซันโกแมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

              2533  - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท  เพรซิเดนทอินเตอรฟูด จํากดั  
2545  - ปจจุบนั  กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ที เอ็ม ฟูดส จํากัด 

 2524  - ปจจุบนั  กรรมการ     บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด *  
      2549  - ปจจุบนั               กรรมการ                   บริษัท เพรซิเดนทเดนิชฟูดส จํากัด 
          2549  - ปจจุบนั  กรรมการ                     บริษัท ไทย-เมยีนมารซัคเซสเวนเจอร จํากดั  
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    8,260  =   0.002 %  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
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13. ช่ือ      พลตํารวจโทอมัรินทร  เนียมสกุล       อาย ุ    59   ป       สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท            กรรมการ 
 การศึกษา                                      

-  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร (ตํารวจ)  โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
-  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร  

 -  Master of Art                                          University of KANSAS, U.S.A. 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ         Director Accreditation Program (DAP) รุน 60/2006                                          
     จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                             
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   
 2549 - ปจจุบนั    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร 

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ  
 2528   นายเวรอธิบดีกรมตํารวจ 
 2530   ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวดัระยอง 
 2531   ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 2533   รองผูบังคับการตํารวจภูธร 2 
 2535   รองผูบังคับการกองวิจยัและวางแผน 
 2537   ผูบังคับการกองการตางประเทศ 
 2541   รองผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
 2543   รองผูบัญชาการตํารวจสันติบาล 
 2545   จเรตํารวจ 
 2546   ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 
 2547   ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมอืง 
 2548   ผูบัญชาการสํานักงานนติิวิทยาศาสตรตํารวจ 
          2549 - ปจจุบนั  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    -   
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
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14. ช่ือ   นายวนัชัย  อํ่าพึ่งอาตม          อายุ     59   ป       สัญชาต ิ         ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท กรรมการ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 การศึกษา                                      

-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
-  ปริญญาโท บริหารการจัดการ  (Master of Management)  สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจ  
   ศศินทรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 -  ผานการอบรม  MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (รุน 4)   ประชาสัมพันธธุรกิจ   
    กรมประชาสัมพันธ (รุน 14) 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ    Director Accreditation Program (DAP) รุน 35/2005 
                                                  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                             
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 2548  - ปจจุบนั        กรรมการอิสระและ    บริษัท โลหะกจิเม็ททอล จํากดั (มหาชน) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ              

2545  - ปจจุบนั        กรรมการและ         บริษัท มูราโมโต อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) 
         กรรมการตรวจสอบ          จํากัด (มหาชน)           
บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ  

             2545  - 2545        กรรมการและประธานกรรมการ   องคการเภสัชกรรม    
                   ตรวจสอบ 
             2545  - 2545        กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอรตี ้
        ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

2547  - ปจจุบนั        กรรมการผูจัดการ   บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จํากัด 
              2546  -  2547        กรรมการผูจัดการ   บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอรตี ้

       ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
              2537  - 2546        กรรมการ    สมาคมผูตรวจสอบบัญชีภายใน 
        แหงประเทศไทย  
              2545  - 2546        กรรมการ    บริษัทไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส                  

                                                                                               จํากัด 
2546  - 2546        กรรมการ                บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
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2548  - ปจจุบนั        กรรมการ    วิสาหกจิชุมชน 

 2517  - 2534        ผูจัดการฝายตรวจสอบ  บริษัท ชลประทานซีเมนต จาํกัด 
 2529  - 2534        ผูชวยกรรมการผูจัดการทั่วไป  บริษัท ชลประทานซีเมนต จาํกัด 
 2529  - 2534        ผูจัดการสํานักงานประชาสัมพันธ บริษัท ชลประทานซีเมนต จาํกัด  
 2545  - 2548        เลขาธิการ    สมาคมนิสิตเกาศศินทรจุฬาลงกรณ 
                                                                                                             มหาวิทยาลัย               
 2546  - ปจจุบนั        อนุกรรมการตรวจสอบ   ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร(ปทท) 
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    -   
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
 
15. ช่ือ      นายวฒันเกียรติ  จิรสิทธิธํารง           อาย ุ    65   ป       สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท กรรมการ 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ       Director Accreditation Program (DAP) รุน 3/2003 
                                                 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                             
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย      -     

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2548  - ปจจุบนั  ประธานกรรมการ        บริษัท เจนเนอรรัลกลาส จํากัด 

2536  - ปจจุบนั  ประธานกรรมการ                บริษัท ท็อปเทรนด แมนแูฟคเจอรี่ จํากัด 
2544  - ปจจุบนั  ประธานกรรมการ                บริษัท ไทยควิพี จํากัด 

