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                สวนที ่ 1 

     ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
 

 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งบรษิัท เม่ือ
วันท่ี 5 เมษายน 2515   ประกอบธุรกิจหลัก 3  ประเภท   ไดแก  ธุรกิจการลงทุนในหุนบรษิัทตาง ๆ     
ธุรกิจการใหเชาและบริการ   และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550    บริษัทฯ  ไดเขาลงทุนใน
ทุนเรือนหุนของบรษิัทตาง ๆ  เปนจํานวนท้ังส้ิน 166 บริษัท  โดยไดรับผลตอบแทนในรปูเงินปนผล
จากกิจการท่ี บริษัทฯ เขาลงทุน   ประกอบดวย  3 สายธุรกิจหลัก  คือ 

1. สายธุรกิจการผลิต   
2. สายธุรกิจจัดจําหนาย   
3. สายธุรกิจบริการและอ่ืน ๆ  

  บริษัทในสายธุรกิจการผลิต    สวนใหญเปนการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคภายใตเครื่องหมาย
การคาของบริษัทฯ ของบริษัทในกลุม และท่ีไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ โดยสินคาท่ีผลิตไดสวน
ใหญจะจําหนายในประเทศผานบรษิัทในสายธุรกจิจดัจําหนาย   สวนสินคาท่ีสงออกนั้นบริษัทผูผลิตจะ
เปนผูดําเนินการสงออกในนามของบรษิัทผูผลิตเอง     สําหรับบริษัทในสายธุรกิจบริการและอ่ืน ๆ นัน้ 
จะใหบรกิารท้ังบรษิัทในกลุมและนอกกลุม 
  ธุรกิจการใหเชาและบริการ         บริษัทฯ เปนผูดําเนินการเอง  เปนการใหบริการดานการให
เชาท่ีดิน อาคาร และใหบรกิารดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหบรกิารไฟฟาและไอน้ํา
ภายในสวนอุตสาหกรรม ศรีราชา ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับสัมปทาน โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับและ
คาบริการสาธารณูปโภครับ   นอกจากนี ้ บรษิัทฯไดติดตอขอลิขสิทธ์ิและเครื่องหมายการคาของ
ผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงจากตางประเทศ และใหสิทธิบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคาเหลานั้น โดย
ไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธ์ิรับ และบริษัทฯ ยังไดใหบรกิารดานคาํปรกึษา แนะนํา วางแผน
ดานธุรกิจ การจัดการและการดําเนินโครงการใหม ๆ แกบริษัทตาง ๆ ในกลุม ท้ังนี้ บรษิัทฯ ไดรับ
คาตอบแทนในรูปคาปรึกษารับ  และคาบริการรับ    ในป 2550 บริษัทฯ ไดเพ่ิมธุรกิจใหบริการสนาม
กอลฟกบินทรบุรสีปอรตคลับ ในพ้ืนท่ีอําเภอกบินทรบุรี จงัหวดัปราจนีบุรี โดยไดรับคาตอบแทนในรปู
คาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
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         ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       บริษัทฯ ไดดําเนนิธุรกิจพัฒนาท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม  มี
วัตถุประสงค  เพ่ือรองรบัการขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบรษิัทตาง ๆ และเปนการสนองตอ
นโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยงัสวน 
ภูมิภาคโดยบรษิัทฯ จะมีรายรับจากการขายพ้ืนท่ี ปจจบัุนบริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการอยู  3  
แหง  ในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัชลบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดลําพูน 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2550   ตองเผชิญกับปจจัยเส่ียงท้ังภายในและภายนอก   เชน  ความไม
แนนอนทางการเมือง ราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้น การแข็งคาของเงินบาท และปญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา
เรื่องซับไพรม ซ่ึงสงผลกระทบมายังประเทศไทย  

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550  บรษิัทฯ  มียอดรายไดรวม 2,459 ลานบาท ลดลง
จํานวน 235 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 9 จากปกอน สาเหตเุนื่องมาจากป 2550 ยอดขาย
อสังหาริมทรัพยลดลงจํานวน 64 ลานบาท สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวมตามวธีิสวนไดเสีย
ลดลงจํานวน 100 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยกลับบัญชีลดลงจํานวน 61 ลานบาท  

สําหรับยอดรวมคาใชจายเทากับ 1,867 ลานบาท ลดลงจํานวน 107 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
5 จากปกอน เนื่องมาจากคาใชจายอ่ืนลดลง 194 ลานบาท สวนใหญลดลงเนื่องจากผลขาดทุนจากการ
ดอยคาทรัพยสินลดลง สําหรับดอกเบ้ียจายลดลงจํานวน 12 ลานบาท ในขณะท่ีตนทุนขายเพ่ิมขึ้น 25 
ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้จํานวน 74 ลานบาท เนื่องจากในป 2550 บริษัทฯ ไดตั้ง
คาเผ่ือหนี้สินท่ีอาจจะเกิดจากการค้ําประกันจํานวน 43 ลานบาท เปนผลทําใหกําไรสุทธิในป 2550 
จํานวน 592 ลานบาท ลดลงจํานวน 129 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18 เม่ือเทียบกับปกอน 
 สินทรัพยรวมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2550 เทากับ 12,352 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 504 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 เม่ือเทียบกับปกอน สินทรพัยท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนการเพ่ิมขึน้ของเงิน
ลงทุน เนื่องจากบรษิัทฯ บันทึกเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย และในระหวางปมีการซ้ือหุนทุนเพ่ิมขึ้น 
 หนี้สินรวมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เทากบั 1,691 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน
จํานวน 2 ลานบาท โดยเปนผลมาจากหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึ้นจากการค้ําประกนัเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ี เงิน
กูยืมลดลง 

    สวนในดานสังคมและส่ิงแวดลอม  บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่งในการดําเนินธุรกจิและ
ตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมสนับสนุน       โดยทําคุณประโยชนตอสังคม        และคํานึงถึง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   เพ่ือเปน  Corporate Citizen   ท่ีดีของประเทศ 

   สําหรับวิสัยทัศน  และพันธกิจ  ท่ีบริษัทฯ จะตองยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี ้
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วิสัยทัศน 

เปนหนึ่งในการลงทุน   บรกิารดวยใจ   มุงม่ันพัฒนา   สรางคณุคาใหสังคม  
พันธกิจ 

- ลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพ 
- เพ่ิมพูนความพึงพอใจของลูกคาในงานบรกิารของบรษิัท 
- พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสูมาตรฐานสากล 
- สงเสริมใหบริษัทมีการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดี   (Good Corporate Governance) 

พัฒนาบุคลากรของบรษิัทใหมีความรู  คณุธรรม  และจริยธรรมในการดําเนนิงาน
ตลอดจนรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขนั 
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                                                             สวนที ่2 
         บริษัทที่ออกหลกัทรัพย 

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

 
                
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกจิหลัก 3 ประเภท ไดแก ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัท

ตาง ๆ   ธุรกิจการใหเชาและบริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537001340    
ที่ตั้งสํานกังานใหญ : 757/10   ซอยประดู 1   ถนนสาธุประดิษฐ    แขวงบางโพงพาง   
  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120  
ที่ตั้งสาขา 
สาขาที ่1    : 999 หมูท่ี 11 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
สาขาที ่2    :  1 หมูท่ี 5 ตําบลนนทร ีอําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุร ี
สาขาที ่3    : 189 หมูท่ี 15 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
สาขาที ่4    : 196 หมูท่ี 11 ตําบลวงัดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุร ี   
Home Page : http://www.spi.co.th 
โทรศัพท : 0 - 2293 - 0030 
โทรสาร : 0 - 2293 - 0040 

http://www.spi.co.th
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1. ปจจัยความเสี่ยง     
ปจจัยความเส่ียงสามารถจาํแนกไดดังนี.้- 
1.1 ความเส่ียงจากการลงทุนในหุนบริษทัตาง ๆ 

   การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกจิ เพ่ือเปนการกระจายความเส่ียง    ถึงแม           
โครงสรางการถือหุนในกลุมประกอบดวยบรษิัทในกลุมกวา 100 บริษัท โดยมีบริษัทจํานวนหนึ่งถือหุน
ในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับก็ตาม โดยสัดสวนการถือหุนท่ีถือยอนกลับนับเปนสัดสวนท่ีนอยมาก    
บริษัทฯ ไมมีอํานาจควบคมุกจิการดังกลาว    ท้ังนี ้ การดําเนินการของบรษิัทในกลุมเปนอํานาจอิสระ
ของคณะกรรมการของบรษิัทนัน้ ๆ  บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทในกลุมมีการบริหารแบบศูนยกําไร
สามารถท่ีจะบริหารไดอยางอิสระ  โดยบรษิัทฯ มีบทบาทเพียงการมีสวนรวมในการวางนโยบายอยาง
กวาง ๆ  เพ่ือกําหนดแนวทางการเติบโต  ใหคําปรึกษาและบริการเทานัน้ 
   บริษัทฯ และบรษิัทในกลุมจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุน         และจะลงทุนรวมกนั
อยางตอเนื่อง  ซ่ึงบริษัทในกลุมท่ีรวมลงทุนมักจะประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง และไดรับประโยชนจาก
กิจการท่ีตนลงทุนรวมกัน           โดยในกลุมมีนโยบายใหบรษิัทท่ีรวมลงทุนและทําธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
กิจการท่ีลงทุนมากท่ีสุด เปนผูติดตามผลการดาํเนนิงานของบริษัทนั้น ๆ  เพ่ือใหทราบปญหาท่ีเกดิขึ้น
และรายงานใหผูถือหุนในกลุมทราบ จะไดชวยกนัเสนอแนวทางแกไขใหแกบรษิัทนั้น ๆ เพ่ือใหนําไป
แกไขไดอยางทันการ   เพราะถาบริษัทใดท่ีเกิดผลขาดทุนกจ็ะทําใหผูลงทุนไมไดรับเงินปนผล และยัง
ตองบันทึกการดอยคาของเงินลงทุน  ซ่ึงมีผลกระทบตอกาํไรและขาดทุน ตลอดจนมูลคาทรัพยสินของ
บริษัทผูถือหุน โดยในป 2550 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 7 บริษัท 
เปนเงินท้ังส้ิน 96,859,314.95 บาท 

 
         1.2      ความเส่ียงจากการค้ําประกนับริษทัในกลุม 
                     ณ ส้ินป 2550 บรษิัทฯ ค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหกับบรษิทัในกลุมวงเงินรวม 465.66 
ลานบาท  มียอดใชไปรวม 84.68 ลานบาท      ซ่ึงบรษิัทในกลุมท่ีบรษิัทฯ ค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหนัน้
เปนบริษัทท่ีจดัตั้งขึน้ใหมและบรษิัทรวมทุน  โดยวงเงินท่ีค้ําประกนัใหกับบรษิัทท่ีจัดตั้งขึ้นใหมนัน้จะ
พิจารณาจากความจาํเปน   สําหรับบรษิัทรวมทุนบรษิัทฯ จะค้ําประกันวงเงินตามสัดสวนการลงทุน ซ่ึง
การค้ําประกนัทําใหบรษิัทฯ มีความเส่ียง หากบริษัทในกลุมท่ีบรษิัทฯค้ําประกนัไมสามารถชําระสินเช่ือ
ใหแกเจาหนี้ได โดยอาจมีผลกระทบตอบรษิัทฯท่ีตองไปรวมรับผิดชอบ  อยางไรกด็ี เพ่ือเปนการลด
ความเส่ียงดังกลาว   บรษิัทฯ มีนโนบายลดการค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีเกนิความจาํเปนและใหบริษัท
ในกลุมท่ีเปนผูรับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจนัน้ ๆ เปนผูค้ําประกนั โดยในป 2550 บริษัทฯ บันทึกผล
ขาดทุนจากภาระค้ําประกนัจํานวน 3 บรษิัท เปนเงินท้ังส้ิน 42,615,008.96 บาท 
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          1.3       ความเส่ียงจากการใหเชาและบริการในดานทรัพยสิน 
           เนื่องดวยบรษิัทฯ ดําเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  จึงจาํเปนตองจัดเตรยีมความพรอม

ท้ังในดานอาคารสํานกังาน โรงงานและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ   เพ่ือครอบคลุมการใหบรกิารตอ
ลูกคาภายในสวนอุตสาหกรรม  ทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการใหเชาและบริการดานทรัพยสิน  หาก
ทรพัยสินดังกลาวเกิดความเสียหาย จะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในดานรายได บรษิัทฯ มีมาตรการ
ในการปองกันความเสียหายจากทรัพยสิน  โดยการนําทรพัยสินไปประกนัวินาศภัย  เพ่ือลดและกระจาย
ความเส่ียงตอทรัพยสินดังกลาว 
 
          1.4 ความเส่ียงจากการขาดแคลนน้ํา 
  น้ําถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการธุรกิจ
สวนอุตสาหกรรม ดําเนนิธุรกิจขายท่ีดนิและใหเชาสถานท่ีเพ่ือผูประกอบการโรงงานตาง ๆ ไดมีการ
จัดหาแหลงน้ําธรรมชาติไวเพ่ือใชสําหรับการดําเนนิการผลิตตาง ๆ หากปริมาณน้ําลดลงจนไมสามารถ
จายน้ําใหกับโรงงานตาง ๆ อาจเกิดการหยดุชะงักสายการผลิตของโรงงานในสวนอุตสาหกรรมฯ  และ
สงผลใหการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมอาจหยดุชะงักไปดวย 
  บริษัทฯ มีการเตรยีมมาตรการตาง ๆ ไวเพ่ือรองรับปญหาการขาดแคลนน้ําท่ีอาจ
เกิดขึน้ โดยกําหนดเปนมาตรการระยะส้ัน คือ ขอความรวมมือกับโรงงานตาง ๆ ในการบรหิารการ
จัดการน้ําเพ่ือการผลิตอยางเปนระบบเพ่ือประโยชนสูงสุดในการใชน้ําและมีการจดัสรรน้ํา   และจัดหา
แหลงน้ําสํารองจากแหลงน้ําอ่ืน ๆ     สําหรับมาตรการในระยะยาว       บริษัทฯ มีแผนการจัดสรางแหลง
กักเก็บน้ําสํารองเพ่ิมขึ้น  
          1.5 ความเส่ียงในดานส่ิงแวดลอม 
  ในปจจุบันโลกใหความสําคัญกับการแกไขปญหาโลกรอน  สําหรับบริษัทฯ ซ่ึงเปน
ผูประกอบการธุรกิจสวนอุตสาหกรรมตระหนกัดถึีงปญหาดังกลาว โดยไดปฏิบัตติามกฎหมาย และ
ขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเครงครัดและจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA) เสนอตอสํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอมกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีการติดตาม
และรายงานผลการดําเนนิงานตามมาตรการท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสถานประกอบการตาง ๆ ท่ี
อยูภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนปราศจากปญหาส่ิงแวดลอมตาง ๆ อาทิ เชน ปญหา
ส่ิงแวดลอมเปนพิษทางอากาศ และน้ํา ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ และอาจนําไปสูการ
ดําเนินคดีทางกฎหมาย ซ่ึงทําใหบรษิัทฯ เสียช่ือเสียง และเสียคาสินไหมตามคดคีวามท่ีเกิดขึน้ จนไม
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ    

บริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ” ) จดทะเบียนจัดตั้งบรษิัทเม่ือวันท่ี 
5 เมษายน 2515 ในนามบรษิัท สหพัฒนาอินเวสเมนต จํากดั  ดวยทุนจดทะเบียน  6  ลานบาท    ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน  800,000,000 บาท     ทุนท่ีเรียกชําระแลว  494,034,300  บาท    ประกอบธุรกจิหลัก 3 
ประเภท   ไดแก   ธุรกิจการลงทุนในหุนบรษิัทตาง ๆ       ธุรกิจการใหเชาและบริการ      และธุรกิจสวน
อุตสาหกรรม 

ป 2517 - ไดกอตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรรีาชา  ณ จังหวดัชลบุรี            
ป 2520  -   เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ป 2527  -    ไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากดั  
 ป 2532  -     ไดกอตั้งโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี   และโครงการ 
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน 
          ป 2537  -    เม่ือวันท่ี  9  พฤษภาคม  ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทัมหาชน จํากดั 

   ป  2547 -  ไดยายสํานักงานใหญจากเลขท่ี  2156  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   ไปยังเลขท่ี 757/10   ซอยประดู 1  
ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120     

การพัฒนาธุรกิจ  
   ป 2537      -      ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ไดรับ 

เกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดลอม 
    ป 2542  -     มีการปรับโครงสรางการลงทุนใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมขึ้น 

   ป 2545    -     ดานการกํากับดูแลกจิการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7 (ชุดท่ี 9)   
เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน   ไดมีมติอนุมัตินโยบายในการกํากับดูแลกิจการ   
จริยธรรมธุรกจิ  และจรรยาบรรณพนกังาน 

 - สวนอุตสาหกรรมท้ัง   3   แหง        ไดเริ่มนําระบบบริหารงานคุณภาพ    
  ISO 9001 : 2000 ดานการพัฒนาท่ีดนิและบรกิารสาธารณปูโภคพ้ืนฐานมาใช      
           ป  2546  -  เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท   
  -  มีการปรับองคกรใหม  โดยมี  2  หนวยงานใหญ   คือ บริหาร 1   ดูแลและ

บริหารงานสํานักงานใหญ  และบริหาร 2  ดูแลและบริหารงานสวน
อุตสาหกรรม 
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 -      เม่ือวันท่ี  26  กันยายน   สวนอุตสาหกรรม ท้ัง  3  แหง   ไดผานการตรวจ
รับรอง ISO 9001 : 2000  จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ    ดานการ
พัฒนาท่ีดินและบรกิารสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

   ป  2548 -      รวมกับบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  ศึกษาและทําโครงการสงเสริมการใช
กาซ NGV ในรถยนต  และรถบรรทุก  แทนการใชน้ํามันท่ีมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น
ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา 

   ป  2549     -  เนื่องจากโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี มีปริมาณน้ํา
เสียจากโรงงานท่ีผานการบําบัดแลวเปนจํานวนมาก   เพ่ือเปนการบริหารน้ํา
ใชอยางยั่งยืน   บรษิัทฯ จึงไดพัฒนาพ้ืนท่ีวางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด  
โดยจัดสรางสนามกอลฟ  ขนาดมาตรฐาน 18 หลุม  ซ่ึงสามารถรองรับ
ปริมาณน้ําใชท่ีผานการบําบัดแลว  เขามาใชประโยชนไดในปริมาณมาก 

 ป 2550 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  เขารวมโครงการยกระดับมาตรฐาน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมดวยระบบการจดัการส่ิงแวดลอม  ISO 14001 
สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ  

การขยายธุรกิจ   
 ป 2540  -     รวมกับบรษิัทในกลุมสหพัฒน จัดงาน  SAHA  GROUP EXPORT’98  
    โดยเนนตลาดตางประเทศ 

          ป 2541  -    รวมกับบรษิัทในกลุมสหพัฒน จัดงาน SAHA  GROUP EXPORT & TRADE  
EXHIBITION  เนนท้ังตลาดตางประเทศและในประเทศ  และไดจัดตอเนื่อง
เปนประจําทุกป    

           ป 2545  -     มีการขายท่ีดินในสวนอุตสาหกรรม ใหกับบุคคลภายนอกเปนครั้งแรก  โดย 
   ขายท่ีดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน    ใหแกบริษัท แอบบี 
   เครสท (ประเทศไทย) จาํกัด  ซ่ึงประกอบธุรกจิเครื่องประดบั 

 ป  2550 -   ไดจดทะเบียนเพ่ิมสาขาท่ี 4 ท่ี 196 หมูท่ี 11 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี  เปนการเพ่ิมธุรกิจใหบรกิารสนามกอลฟ โดยใชช่ือวา
สนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ     มีรายไดจากการใหบริการ   อาทิ  เชน  

     คาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ  คาอาหารและเครื่องดื่ม  
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ปจจุบันบรษิัทฯ มีการประกอบธุรกจิหลัก  3  ประเภท ดงัตอไปนี้.- 
 