              2532  - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ     บริษัท ไทยคามายา จํากดั  
 2523  - ปจจุบนั  กรรมการผูจัดการ     บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส จํากัด 
 2546  - ปจจุบนั  กรรมการ            บริษัท วิจยัและพัฒนา โอซูกา เอเซีย จํากัด 
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ                            บริษัท ชิเซโด โปรเฟรสชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด 
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    223,750  =   0.05 %  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
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16. ช่ือ   นายสมพงษ วนาภา                อาย ุ   63  ป       สัญชาต ิ         ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท กรรมการ   และกรรมการตรวจสอบ 
 การศึกษา                                      
 -  เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 -  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 -  M.B.A. (FINANCE), MICHIGAN STATE UNIVERSITY (ทุน ก.พ.) 
 -  DIPLOMA IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROGRAMMING INSTITUTE 
    OF SOCIAL STUDIES, THE NETHERLANDS 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director Certification Program (DCP) รุน 62/2005 
                                                 Audit Committee Program รุน 13/2006                           
               จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
 ธ.ค. 49 - ปจจบุัน    กรรมการ และประธานกรรมการ     บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากดั (มหาชน) 
        ตรวจสอบ 

2548    - ปจจบุัน     กรรมการ คณะกรรมการ        บริษัท  เหมราชพัฒนาทีด่ิน จํากดั (มหาชน) * 
บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 

 2547  -  ปจจุบนั        กรรมการ คณะกรรมการ ,  
                 ประธานคณะกรรมการอิสระ  ธนาคารออมสิน 
             2548  -  ปจจุบัน        ประธานคณะกรรมการ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                 บริหารโครงการปริญญาโทดาน 
          บริหารธุรกิจ 

2546  -  2547            ประธานอนุกรรมการ          สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
                เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนา     เทคโนโลยีแหงชาติ 

      ธุรกิจชีวภาพ  
      คณะกรรมการ  นโยบายเทคโนโลยี 
      ชีวภาพแหงชาติ 

              2545  -  2547       กรรมการ คณะกรรมการ         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
               แหงประเทศไทย 
              2546  -  2547        กรรมการ คณะกรรมการ        การนิคมแหงประเทศไทย 
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   2548  -  2549        กรรมการ คณะกรรมการ  สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ
                 กํากับดแูลโครงการวิจัย 
          บูรณาการนํารอง 
              2548  -  ปจจุบัน        กรรมการ คณะกรรมการ  สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
                จัดทําบันทึกขอตกลง   รัฐวิสาหกจิ  กระทรวงการคลัง 
                 และประเมินผลการดําเนินงาน 
          รัฐวิสาหกจิ     
               2545  -  2547       เลขาธิการ             สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
               2544             รองเลขาธิการ            สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
 * บริษทัอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    -   
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
 
 
17. ช่ือ    นางดรุณี  สุนทรธํารง  อาย ุ  52   ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายกลาง และเลขานุการคณะกรรมการ 
 การศึกษา                           

- ปริญญาตรี  สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 การอบรมหลักสูตร      กฎหมายและระเบียบปฏิบัตสํิาหรับเลขานุการบริษัท 
              Corporate Secretary Deverlopment  Program  
    จากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 
    Board Reporting  
              จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                          
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2531 - ปจจุบนั   กรรมการ   บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด* 
 2539 - ปจจุบนั   กรรมการ   บริษัททรัพยสินสหพัฒน จํากัด* 
 2545 - ปจจุบนั   กรรมการผูจัดการ  บริษัท สินภราดร จํากัด* 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)    4,350  =   0.0008%  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
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18. ช่ือ    นางนิสา      จินดาสมบตัิเจริญ อายุ   55    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายบญัชี 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี  สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 การอบรมหลักสูตร      MINI MBA   รุน 1  เศรษฐศาสตรกับธุรกิจ และการจดัการ 
    คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย   
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2542 - ปจจุบนั    กรรมการ  บริษัท สินภราดร จํากัด* 
 2545 - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด* 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)   1,770  =  0.0003%  
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      -  
 
19. ช่ือ    นายสมชัย   พนัธุพฤกษ    อาย ุ  56    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายการเงิน 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี  สาขาบัญชี  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2539  - ปจจุบนั   กรรมการ  บริษัท พิทักษกิจ จํากดั 

2547  - ปจจุบนั     กรรมการ  บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด* 
 2547  - ปจจุบนั   กรรมการ  บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากดั 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)       - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร         -  
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20. ช่ือ    นายวิชัย     เลาหวิจิตร อาย ุ  57    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายกฎหมาย 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2546  - ปจจุบนั    กรรมการ  บริษัท พิทักษกิจ จํากดั 
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด   
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)       - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร         -  
 