2.2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ  

บริษัทฯ ลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทฯ 
ในระยะยาว        กิจการท่ีบรษิัทฯ รวมลงทุนจะประกอบธุรกิจท่ีเสริมกับธุรกิจท่ีบรษิัทในกลุม
ดําเนินการอยู  หรือเปนธุรกิจท่ีบรษิัทฯ คาดวาจะเขาไปดําเนินการในอนาคต  เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการทํากําไร  โดยบรษิัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล  กิจการท่ีบรษิัทฯ  
เขาลงทุน ประกอบดวย 3 สายธุรกิจหลัก คือ  สายธุรกิจการผลิต  สายธุรกิจจัดจําหนาย  และสาย
ธุรกิจบรกิารและอ่ืน ๆ   ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2550    บริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนบรษิัทตาง ๆ   
เปนจํานวนท้ังส้ิน 166  บริษัท      

   
มูลคาเงินลงทุนสุทธิ สายธุรกิจ จํานวนบริษัท 
หนวย : พันบาท 

1.  สายธุรกิจการผลิต   87 5,880,757 
2.  สายธุรกิจจัดจําหนาย   20 3,444,131 
3.  สายธุรกิจบริการและอ่ืน ๆ   59   817,606 
รวม 166           10,142,494 

                                        
2.2.2 ธุรกิจการใหเชาและบริการ   

ในสวนของการใหเชาและบริการ บริษัทฯ เปนผูดําเนินการเอง เปนการใหบริการดาน
การใหเชาท่ีดนิ  อาคาร  และใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานแกบรษิัทท่ีอยูในสวน
อุตสาหกรรม รวมท้ังการใหบรกิารไฟฟาและไอน้ํา โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารบัและ
คาบริการสาธารณูปโภครับนั้นๆ บริษัทฯ ยังเปนตวักลางในการตดิตอขอลิขสิทธ์ิและเครื่องหมาย
การคาของผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงจากตางประเทศ และใหสิทธิบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคา
เหลานั้น  เชน Guy Laroche, Elle, Absorba   โดยไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธ์ิรับ 
(Royalty Fees) สําหรับเครื่องหมายการคาในประเทศท่ีบรษิัทฯ เปนเจาของ  บริษัทฯ ไดทําสัญญา
ยินยอมใหบรษิัทในกลุมใชเครื่องหมายการคาดังกลาว  เพ่ือทําการผลิตและจําหนายสินคาภายใต
เครื่องหมายการคานั้น ๆ  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับ  
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นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังไดใหบรกิารดานใหคําปรกึษา  แนะนํา   วางแผนดานธุรกิจ   การ 
จัดการ และการดําเนนิโครงการใหม ๆ แกบริษัทตาง ๆ ในกลุม ท้ังนีบ้รษิัทฯ ไดรับคาตอบแทน
ในรูปคาปรึกษารับ   และคาบริการรับ  
            ในป 2550 บรษิัทฯ ไดเพ่ิมธุรกจิใหบรกิารสนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ  ในพ้ืนท่ี
อําเภอกบินทรบุร ี จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมการใชสนาม
กอลฟ  คาอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 
2.2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจพัฒนาท่ีดนิเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพ่ือ
รองรับการขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบรษิัทตาง ๆ ในกลุม  และเปนการสนองตอ
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยังสวน
ภูมิภาค   อยางไรกต็ามในปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มการจาํหนายท่ีดินใหแกบุคคลภายนอก 
โดยจะมีรายรับจากการขายพ้ืนท่ี  ซ่ึงปจจบัุนบริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการอยู 3 แหง  
ในเขตพ้ืนท่ี  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุร ี  และอําเภอเมือง
ลําพูน  จังหวัดลําพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 โครงสรางการถอืหุน     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ ไมมีการถือหุนในบริษัทยอย หากมีแตการถือหุนในบรษิัทรวม รวม  23 บรษิัท แยกตามสายธุรกิจไดดังนี ้
                   บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

 
 
   สายธุรกิจการผลิต                สายธุรกิจจัดจําหนาย      สายธรุกิจบริการและอืน่ ๆ 

 
         บจ.ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (37.73%)        บมจ.สหพัฒนพิบูล (20.41%)                        บจ.สหพัฒนเรียลเอสเตท (40.00%)  
       บจ.ไหมทอง (31.00%)                    บมจ. ไอ ซี ซี อินเตอรเนช่ันแนล (22.10%)                                     บจ.อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 (40.00%) 
         บจ.สหชลผลพืช (29.73%)           บจ.สปอรทเอช (25.00%)        บจ.พิทักษกจิ (33.52%) 

          บจ.ชาลดอง (ประเทศไทย) (25.00%)                 บจ.เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตร ี(28.15%) 
บจ.อินเตอรเนช่ันแนล แลบบอราทอรี่ส (25.00%)                  บจ.ทรัพยสินสหพัฒน (26.25%) 

   บจ.ไลออน (ประเทศไทย) (24.80%)                บจ.เค อาร เอส ลอจิสติคส (20.00%) 
                 บจ.แฟมิล่ีโกลฟ (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 2550 ป 2549 ป 2548 กลุมธุรกิจ ดําเนนิการโดย 

พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ 
ธุรกิจการลงทุนในหุนบรษิัทตาง ๆ        
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวม บริษัทรวมในกลุม 644,431 26.21 743,818 27.61 693,280 30.58 
เงินปนผล บริษัทตาง ๆ 207,376 8.43 186,661 6.93 199,464 8.80 

ธุรกิจใหเชาและบรกิาร บริษัทฯ 1,546,312 62.89 1,527,842 56.71 1,272,497 56.13 
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ 28,627 1.16 93,024 3.45 38,726 1.71 
อ่ืนๆ บริษัทฯ 32,186 1.31 142,640 5.30 62,982 2.78 

รวม  2,458,932 100.00 2,693,985 100.00 2,266,949 100.00 
 บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากด (มหาชน) 

12 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกจิหลัก  3  ประเภท   คือ ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ  ธุรกิจการ 

ใหเชาและบริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  รายละเอียดของแตละประเภทธุรกิจ เปนดังนี้.- 
 

3.1 ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ   
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2550    บริษัทฯ ลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ ในกลุม เปนจํานวนท้ังส้ิน 
          166  บริษัท  โดยแบงตามสายธุรกิจไดเปน 3  สายธุรกิจดังนี ้
 (1)      สายธุรกิจการผลิต 

บริษัทฯ รวมลงทุนกับผูประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีมีความชํานาญ  
และมีเทคโนโลยีการผลิตสินคาท่ีทันสมัย โดยลงทุนในบริษัทผูผลิตสินคาเพ่ือนําไปใชเปน
วัตถุดิบ ใหแกบริษัทในกลุมและบริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปรายอ่ืน ๆ   นอกจากนีบ้รษิัทฯ 
ยังไดลงทุนในบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคประเภทตาง ๆ เชน ส่ิงทอ เครื่องนุงหม 
เครื่องหนัง เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑซักลาง  และผลิตภัณฑอาหาร เปนตน  ภายใต
เครื่องหมายการคาของบรษิัทฯ เครื่องหมายการคาของบรษิัทในกลุมและเครื่องหมายการคา
ท่ีไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ  โดยสินคาท่ีผลิตไดสวนใหญจะจําหนายในประเทศ เชน 

• บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด      ประกอบธุรกิจ  ผลิตสินคาอุปโภค    
เชน ผงซักฟอกเปา    ผลิตภัณฑโคโดโม    น้ํายาปรับผานุมไฮคลาส   สบูเหลวโช
กุบุสซึโมโนกาตาริ  ผลิตภัณฑซิสเท็มมา  ผลิตภัณฑฟอลเลส และผลิตภัณฑ 
Free & Free  เปนตน 

• บริษัท อินเตอรเนช่ันแนลแลบบอราทอรี่ส จํากัด ประกอบธุรกิจผลิต
เครื่องสําอาง เชน   เครื่องสําอาง BSC  เปนตน  

• บริษัท  ธนูลักษณ  จํากัด (มหาชน)    ประกอบธุรกจิ ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป  และ
เครื่องหนัง     ภายใตเครื่องหมายการคาตาง ๆ     เชน    Arrow ,  Guy Laroche , 
DAKS  เปนตน  

• บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตบะหม่ีกึ่ง
สําเร็จรูปมามา   ขนมปงกรอบบิสชิน   เปนตน 

• บริษัท  ไทยวาโก   จํากดั (มหาชน)    ประกอบธุรกิจ   ผลิตชุดช้ันในสตร ี  และ
เส้ือผาสําเร็จรูป ภายใตเครื่องหมายการคา  Wacoal , Elle ,  Enfant     และ BSC  
เปนตน  
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• บริษัท  ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  จํากัด        ประกอบธุรกิจผลิต 
บรรจุภณัฑพลาสติก  และโลหะ  สําหรับเครื่องสําอาง 

• บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด        ประกอบธุรกจิ  ผลิตผาลูกไมถัก   ซ่ึงใชเปน
สวนประกอบในการผลิตชุดช้ันในสตร ี

• บริษัท  เอสแอนดเจ อินเตอรเนช่ันแนล เอนเตอรไพรส  จํากัด (มหาชน) 
 ประกอบธุรกจิ   ผลิตเครื่องสําอาง   เชน  เครื่องสําอาง BSC   เปนตน 

• บริษัท  สหชลผลพืช จํากัด        ประกอบธุรกจิ   ผลิต ผลิตภัณฑอาหารและ
รับจางผลิตอาหารเสริม     เชน    ผักดอง   ผลิตภัณฑบุก    ชาชงสมุนไพร  และ     
อาหารเสริม   i-Healti Q10 (ไอ-เฮลต ิคิว10)      

        
(2) สายธุรกิจจัดจําหนาย  

บริษัทฯ ลงทุนในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจจดัจาํหนายสินคาอุปโภคบริโภค  และ
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจขายตรงซ่ึงสินคาท่ีจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีผลิต  โดยบรษิัท
ผลิตในกลุม เชน 

• บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคา 
 อุปโภคบริโภคตาง ๆ   เชน    

- ผงซักฟอกเปา     
- น้ํายาลางจานไลปอนเอฟ     
- ผลิตภัณฑโคโดโม  และเซ็นแอนดรวู   
- สบูเหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาร ิ  
- บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมามา     
- ผลิตภัณฑซิสเท็มมา  
- i-Healti  Q10 (ไอ-เฮลติ คิว10) 

• บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จดัจาํหนาย
สินคาประเภทตาง ๆ เชน  
- เส้ือผาสําเร็จรูป Arrow ,  Lacoste ,  Guy Laroche , Elle , DAKS    
- ชุดช้ันใน Wacoal , กุลสตร ี, Gunze  
- เส้ือผาเด็ก Enfant , Absorba , Little Wacoal 
- รองเทา Regal ,  Naturalizer   
- อุปกรณกีฬา  Mizuno , Le Coq Sportif , Speedo  
- ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา BSC  

• บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกจิขายตรงเครื่องสําอาง
ภายใตเครื่องหมายการคา  Mistine 
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(3) สายธรุกจิบริการและอืน่ ๆ  
นอกเหนือจากการลงทุนในสายธุรกจิการผลิตและสายธุรกิจจัดจําหนาย บริษัทฯ ยัง

ลงทุนในธุรกจิอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพ ใหผลตอบแทนท่ีนาพอใจในระยะยาว และประกอบธุรกิจ
ท่ีสนับสนุนบริษัทอ่ืน ๆ ในกลุม   บรษิัทในสายธุรกิจบริการและอ่ืน ๆ นี้อยูในสายงาน
บริการ    การลงทุนและพัฒนาท่ีดิน   เชน 

• บริษัท  พิทักษกิจ  จํากดั  ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง  
• บรษิัท ฟารอีสท ดดีีบี จํากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจรับจางผลิตงานโฆษณา  

และเปนนายหนาขายบรกิารดานโฆษณา 
• บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด  ประกอบธุรกจิเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

ตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ําและอากาศ   ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียและผลิต
น้ําประปา 

• บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี)  จํากัด (มหาชน)     ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
ไฟฟา  และไอน้ํา 

 
3.1.2 การตลาด  

บริษัทฯ ประกอบธุรกจิลงทุนในหุนบรษิัทรวมและบรษิัทอ่ืน ๆ       โดยบริษัทฯ  จะเปนผู 
กําหนดนโยบายอยางกวาง ๆ ใหแกบรษิัทในกลุม ซ่ึงจะเนนกลยุทธดานคณุภาพและราคาของสินคา
ใหมีความยุติธรรมและอยูในระดับท่ีผูบริโภคยอมรับได    โดยบริษัทท่ีอยูในสายธุรกจิการผลิตจะ
จัดหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  รวมท้ังศึกษา วจิยัพัฒนาและนําเทคโนโลยใีหม ๆ เขามาใช  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมคุณภาพของสินคา 

  นอกจากกลยุทธในดานคุณภาพ และราคาแลวชองทางการจดัจาํหนายก็เปนอีกกลยุทธหนึ่ง 
ท่ีสําคัญ สินคาของบรษิัทในกลุมสวนใหญจะจัดจาํหนายผานบริษัทผูจัดจาํหนายในกลุม เชน 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  บรษิัท 
นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน)  เปนตน ซ่ึงลวนมีชองทางการจัดจําหนายท่ีแข็งแกรง   เนื่องจาก
มีจุดจําหนายสินคากระจายอยูตามรานคาและหางสรรพสินคาท่ัวประเทศ  นอกจากนี้ยังมีชองทาง
การจําหนายแบบขายตรง  การเสนอขายผลิตภัณฑทางไปรษณีย และไดเพ่ิมการขายตรงทางทีวีหรือ   
โฮมช็อปปงอีกดวยสวนดานการสงออกบรษิัทผูผลิตจะเปนผูหาตลาดและทําการสงออกเองโดยตรง 

ในป 2546 ไดมีการเปดโครงการ 108 Shop คือโครงการท่ีชวยจัดการธุรกิจในรานคาปลีกท่ี
จัดตั้งขึน้ เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการสรางรายไดเพ่ิมใหกับผูประกอบการท่ีรวมโครงการ   โดยใช
เงินลงทุนท่ีนอยท่ีสุด   เพ่ือใหไดกําไรเรว็ท่ีสุด 
         จากจดุเดนของบรษิัทในกลุมท่ีมีการบริหารงานอยางอิสระ  มีการแขงขันกัน   ทําใหแตละ
บริษัทมีการพัฒนาและคดิคนนวตักรรมใหม ๆ ในการผลิต  เพ่ือเปนการสรางมูลคาใหแกสินคาและ 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

 16 

เปนการเพ่ิมชองทางการจําหนาย  สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเพ่ิมขึ้น  แต
เม่ือใดท่ีตองการความรวมมือจะเกดิความรวมมือกัน   เพ่ือแสดงศักยภาพของบรษิัทในกลุม เชน   
งาน Saha Group Export & Trade Exhibition  ท่ีจัดขึน้มาเปนเวลา 11 ป ติดตอกัน   ซ่ึงแตละบรษิัท
จะมีการนําสินคา และผลิตภัณฑใหม ๆ มารวมแสดงในงาน     เพ่ือเปนการเชิญชวนลูกคา
ตางประเทศท้ังรายเกาและรายใหม ๆ รวมท้ังผูประกอบการในประเทศใหเขารวมงาน เปนการ
พบปะแลกเปล่ียนความรู ความตองการซ่ึงกนัและกนัและสามารถทําการคาระหวางกัน     ซ่ึงเปน
อีกชองทางหนึ่งในการเพ่ิมการสงออกใหแกบริษัทในกลุมไดมากขึน้ และยังเปนชองทางในการ
รวมทุน และขยายตลาดภายในประเทศอีกดวย   ซ่ึงไดรับผลสําเร็จอยางนาพอใจและทําใหบรษิัทใน
กลุมสามารถปรบัตัวไดคลองตัวขึน้ตามภาวะเศรษฐกจิท่ีมีการเปล่ียนแปลง  และผันผวนอยูบอย ๆ   
และเพ่ือเปนการกระตุนใหบรษิัทในกลุมมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรมสินคา   และปรับปรุงบริการ
ตาง ๆ  เพ่ือนําเสนอแกลูกคามากขึ้น  จึงจดัใหมีการประกวดผลงานนวตักรรมของกลุมขึน้ ซ่ึงมี
วัตถุประสงค เพ่ือกระตุนใหบริษัทในกลุมและพนักงานมีการพัฒนาศักยภาพในการสรางสรรค
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ  การผลิต  การตลาด  และบริการใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนการรวมพลัง
ความคดิเพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑและการบรกิารเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดขีึ้น เปนการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา/คูคา และเปนการรวบรวมนวัตกรรมของกลุมสหพัฒนเพ่ือนําเสนอในงาน Saha 
Group Export & Trade Exhibition  ซ่ึงในป 2550 รางวลัยอดเยี่ยม ช่ือนวัตกรรม Clinical Wear 
Service ของบริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนนวตักรรมท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือชวยเหลือสังคม โดย
ใหบริการตัดเย็บเส้ือผาทางการแพทยเฉพาะบุคคล ท่ีสามารถชวยกระชับแผลเปนนนู (Keloid) ให
เนียนเรียบสําหรับผูปวยหลังการรักษาแผลท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ไฟไหม น้ํารอนลวก  

       นอกจากนี้บรษิัทในกลุมยังไดจัดทําสัญลักษณ   Saha Group Thailand Best   ใหปรากฏอยูบน
ภาชนะหีบหอสินคาหรอืปายราคา รวมท้ังตามจดุขายสินคาในหางสรรพสินคาตาง ๆ เพ่ือให
ผูบริโภคท่ัวไปไดรับทราบวากําลังใชสินคาท่ีผลิตในประเทศไทยโดยคนไทย และผูบริโภคท่ีใช
สินคาคุณภาพของบรษิัทในกลุมอยูแลวจะไดมีความม่ันใจและภูมิใจวา ไดตอบสนองตอนโยบาย
ของทางราชการท่ีเชิญชวนใหคนไทยใชสินคาท่ีผลิตโดยคนไทย                                  

  
3.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน   

(1) โครงสรางอุตสาหกรรม 
                     สินคาท่ีบริษัทในกลุมผลิตและจําหนายสวนใหญจะเปนสินคาประเภทอุปโภคบริโภค
ซ่ึงลวนแตเปนผลิตภัณฑท่ีมีความจาํเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน  เชน  เส้ือผาสุภาพบุรุษ  เส้ือผา
สุภาพสตร ี ชุดช้ันในสตร ี ถุงนองสตร ี เส้ือผาเด็ก เครื่องสําอาง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป  ผงซักฟอก 
รองเทากีฬา  เครื่องหนัง  ขนม  และอาหาร   เปนตน  

 ป 2550 เศรษฐกิจไทย   ตองเผชิญกับปจจยัลบหลายประการ  อาทิเชน   ราคาน้ํามันท่ี 
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สูงขึ้น  เงินบาทท่ีแข็งคาอยางตอเนื่อง  และความไมแนนอนทางการเมือง   สงผลใหการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว มีเพียงการสงออกเทานั้นท่ียังขยายตวัในอัตราสูง และภาครัฐไดเรง
การเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ อยางไรกต็ามเศรษฐกจิ   โดย 
รวมของประเทศยังคงไดรับผลกระทบจากปจจยัดังกลาว ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตเิศรษฐกจิของประเทศไทยไดคาดการณวาในป 2550 เศรษฐกิจไทยจะ
เติบโตในอัตรารอยละ 4.8  ลดลงจากรอยละ 5 ในป 2549  
       ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิขางตน  ทําใหบรษิัทในกลุมจําตองดําเนินการมาตรการ
ลดตนทุน ดวยการประหยัดพลังงาน โดยมุงปรับปรุงระบบการบริหารงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น  มีผลใหคาใชจายการใชพลังงานนอยลง และเกิดการประหยัดในเรื่อง Logistics  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการขนสงเท่ียวกลับ ท้ังนี้โดยภาพรวมของบริษัทในกลุมก็ไดรับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ ทําใหผลประกอบการสวนใหญของบรษิัทในกลุมลดลงเม่ือเทียบกับปกอน  อยางไรก็ตาม
บริษัทในกลุมยังคงดาํเนินการภายใตหลักการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดี  และบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง    
 

    (2)      ภาวะการแขงขนั    
            หลังจากวกิฤตเศรษฐกจิในป  2540            ธุรกิจคาปลีกมีการเปล่ียนแปลง กลุมทุน 
ตางชาตเิขามาดาํเนนิการในไทย  รานคาปลีกดั้งเดิมลดลงขณะท่ีธุรกิจคาปลีกตางชาติยังมีแนวโนม 
ขยายสาขาอยางตอเนื่อง    นอกจากนั้นไดเริ่มมีการเปดเขตการคาเสรีเปนผลใหผูบรโิภคมีทางเลือก 
มากขึ้น ผูประกอบการในประเทศเองก็เกิดการแขงขนัสูง เกดิการลดตนทุนเพ่ิมคุณคา เพ่ือยกระดับ 
ราคาและคุณภาพใหสามารถแขงขันกบัสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศได 
        โดยเหตุท่ีบริษัทในกลุมไดดําเนินการ     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอยูตลอด 
เวลา  เม่ือการแขงขันมีมากขึน้นอกจากการนาํระบบและเทคโนโลยใีหม ๆ เขามาใชแลว     ยังตอง 
สรางคุณคาของตราสินคา (Brand Image) ใหเปนท่ียอมรับในดานช่ือเสียงและคุณภาพ  สรางความ 
สัมพันธและสํารวจความตองการของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ       สรางความแตกตางใหกับผลิตภณัฑ    
และพัฒนาใหเขากับ   Lifestyle   ของลูกคาใหมากยิ่งขึ้น       สามารถครอบคลุมตลาดเปาหมายใน 
หลาย  Segment    เพ่ือใหเกิดดุลตอรองในการจัดจําหนาย คิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ   ท้ัง 
ในดานวัตถุดิบ การผลิต  การบรรจุ   เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาและลดตนทุนการผลิต พัฒนา 
ระบบ  Logistics ใหรวดเร็วขึน้    จากการท่ีบริษัทในกลุมมีผูผลิตหลายรายและบางธุรกิจเปนธุรกิจ 
ท่ีครบวงจร  เชน  ส่ิงทอ  จึงทําใหสามารถแขงขนัได สินคาของบรษิัทในกลุมยังคงครองความเปน 
ผูนําตลาด    ตัวอยางสินคาของกลุมบรษิัทฯ ท่ีมีสวนแบงตลาดในประเทศสูงสุดไดแก     ชุดช้ันใน   
Wacoal   บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปตรามามา    ยิ่งไปกวานั้น  ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมาย  BSC     (Best  
Selected Collection)   ไดเพ่ิมประเภทผลิตภณัฑ  และไดรบัความนยิมจากผูบรโิภคมากขึ้น        ซ่ึง 
ผลิตภัณฑBSC บริษัทในกลุมมุงหวังจะลดการพ่ึงพาเครื่องหมายการคาตางประเทศและสนับสนุน 
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ใหเปนท่ีรูจกัท่ัวโลก (Global Brand)ในการประกวดมิสยูนเีวิรสป 2548-2550  รวมท้ังการประกวด 
มิสอเมริกาและมิสทีน USA  ประจําป 2549 และ2550 ชุดวายน้ํา BSC ก็ไดรับเลือกจากกองประกวด 
ใหเปนผูออกแบบชุดวายน้ําใหแกนางงามท่ีเขาประกวด 
 
3.1.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ  

สําหรับธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ บรษิัทฯ ไดรวมลงทุนในบรษิัทตาง ๆ ท่ีคาดวา
จะใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน  มีการสรรหาผูรวมลงทุนท่ีมีศักยภาพ  มีเทคโนโลยใีหม ๆ  
และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   โดยบรษิัทฯ  จะเขาไปใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําใน
ดานการจัดตั้ง การจดัหาสถานท่ี  การขออนุญาตตาง ๆ จากทางราชการ  ตลอดจนการกําหนด
นโยบายกวาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยในดานสถานท่ีบริษัทฯ 
มีท่ีดินและอาคารในสวนอุตสาหกรรมถึง 3 แหง ท่ีพรอมใหเชาหรือขาย เพ่ือใชประกอบกิจการอยู
แลวทําใหสามารถท่ีจะดําเนินการผลิตสินคาและสามารถสรางผลกาํไรไดในเวลาท่ีรวดเรว็ 

 
3.2 ธุรกิจการใหเชาและบริการ 
 

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
ธุรกิจการใหเชาและบริการ         เปนธุรกจิท่ีบริษัทฯ  เปนผูดําเนินการเอง สามารถแบงได 

 เปน  3  ประเภท ดังนี ้
 

(1) การใหเชาและบริการในสวนอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ ใหเชาท่ีดิน อาคาร ใหบริการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   ส่ิงอํานวยความ

สะดวก และบํารุงรักษา เชน บริการบําบัดน้ําเสีย บริการรกัษาพยาบาล เปนตนในสวนอุตสาหกรรม
ท่ีเปดดําเนินการแลว ท้ัง 3 แหง  โดยไดรับคาตอบแทนในรปูคาเชารับ และคาบรกิารสาธารณูปโภค
รับนั้น ๆ ตลอดจนไดรับสัมปทานไฟฟาและไอน้ํา   ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  
เพ่ือจําหนายใหแกบรษิัทลูกคาท่ีอยูในสวนอุตสาหกรรม     

             
(2) บริการใหคําปรึกษา   

บริษัทฯ ใหคําปรึกษา   แนะนํา  วางแผนดานธุรกิจ  การจดัการและการดาํเนิน
โครงการใหม ๆ แกบริษัทตาง ๆ ในกลุม  โดยบรษิัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาท่ีปรึกษา
ธุรกิจรับ และคาบรกิารรับ 
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(3) บริการดานเคร่ืองหมายการคา  
บริษัทฯ ใหบรกิารดานเครื่องหมายการคาแกบรษิัทในกลุมเทานั้น โดยเครื่องหมาย

การคา แบงเปน 2 ประเภท คือ 
เครื่องหมายการคาตางประเทศ บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเครื่องหมายการคาของ

ผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทในกลุมใชเครื่องหมายการคา
ดังกลาว  เพ่ือทําการผลิตและจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคานั้น ๆ เชน Guy Laroche , Elle , 
Absorba  โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรปูของคาลิขสิทธ์ิรับ 

เครื่องหมายการคาในประเทศ  บริษัทฯ เปนเจาของและจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตามประเภทของผลิตภัณฑและไดทําสัญญา
ยินยอมใหบรษิัทในกลุมใชเครื่องหมายการคาดังกลาว  เพ่ือทําการผลิต และจําหนายสินคาภายใต
เครื่องหมายการคานั้น ๆ  เชน  กุลสตร ี , Rain Flower , Homecare  และ Flore  เปนตน โดยไดรับ
คาตอบแทนในรูปคาเชารับ  

 
(4)    บริการดานธรุกจิสนามกอลฟ    
         บริษัทฯไดจัดสรางและใหบริการสนามกอลฟมาตรฐาน18 หลุม ท่ีตําบลวังดาล อําเภอ 

กบินทรบุร ี จังหวดัปราจนีบุรี  โดยไดคาตอบแทนในรปูคาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ คาอาหาร
และเครื่องดื่มฯลฯ  นอกจากนีย้ังเปนการบริหารจดัการน้าํใชท่ีผานการบําบัดจากสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน กบินทรบุร ีใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยนื 
 
3.2.2  การตลาด 

บริษัทฯ ไดจดัหาผูมีประสบการณ ผูชํานาญการ และท่ีปรกึษา  ท่ีมีความรูความสามารถใน
ดานตาง ๆ ไวพรอมเพ่ือคอยใหคําปรกึษา  แนะนํา  แกลูกคาตลอดเวลา 

 บริษัทฯ ไดจัดเตรียมท่ีดินและอาคารสําเร็จรูปไวรองรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  กบินทรบุร ี และลําพูน โดยให
เชาท่ีดิน และอาคารดังกลาว ซ่ึงผูเชาสามารถประกอบกจิการไดทันที สําหรับการใหบรกิารดาน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บริษัทฯ จะเนนในดานความพรอมและความเพียงพอในการใหบริการ  เชน  
มีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีคณุภาพ  บรกิารหองพยาบาล   บรกิารจัดเกบ็และกําจดัขยะมูลฝอย       

ในป  2545 บริษัทฯ ไดนําระบบ ISO 9001 : 2000 ซ่ึงเปนระบบบริหารงานคณุภาพเขามาใช
ในสวนอุตสาหกรรมท้ัง 3 แหง และไดผานการรับรองในป 2546 โดยยังคงสถานะ และปรับปรุง
ระบบการบริหารงานคณุภาพมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจบัุน   

ในป  2550   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา           ไดเขารวมโครงการยกระดับ 
มาตรฐานผูประกอบการอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001  สนับสนุนโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ  
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เพ่ือเปนการสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาตอบรกิารของบรษิัทฯ ตลอดจนสรางแรงจงูใจ 
ใหกับนกัลงทุนรายใหมในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหง  

  
3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 

(1) โครงสรางอุตสาหกรรม     
    ในป 2550  ภาครัฐไดจัดสรรงบประมาณจาํนวน 3,000 ลานบาท ผานสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เพ่ือสนับสนุนภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ในสวนของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ไดเรงปลอยสินเช่ือใหแกลูกคา 
แตธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ยังคงอยูในภาวะชะลอตัว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปจจัย
ลบทางเศรษฐกิจหลายประการ 

ภาวการณดังกลาวขางตน   มีผลทําใหธุรกิจการใหเชาของบริษัทฯ     ซ่ึงสวนใหญเปนการ 
          ใหเชาท่ีดินและอาคาร   แกธุรกิจขนาดกลาง    และขนาดยอมในสวนอุตสาหกรรม  ไดรับผลกระทบ   
          เชนกัน   โดยในรอบป พ.ศ. 2550 ไมมีการขยายตัวคงอยูในภาวะทรงตวั 

 
(2)  ภาวะการแขงขนั 
      ในดานธุรกิจการใหเชาและบริการ   สวนใหญเปนการใหเชาและบริการแกบริษัทใน 

กลุมอีกท้ังเปนการใหเชาและบริการในสวนอุตสาหกรรรมท่ีบริษัทฯ เปนผูดําเนินการ  ทําใหไมมี
คูแขงขนัมากนัก สําหรับการใหบริการดานกระแสไฟฟาคูแขงจะมีแตเฉพาะการไฟฟาสวนภูมิภาค
เทานั้น ซ่ึงบริษัทฯ จะเนนความม่ันคงของระบบการจายกระแสไฟฟา ความสะดวกและความรวดเรว็
ในการใหบรกิาร สําหรับการใหบรกิารไอน้ํานั้น เนื่องจากท่ีผานมาตนทุนไอน้ําของลูกคาท่ีซ้ือจาก
บริษัทฯ ยังต่ํากวาตนทุนการผลิตไอน้ําท่ีลูกคาผลิตใชเอง     ทําใหบริษัทฯ ไมประสบปญหาดานการ 
แขงขัน 