 
21. ช่ือ    นางสาวเสาวนีย   นําเบญจพล อาย ุ  52    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี  สาขา  อักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2530  - ปจจุบนั    กรรมการ  บริษัท พิทักษกิจ จํากดั 
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากดั  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)       1,950 =  0.0003 % 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร         -  
 
 
 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 118

 
 
 
22. ช่ือ    นางพิมพสิริ     ควรสุวรรณ  อายุ   51    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ 
 การศึกษา                                      
 - ประกาศนยีบัตร วิชาชีพ  วิทยาลัยเขตบพิตรพิมุข 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2539  - ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด * 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)      15,000 =  0.0030 % 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร         -  
 
 
23. ช่ือ    นายชูโต   จิระคุณากร อาย ุ  47    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายโครงการศรีราชา 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี  สาขาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2543  - 2545  กรรมการผูจัดการ  บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากดั  
 2545  - ปจจุบนั  กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากดั 

2535  - ปจจุบนั    กรรมการ   บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด 
 2542  - ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด *  

2545  - ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จาํกัด * 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)       - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร         -  
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24. ช่ือ    นายสนทยา    ทับขันต  อายุ   43    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายโครงการลําพูน 
 การศึกษา                                      
 - ปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมไฟฟา  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ  
 2543  - ปจจุบนั    กรรมการ  บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด  
 2546  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากดั  
 2546  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากดั 
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
 2548  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบวล่ิง จํากัด   
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)     - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร       -  
 
 
25. ช่ือ    นายทินกร   บุนนาค อาย ุ  42    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายโครงการกบินทรบุรี 
 การศึกษา                                      

- ปริญญาตรี  สาขาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2547  - ปจจุบนั    กรรมการ   บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากดั 
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เทรชเชอรฮิลล  จํากัด  
 2548  - ปจจุบนั  กรรมการ   บริษัท ศรีราชา บีเอสซี โบวล่ิง จํากัด 
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)       - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร         -  
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26. ช่ือ    นางทัศนีย    อินทะปุระ   อาย ุ  50    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายสาํนักงานโครงการ 
 การศึกษา                                      
 - เลขานุการ วทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2542  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากดั 
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากดั  
 2547  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี จํากัด * 
 * บริษัทอื่นทีป่ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)     - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร       -  
 
 
27. ช่ือ    นายอนนัต   สุนปาน   อาย ุ  56    ป      สัญชาติ          ไทย 
 ตําแหนงในบริษัท ผูจัดการฝายวจิัย พัฒนา 
 การศึกษา                                      
 - ปริญญาโท  สาขาวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ประสบการณการทํางาน 
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  -  

บริษัทจํากัด และอ่ืน ๆ 
 2545  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด 
 2548  - ปจจุบนั  กรรมการ  บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากดั  
 การถือหุนในบริษัท (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)     - 
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร       -  
 



 

 

       เอกสารแนบ 2 : กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทรวม  ตามตารางดังนี้  
 

บริษัทรวม *  

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

  1.นายโชคชัย อักษรนันท  X                                              
  2.นายบุญปกรณ โชควัฒนา /                                /           
  3.นายสําเริง มนูญผล //     /     X                   /             
  4.นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา // X   X X     /   X    X / X / / X /       / 
  5.นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป // / / /   X                /     /          / X  
  6.นายสันติ วิลาสศักดานนท // / X     / /                              X   
  7.นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง /                 /                     X        
  8.นายซึโยชิ โนโระ /                                              
  9.นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน /                          /                  
10.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย /                         /                 
11.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา /             /         X        /          
12.นายทนง ศรีจิตร //   /     / /         X                   /  /   
13.นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ  /                                /             
14.นายสมพงษ วนาภา /                                              
15.นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม /                                               
16.พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล /                  /    /  
X = ประธานกรรมการ    // =          กรรมการบริหาร / = กรรมการ             
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 * หมายเหตุ : รายชื่อบริษัทรวม มีดังนี ้
 

1.   บจ.สหพฒันเรียลเอสเตท 8.   บจ.สปอรทเอช 15. บมจ.ไทยวาโก 22. บจ.พิทักษกิจ 
2.   บจ.อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง  1992 9.   บจ.อินเตอรเนชั่นแนลแลบฯ 16. บจ.ที.ยู.ซี.อีลาสติค 23. บจ.สหชลผลพืช 
3.   บจ.ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 10. บจ.ไลออน (ประเทศไทย) 17. บมจ.สหพฒันพิบูล  
4.   บจ.ไหมทอง 11. บจ.แฟมิลี่โกลฟ          18. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล  
5.   บจ.เฟสทยไูนเต็ดอนิดัสตรี 12. บมจ.ธนูลักษณ 19. บจ.เอส.แอพพาเรล  
6.   บจ.ทรัพยสินสหพัฒน 13. บจ.แชมปเอช 20. บจ.ทอปเทร็นดแมนแูฟคเจอริ่ง  
7.   บจ.ชาลดอง (ประเทศไทย) 14. บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส 21. บจ.เค อาร เอส ลอจิสติคส  
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กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน  ตามตารางดังนี ้
 