สําหรับธุรกิจสนามกอลฟในตลาดปจจุบันเปนธุรกิจท่ีมีการขยายตวัมาอยางตอเนื่อง ในป 
2550  บริษัทฯ ไดจดัสรางสนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ เปนสนามกอลฟมาตรฐาน 18 หลุม 
เพียงแหงเดียวในเขตรศัมี 100 กิโลเมตรของพ้ืนท่ีท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแหงโดยรอบ จึงไมมี
คูแขงทางการคา บรษิัทฯ ไดสรางสนามฝกซอมกอลฟและสงเสริมใหมีนักกอลฟใหม ๆ ในทองถ่ิน
เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนใหสิทธิประชาชนในทองถ่ินสามารถสมัครเปนสมาชิกประเภททองถ่ิน  โดย
ไมเสียคาใชจายใด ๆ เปนการสรางความสัมพันธตอชุมชน นอกจากนี้การออกแบบสนามกอลฟท่ีมี
เอกลักษณพิเศษของสนามกอลฟแหงนี้ คือมีความยาวของสนามมากท่ีสุดในประเทศไทย จึงสามารถ
ดึงดูดและสรางความทาทายใหนกักอลฟโดยท่ัวไปมาใชบริการ  ท้ังยังเปนการเพ่ิมมูลคาท่ีดิน และ
เปนส่ิงจูงใจใหนกัลงทุนตดัสินใจมาลงทุนไดงายขึ้น   
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3.2.4 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ    
บริษัทฯ ไดจัดท่ีดินและอาคารสําเร็จรูปในสวนอุตสาหกรรมไวรองรับนกัลงทุนท่ีตองการ

ประกอบกจิการภายในสวนอุตสาหกรรม พรอมท้ังไดจัดเตรียมบุคลากรท้ังในดานการบัญชี ดาน
กฎหมาย   ดานการตางประเทศ  และดานอ่ืน ๆ   เพ่ือใหบริการลูกคาท่ีประสบปญหาและไมสามารถ
ท่ีจะแกปญหาดังกลาวได สวนในเรื่องของลิขสิทธ์ิและเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง
จากตางประเทศท่ีไดรับความนยิมและมีความตองการท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ จะมีท้ังท่ี
บริษัทฯ เปนผูติดตอจดัหาและบรษิัทในกลุมจัดหามาให โดยบริษัทฯ เปนผูจดทะเบียนหรือลิขสิทธ์ิ
เพ่ือใหมีความหลากหลายในประเภทของสินคา      ซ่ึงจะสามารถกอใหเกดิรายไดจากผลการผลิต
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนการสรางเครื่องหมายการคาของตนเองขึ้นมาใหมใหเปนท่ียอมรับของตลาดท่ัวไป
เพ่ือลดตนทุนในเรื่องลิขสิทธ์ิของการผลิตสินคา      

นอกจากนี้ บรษิัทฯไดพัฒนาพ้ืนท่ีวางเปลาของบรษิัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยจดัสราง 
 สนามกอลฟซ่ึงเปนการเพ่ิมธุรกิจบริการใหมใหกับบรษิัทฯ  
 
3.3  ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 

     3.3.1     ลักษณะผลิตภัณฑ     
    บริษัทฯ เปนผูดําเนินการสวนอุตสาหกรรม เหตท่ีุเปน “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริษัทฯ 
มุงม่ันท่ีจะพัฒนาสภาพแวดลอมใหรมรื่น บรรยากาศอบอุน สําหรับทุกชีวิตในชายคาสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ภายใตปรัชญาสรางส่ิงท่ีมากกวา คําวา “เขตอุตสาหกรรม”  ซ่ึงมีรายได
ในรูปของรายรับจากการขายพ้ืนท่ี  โดยมีวัตถุประสงคเริม่แรกเพ่ือรองรับการขยายตวัของบรษิัทใน
กลุมและเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการขยายตวัทางดานอุตสาหกรรมให
กระจายออกไปยังสวนภูมิภาค ปจจบัุนลูกคาของสวนอุตสาหกรรมท่ีดําเนินการอยูนอกจากเปน
บริษัทในกลุมแลว ยังมีบรษิัทภายนอกกลุมเขามาอยูในสวนอุตสาหกรรมดวย  ดังนั้น เพ่ือใหลูกคา
เกิดความเช่ือม่ันในบริการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จึงไดพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารงานคณุภาพ  ISO 9001:2000 ดานการพัฒนาท่ีดนิ และบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานมา
อยางตอเนื่องจนไดรับการรับรองโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ เม่ือวันท่ี 26 กันยายน  
2546  โดยยังคงสถานะและปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจบัุน 

   วัตถปุระสงคในการนาํระบบบริหารคณุภาพมาใชเพ่ือ 
1.   เปนแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบรษิัทฯ 
2.   ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนนิการของบรษิัทฯ 
3.   เพ่ิมพูนความพึงพอใจของลูกคาในงานบรกิารของบรษิทัฯ 

     บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคุณภาพ เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของบรษิัทฯ 
และความพึงพอใจของลูกคา   ดังนี้   “ บริการดวยใจ  มุงม่ันพัฒนา  สรางคณุคาใหสังคม”    โดย
ดูแลเอาใจใสลูกคาดวยความเตม็ใจและใหความเสมอภาคแกลูกคา   พัฒนาคุณภาพของบรกิาร
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ภายในสวนอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง   พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ตองนํานโยบายดังกลาว
ขางตนเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยเครงครดัใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
  ในป 2550  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เขารวมโครงการยกระดับมาตรฐาน
ผูประกอบอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 สนับสนุนโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงเปนการสรางความ
เช่ือม่ันใหแกลูกคามากยิ่งขึน้ 

 
                  (1)      สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  

 บริษัทฯ เริ่มดําเนนิโครงการเม่ือป พ.ศ. 2520 โดยโครงการตั้งอยูในเขตเทศบาล
ตําบลแหลมฉบัง บริเวณหมูท่ี 11   ตําบลหนองขาม  และหมูท่ี 1  ตําบลบึง     อําเภอศรีราชา   
จังหวัดชลบุรี  บนเนื้อท่ีประมาณ  1,600 ไร      โดยในสวนอุตสาหกรรมมีระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี ้

• โรงงานผลิตไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 186  เมกะวัตต  ท่ีสามารถสํารองไฟฟาได
อยางเพียงพอตลอด  24  ช่ัวโมง   ดําเนินการโดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกดั 
(มหาชน)   ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับสัมปทานใหเปนผูจําหนายกระแสไฟฟา  นอกจากนี ้  
ไอน้ําท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟาจะจําหนายใหแกโรงงานตาง ๆ  ภายในโครงการ
ดวย  

• ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง   ซ่ึงไดรับเกยีรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดลอมสยาม  ใน
ป  2537   รองรับน้ําเสียไดประมาณวันละ  12,000   ลูกบาศกเมตร           

• สนามบินท่ีไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
• อางเก็บน้ําท่ีสามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 850,000 ลูกบาศกเมตร 
• ระบบผลิตน้ําประปาท่ีมีกําลังการผลิต 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  
• สวนพักผอน 
• สวนบริการเสริมธุรกิจ ซ่ึงเปนศูนยจําหนายผลิตภณัฑเครือสหพัฒน  ภายใต 

สัญญลักษณ   “Thailand Best”  ดําเนินการโดยบรษิัท กบินทรพัฒนกจิ จํากัด 
นอกจากนี้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เคยไดรับการสงเสริมการลงทุน  

ประเภทกจิการเขตอุตสาหกรรม   โดยอยูในเขตสงเสริมการลงทุนท่ี 2     
      

(2)    สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  
บริษัทฯ เริ่มทําโครงการเม่ือป 2532 โดยโครงการตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลนนทร ี และ

ตําบลวังดาล  อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี  บนเนือ้ท่ีประมาณ 3,500 ไร     โดยมี
ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี้ 
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• อางเก็บน้ําท่ีสามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 1,000,000 ลูกบาศกเมตร 
• ระบบผลิตน้ําประปาท่ีมีกําลังการผลิต 6,000 ลูกบาศกเมตร ตอวัน 
• สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด 50 X 2 เมกะวัตต 
• ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง สามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 16,000 ลูกบาศกเมตร 
• สนามบินท่ีไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
• เตาเผามูลฝอยขนาด  100  กิโลกรัมตอช่ัวโมง   ไดรับอนุญาตจากกระทรวง 

อุตสาหกรรม 
 

        นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประเภทกจิการ
เขตอุตสาหกรรมโดยอยูในเขตสงเสริมการลงทุนท่ี 3 ซ่ึงสาระสําคัญของบัตรสงเสริมการลงทุน สรุปได
ดังนี ้

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี 
วันท่ีไดรับการอนมัุติการสงเสริม วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2536 
เลขท่ีบัตรสงเสริมการลงทุน  เลขท่ี 8060/2536 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม เลขท่ี 5007/2537 (2-8060/2536) 29 กรกฎาคม 2537 

เลขท่ี 6467/2543 (3-8060/2536) 17 พฤศจิกายน 2543 
 

ประเภทกจิการท่ีไดรับการ 
สงเสริมการลงทุน 

เขตอุตสาหกรรมประเภท 7.18 

สิทธิประโยชนท่ีสําคัญ 1. ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนติบุิคคล สําหรับกาํไร
สุทธิเปนเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายได (วันท่ี 1 
ตุลาคม 2538) และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนติิ
บุคคลใน อัตรารอยละ 50 สําหรับ 5 ป ถัดมา 

2. ไมตองนําเงินปนผลไปคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 
ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 

3. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 
2 เทา ของคาใชจายดังกลาว เปนระยะเวลา 10 ป  

     นับแตวันท่ีเริ่มมีรายได 
4. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการตดิตั้งหรือ
กอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกในอัตรารอยละ  

     25 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักคาเส่ือม  
     ราคาปกต ิ
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(3)    สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน  
บริษัทฯ เริ่มทําโครงการเม่ือป 2532   โดยโครงการตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลปาสัก  และ

ตําบลเวียงยอง  อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน บนเนื้อท่ีประมาณ 1,200 ไร โดยมีระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดังนี ้