บริษัทที่มีรายการระหวางกัน ** รายชื่อ 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

  1.นายโชคชัย อักษรนันท                                         
  2.นายบุญปกรณ โชควัฒนา                                         
  3.นายสําเริง มนูญผล                                         
  4.นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา /         /       /   X /    /     
  5.นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป              /         /     /   /    
  6.นายสันติ วิลาสศักดานนท           /         /    /            
  7.นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง                 X    X                  
  8.นายซึโยชิ โนโระ                                         
  9.นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน                                         
10.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย                                   
11.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา         / X  /    / X         /     X  
12.นายทนง ศรีจิตร             /   /            /           
13.นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ                                       
14.นายสมพงษ วนาภา                                         
15.นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม                                         
16.พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล                     
X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร    / =กรรมการ               
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** รายชื่อบรษิัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตัง้แต 5  แสนบาทขึ้นไป ในป 2549 มีดงันี ้
  

24. บจ.เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) 33.  บจ.ไทยสปอรตการเมนท 41.  บจ.ราชาอูชิโน 
25. บจ.โทเทิลเวย อิมเมจ 34.  บจ.ไทยควิพ ี 42.  บจ.เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) 
26. บจ.ไทยมอนสเตอร 35.  บจ.นิสชินฟูดส (ไทยแลนด) 43.  บจ.ไทยชกิิโบ 
27.  บจ.แกรนดสตารอินดัสตรี 36.  บจ.ไทยซคีอมพิทักษกจิ  
28. บจ.บางกอกแอธเลติก 37.  บจ.ไทยอาราอิ  
29.  บมจ.เอสแอนดเจอินเตอรเนชั่นแนลเอนเตอรไพรส 38.  บจ.บางกอกโตเกียวซ็อคส                        
30.  บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 39.  บมจ.โอ ซี ซี  
31.  บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ 40.  บจ.แอสโปคอมป (ไทยแลนด)         
32.  บจ.เจนเนอรรัลกลาส        (เดิมชื่อ พ.ีซี.บี. เซนเตอร (ประเทศไทย)  
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กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน  ตามตารางดังนี้   (ตอ) 
 

                    บริษัทที่มีรายการระหวางกัน ** (ตอ) รายชื่อ 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 

  1.นายโชคชัย อักษรนันท                                                 
  2.นายบุญปกรณ โชควัฒนา                                                
  3.นายสําเริง มนูญผล                                                 
  4.นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา /    X  / /                       /            
  5.นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป   /       /                 /    X  /        
  6.นายสันติ วิลาสศักดานนท     /       /     /         / /                 
  7.นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง             /  /                            
  8.นายซึโยชิ โนโระ                                                 
  9.นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน                                     /            
10.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย                               /            
11.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   X                        X         X  
12.นายทนง ศรีจิตร     /                       /       /             
13.นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ                                               
14.นายสมพงษ วนาภา                         
15.นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม                                                 
16.พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล                                                 
X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / =กรรมการ 
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** รายชื่อบรษิัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตัง้แต 5  แสนบาทขึ้นไป ในป 2549 มีดงันี้ (ตอ) 
  

44. บจ.ไทยสเตเฟล็กซ 53.  บจ.สมโพธิ์เจแปน ประกันภยั (ประเทศไทย) 62. บจ.เพรซิเดนทโฮลดิ้ง 
45. บจ.ไทยควิบิค เทคโนโลยี่ 54.  บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร 63. บจ.ไทย ท ีวาย อินดัสเตรียล 
46. บจ.ศรีราชาเอวิเอชั่น 55.  บมจ.บางกอกรับเบอร 64. บจ.โทรี่ไทย 
47. บจ.ไทยจาโนเม 56.  บจ.ไทยลอตเต 65. บจ.สหไทยพัฒนภัณฑ 
48. บจ.ไทยทาเคดะเลซ 57.  บจ.แอดวานซไมโครเทค 66. บจ.เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ 
49. บมจ.บูติคนิวซิตี ้ 58.  บจ.เทรชเชอรฮิลล 67. บจ.ไอ ดี เอฟ 
50. บจ.ไทยคามายา 59.  บจ.ไทยซมัซุงอิเลคทรอนิคส  
51. บจ.โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส 60.  บจ.คาลคอรป อินเตอรเนชั่นแนล  
52. บจ.ไทยอาซาฮีคาเซอิ สแปนเด็กซ 61.  บจ.พี ที เค มัลติเซอรวิส  
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