• อางเก็บน้ําท่ีสามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 500,000 ลูกบาศกเมตร 
• ระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงสามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 6,500 ลูกบาศกเมตร 
• สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด 50X2 เมกะวัตต  
• สนามบิน ท่ีไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
• เตาเผามูลฝอยขนาด 50 กิโลกรัมตอช่ัวโมง   ไดรบัอนุญาตจากกระทรวง

อุตสาหกรรม  
• ระบบน้ําอุปโภคและบริโภคจากบอบาดาล โดยมีอัตราการสูบขึ้นมาใชประโยชน

ไดประมาณวันละ  3,600  ลูกบาศกเมตร 
นอกจากนี ้  บริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประเภท 

กิจการ  เขตอุตสาหกรรม    โดยอยูในเขตสงเสริมการลงทุนท่ี  3  ซ่ึงสาระสําคัญของบัตรสงเสริมการ 
ลงทุนสรุปไดดังนี ้
 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน 
วันท่ีไดรับการอนมัุติการสงเสริม วันท่ี 13 พฤษภาคม 2537 
เลขท่ีบัตรสงเสริมการลงทุน  เลขท่ี 8007/2537 
ประเภทกจิการท่ีไดรับการ   
สงเสริมการลงทุน 

เขตอุตสาหกรรมประเภท 7.18 
 

สิทธิประโยชนท่ีสําคัญ 1. ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนติบุิคคล สําหรับกาํไรสุทธิ
เปนเวลา 8 ป นับแตวนัท่ีเริ่มมีรายได (วนัท่ี 1 มกราคม 
2540) และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนติบุิคคลในอัตรา
รอยละ 50 สําหรับ 5 ป ถัดมา 

2. ไมตองนําเงินปนผลไปคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ตลอด
ระยะเวลาท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนติบุิคคล   

3.     ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2     
         เทา ของคาใชจายดังกลาว เปนระยะเวลา 10 ป นับแต    
         วนัท่ีเริ่มมีรายได 
4.     ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการตดิตั้งหรือกอสราง  
         ส่ิงอํานวยความสะดวกในอัตรารอยละ 25 ของเงินลงทุน   
         นอกเหนอืจากการหักคาเส่ือมราคาปกต ิ
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

 25 

          3.3.2 การตลาด  
บริษทัฯ ดาํเนนิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมตามมาตรฐานของคณะกรรมการสงเสรมิการ

ลงทุนโดยเริ่มตั้งแตการคัดเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและบรกิารท่ีดี การควบคุมรักษา
ส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีด ี  การคดัเลือกบรษิัทท่ีจะเขามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรม 
จะพิจารณาโรงงานท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือโรงงานท่ีจัดใหมีการปองกันผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางเขมงวด    และจะตดิตามผลการดําเนินงานของโรงงานตาง ๆ  ตลอดเวลา     มีการ
กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับโรงงานประเภทตาง ๆ    เพ่ืองายตอการควบคุม  โดยบรษิัทฯ ไดเนนถึงการรักษา
ส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายแกชุมชนอ่ืน ในการจําหนายหรือใหเชา
พ้ืนท่ีในสวนอุตสาหกรรม บรษิัทฯ จะใหความสําคัญกบัลูกคาท่ีตองการขยายกําลังการผลิต หรือ
ตองการตั้งหรือยายฐานการผลิตไปอยูในเขตสงเสริมการลงทุน ซ่ึงลูกคาสวนใหญจะไดรับขอมูล
ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจากธนาคาร     สถาบันการเงินท่ีลูกคาตดิตอเปนประจาํ  บริษัท
คูคาของบรษิัทฯ หรือผูรวมทุนกับบรษิัทฯ  ท้ังในและตางประเทศ 

     นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังไดใหขอมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไวกับสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพ่ือใหผูประกอบการตางชาตท่ีิสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทย
ไดรับขอมูลสะดวกขึ้น 

 
3.3.3 ภาวะอุตสาหกรรม และการแขงขัน 

(1) โครงสรางของอตุสาหกรรม  
เขตอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมประมาณ 135,000 ไร   โดยมี

พ้ืนท่ีท่ีขายและใหเชาไปแลวประมาณรอยละ  77   พ้ืนท่ีคงเหลือประมาณรอยละ 23 ใน
จํานวนของพ้ืนท่ีท่ีขายและใหเชาแลว  เปนการขายและใหเชาแกนักลงทุนจากตางประเทศ
ประมาณรอยละ 75 โดยสวนใหญเปนนกัลงทุนชาวญี่ปุน  ในป 2550  จํานวนเงินลงทุนท่ี
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย      มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นมาก   
คาดวาในระยะตอไปความตองการซ้ือและเชาท่ีดิน เพ่ือการอุตสาหกรรมจะขยายตวัตามใน
อัตราท่ีสูงขึ้นตาม 

สําหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหง มีพ้ืนท่ีรวมกนัประมาณ 6,300ไร 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา    มีพ้ืนท่ีคงเหลือเพียงเล็กนอย  ในขณะท่ีสวน
อุตสาหกรรมเครอืสหพัฒน กบินทรบุรี และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน ยังมี
พ้ืนท่ีคงเหลือประมาณ  1,400 ไร   

อยางไรกต็ามบรษิัทฯ ยังไดจดัซ้ือท่ีดินบรเิวณรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 
3 แหง เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตท้ังจากบรษิัทในกลุมและนักลงทุนท่ัวไป  
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 (2) ภาวะการแขงขัน       
วัตถุประสงคหลักของบรษิัทฯ ในการดําเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม     เริ่มจากการ

พัฒนา เพ่ือรองรบัการขยายตวัของบรษิัทในกลุมและรวมลงทุนกับบุคคลอ่ืนท่ีประสงคจะ
เขามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรม   บริษัทฯ มีท่ีดินในสวนอุตสาหกรรมท่ียัง
ไมไดจัดสรร จึงมีนโยบายท่ีจะจําหนายท่ีดินใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงทําใหเกิดการแขงขัน
กับนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงท้ังท่ีเปนของภาครัฐบาล และภาคเอกชน               
ดังนั้น  เพ่ือใหแขงขันได   บริษัทฯ จึงไดนําระบบบริหารงานคุณภาพ    ISO   9001 : 2000  
ดานการพัฒนาท่ีดิน และบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน     มาใชในสวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒนท้ัง  3  แหง      และในป 2546  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง  3  แหง   ได
ผานการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ   ดานการพัฒนาท่ีดินและบรกิารสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   

ในป2550 บรษิัทฯไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐานผูประกอบการอุตสาหกรรม
ดวยระบบการจดัการส่ิงแวดลอม ISO 14001  สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ซ่ึงจะเปนสวนชวยในการ
ตัดสินใจของผูลงทุนท่ีประสงคจะเขามาประกอบกจิการภายในสวนอุตสาหกรรมไดงายขึ้น   

   
3.3.4 การจัดหาผลิตภณัฑและบริการ และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(1) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
บริษัทฯ จะจัดเตรยีมท่ีดินในแตละโครงการไมต่ํากวา 1,000 ไร   โดยมีหลักเกณฑใน

การพิจารณาไดแกทําเลท่ีตั้ง แหลงน้ํา สาธารณูปโภคตาง ๆ นโยบายและขอกําหนดตาง ๆ  
ของทางราชการ เปนตน ดําเนนิการออกแบบและวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและกําหนดความตองการในการขยายตวัของบรษิัทในกลุม   โดยจัดใหมีระบบ
สาธารณูปโภคอยางครบถวนเพียงพอ ตอความตองการของบรษิัทท่ีประสงคจะเขามา
ประกอบกจิการ  ซ่ึงในการพัฒนาท่ีดินดงักลาว  ดําเนินการในลักษณะท่ีจะเปนการพัฒนา
เปนขั้น ๆ  ตามความตองการในการใชประโยชนใหคุมคาโดยไมใหเกิดการสูญเปลาในการ
ลงทุน  
(2) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เนื่องจากภายในสวนอุตสาหกรรมประกอบดวยโรงงานจํานวนมาก ซ่ึงอาจนําไปสู
ปญหาส่ิงแวดลอม  บริษัทฯ ไดตระหนกัถึงความสําคญัของการควบคุมผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมจึงดําเนินการพัฒนา กําหนดมาตรการ แนวทาง   และวิธีการในการดําเนนิงาน
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม    โดยในระยะเริ่มแรกไดมีการจัดตั้งหนวยงานขึน้มา     เพ่ือ
รับผิดชอบรวบรวมขอมูลทดลอง และวิจัย  เพ่ือควบคมุและปองกันไมใหการดําเนนิงาน
ของสวนอุตสาหกรรมกอใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐานท่ีกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรมกําหนด  ตอมาเม่ือมีโรงงานมากขึ้น งานมากขึ้น  จากหนวยงานของบรษิัทฯ 
จึงไดแยกตัวออกมาจดัตั้งเปน บรษิัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด  เพ่ือทําหนาท่ีใน
การวจิยั  พัฒนา  และดูแลดานส่ิงแวดลอมท้ังหมดของสวนอุตสาหกรรมท้ัง 3 แหง ท้ังเรื่อง
การบําบัดน้ําเสีย การกําจดัขยะมูลฝอย ตรวจวัดคุณภาพอากาศ  และเสียง        ซ่ึงท่ีผานมา
ผลการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมท้ัง  3  แหง    เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน     ท้ังนี้ ใน
แตละสวนอุตสาหกรรม   บรษิัทฯ ไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง  กําหนดให
โรงงานตาง ๆ ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียในเบ้ืองตนกอนปลอยลงสูสวนกลาง  ในป 2550 ไม
มีผูรองเรียนในเรื่องดังกลาว และบริษัทฯ ไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐาน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมดวยระบบการจดัการส่ิงแวดลอม ISO 14001 สนับสนุนโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ   

        
3.4 งานที่ยงัไมไดสงมอบ 

               - ไมมี – 
 

4. การวิจัย และพัฒนา     
ในการประกอบธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  บรษิัทฯ ใหความสําคัญเรื่องผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และ

การพัฒนาอยางยั่งยืน  จึงไดตั้งฝายวิจัยและพัฒนาขึ้น เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนา   รวมกบัสวนราชการ 
องคกร และบรษิัทในกลุมในโครงการตาง ๆ       
            ในป 2549  บริษัทฯ ไดสนบัสนุน และใหความรวมมือในการศึกษาและวจิยัระบบการบําบัดและ
จัดการส่ิงแวดลอม    โดยคํานึงถึงการใชทรพัยากรหมุนเวยีน ซ่ึงมี 2 โครงการ  และในป 2550 ท้ัง 2 
โครงการยังอยูในขั้นทดลองและพัฒนา คือ 

1. โครงการความรวมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม     New Energy 
and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ประเทศญี่ปุน       และสถาบัน 
วิจัยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาต ิ(วว )      ศึกษาและพัฒนา       “โครงการบําบัดน้ําเสีย 
โดยใชระบบ  Membrane Bio Reactor and Reverse Osmosis  (MBR & RO)”     ซ่ึงสามารถ
บําบัดน้ําเสียจากการผลิต  และนําน้ําสวนหนึ่งกลับมาใชในกระบวนการผลิตไดอีก     โดย
ดําเนินโครงการ     ณ  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี  ในป 2550 ปริมาณน้ําท่ีได
ยังไมมากพอท่ีจะนํากลับมาใชในกระบวนการผลิต 

2. โครงการความรวมมือกับศูนยเทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแหงชาติ  (MTEC)    สํานักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ (สวทช) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ (สวพ.)   ศึกษาและพัฒนา      “โครงการวิจยัและพัฒนาระบบผลิตกาซเช้ือเพลิงจากขยะ
มูลฝอยแบบตอเนื่อง”  ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการกาํจัดขยะมูลฝอยดวยกระบวนการทางความรอน 
โดยสามารถผลิตกาซเช้ือเพลิง และนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาได  โดยดําเนนิโครงการ
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และตดิตั้งเครื่องจกัร ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี     ในป 2550  ไดทดลอง
นํากากอุตสาหกรรม (SLUDGE) จากระบบบําบัดน้ําเสียมาใชผลิตพลังงาน เพ่ือใชในการผลิต
กระแสไฟฟา สําหรับเครื่องเดินอากาศของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 
 

5. ทรัพยสนิที่ใชในการประกอบธรุกิจ     
 
5.1 สินทรัพยที่มีตวัตนที่ใชในการประกอบธรุกิจ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  สินทรัพยท่ีบริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกจิ ประกอบดวย  
 

ประเภท  ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

มูลคา 
(พันบาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทุน ผูถือหุน 10,142,494 - 
โครงการสวนอุตสาหกรรม     
1. อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรมกบินทรบุร ี เปนเจาของ 265,132 - 
2. อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรมลําพูน เปนเจาของ 272,408 - 
3. อสังหาริมทรพัยรอการขายท่ีดินอ่ืน เปนเจาของ 314,704 - 
ระบบสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรม เปนเจาของ 19,067 - 
ส่ิงปลูกสรางสวนอุตสาหกรรม เปนเจาของ 370,557 - 
ท่ีดินอ่ืนๆ เปนเจาของ 309,210 - 
อาคารสํานักงานสาขา เปนเจาของ 11,815 - 
อาคารโรงงานสําเร็จรูปใหเชาหรือขาย เปนเจาของ 130,359 - 

 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดเชาพ้ืนท่ีในอาคารบรษิัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)  ตั้งอยู

เลขท่ี 757/10 ซอยประดู 1 ถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร   จาก
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)   (“ผูใหเชา”)   ภายใตสัญญาเชา 1 ฉบับ  ซ่ึงมีอายุ
สัญญา 1 ป 4 เดือน   ท้ังนี้ เม่ือครบกําหนดสัญญาเชาแลว  หากบริษัทฯ ประสงคจะตออายุสัญญาเชา บริษัท
ฯ ตองมีหนังสือแจงแกผูใหเชาลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน  โดยมีรายละเอียดของสัญญาเปนดังนี ้
วันท่ีทําสัญญา 30  สิงหาคม 2549 
พ้ืนท่ีเชา บริเวณช้ัน 4    พ้ืนท่ีเชา  1,080.85  ตารางเมตร    
ระยะเวลาและอัตราคาเชา วันท่ี 1 กันยายน 2549–31 สิงหาคม 2550 คาเชาเดือนละ 162,130.- บาท 
 วันท่ี 1 กันยายน 2550 – 31 ธันวาคม 2550 คาเชาเดือนละ 178,340.- บาท 
 รวมเปนเงินคาเชาตามสัญญาท้ังส้ิน 2,658,920.- บาท 
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5.2 การประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทฯ   
           บริษัทฯ มีนโยบายในการประเมินราคาทรพัยสินของบรษิัทฯ ทุก 5 ป ในป 2549 บริษัทฯ ไดวาจาง
บริษัท  อเมรกินัแอพเพรซัล(ประเทศไทย) จํากัด    ซ่ึงเปนผูประเมินราคาทรัพยสินท่ีไดรบัความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหทําการประเมินราคาท่ีดิน 
และอาคาร ของบริษัทฯ  ตามรายละเอียดดังนี ้

ณ วันท่ี  18   สิงหาคม  2549  ราคาประเมินท่ีดนิ  อาคาร และ สาธารณูปโภค ของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  เปนดังนี ้

หนวย :บาท 
ที่ดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด 
       สวนที่ประเมิน 
 

 
 
 

1,148,523,968.80 
203,900,000.00 

 
44,000,000.00 

 
44,000,000.00 

 
14,000,000.00 

1. ท่ีดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
1.1  ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ตั้งอยูใน ต.หนองขาม ต. บึง อ.ศรีราชา  

 จ. ชลบุรี  ท่ีดินเนื้อท่ี  568 ไร  0 งาน 38.55 ตรว. 
        หัก  ท่ีแบงแยก+ขาย     15  ไร 2 งาน 13.00 ตรว. 
        คงเหลือท่ีดินสวนท่ีไดประเมิน  552 ไร 2 งาน 25.05 ตรว. 
        อาคาร 

     1.2  ท่ีดินต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี(ดานเหนือของถนนสุขาภิบาล 8) 
            เนื้อท่ี 18 ไร   69  ตรว. 

1.3  ท่ีดินต.บึงอ.ศรีราชาจ.ชลบุร(ีดานใตของ ถ.ชากกระปอก-จุกกะเฌอ) 
 เนื้อท่ี  44  ไร  49 ตรว. 

1.4 ท่ีดินต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี    (ดานตะวนัออกของสํารองสาธารณะ 
       ประโยชนเลียบถนนสวนอุตสาหกรรม)  เนื้อท่ี 17 ไร 3 งาน 43 ตรว. 
                                                      รวม 1,454,423,968.80 

 2      ท่ีดินตั้งอยูใกล ถนนเกากิโล  ต. สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  
         เนื้อท่ี  41 ไร 2 งาน 17 ตรว. 

 
33,000,000.00 

 3.   ท่ีดินตั้งอยูใกล ถนนหนองขาม-ไรหนึ่ง  ต.หนองขาม   อ.ศรีราชา    
       จ. ชลบุร ี  เนื้อท่ี  60 ตรว.   (สวนอุตสาหกรรม)           

 
 540,000.00   

4.  ท่ีดินตั้งอยูใกล  ถนนหนองขาม-ไรหนึ่ง  ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
      เนื้อท่ี 2 ไร 49 ตรว.         

 
5,000,000.00 

5.  ท่ีดินตั้งอยูใกล ถนนเกากิโล  ต. สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี  
      เนื้อท่ี  60  ไร  30 ตรว. 

 
     120,000,000.00 
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6.  ท่ีดินตั้งอยูในเขต  ต.ทุงศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี 
     เนื้อท่ี  3 งาน 16 ตรว. 

 
5,400,000.00 

7.  ท่ีดินตั้งอยูในเขต หมู 1 ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี (ซอยวัดเขา  
     ตะแบก-มาบบอนแยกจากทางหลวง 3241(ถนนศรีราชา-หุบบอน)   
     เนื้อท่ี 53 ไร 2 งาน 15 ตรว. 

 
 

19,000,000.00 
8.  ท่ีดินตั้งอยูในเขต  หมู 1   ต. หนองขาม  อ.ศรีราชา  จ. ชลบุรี 
     (ดานเหนือของถนนหนองขาม-เจ็ดตระมูลแยกจากทางหลวงหมายเลข7  
     (มอเตอรเวย- ชลบุรี- พัทยา) ) เนื้อท่ี 6 ไร 3 งาน  23  ตรว. 

 
 

14,000,000.00 
                                                                  รวม                                                                  196,940,000.00 
                                                            รวมท้ังส้ิน 1,651,363,968.80 

   
ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2549   ราคาประเมินท่ีดนิ อาคาร และสาธารณูปโภค  ของสวนอุตสาหกรรม  
เครือสหพัฒน กบินทรบุร ี

       หนวย : บาท 
   ที่ดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด             สวนที่ประเมิน 

1.  ท่ีดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุร ี
     สวนท่ี 1 เลขท่ี 101 หมู 5  ถนนสาย 33  ต.นนทรี  อ.กบินทรบุร ี 
     จ. ปราจีนบุร ี
     เนื้อท่ี  749  ไร 3  งาน  81.30  ตรว. (รวมอาคารและสาธารณูปโภค)  
     สวนท่ี 2  ติด ถนนสาย 33  ต.นนทรี และต.วังดาล ( หลัก กม.199 –    
     200) อ. กบินทรบุรี  จ.ปราจนีบุรี  เนื้อท่ี   467  ไร  0  งาน  7.2  ตรว. 
     สวนท่ี 3 ในเขต  ต.นนทรี และต.วังดาล  อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี   
     เนื้อท่ี   342  ไร  2  งาน  83.7   ตรว.                                                                
 

     
 
 

247,000,000.00 
 

70,000,000.00 
 

27,400,000.00 
 

                                                               รวม 
 

344,400,000.00 
 

     
   69,800,000.00 

600,000.00 

2.  ท่ีดินตั้งอยูในเขต  หมู  1  ต.นนทรี  อ.กบินทรบุร ี จ.ปราจนีบุร ี
      เนื้อท่ี  410  ไร  3  งาน  30.4  ตรว.  
      มีพ้ืนท่ีควบคุม  12  ไร  (ติดสายไฟฟาแรงสูง) 
                                                                       รวม 70,400,000.00 
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3,120,000.00 

80,000.00 

3.  ท่ีดินตั้งอยูในเขต  ต.นนทรี  อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจนีบุร ี
      เนื้อท่ี  78  ไร   1   งาน   12  ตรว. 
       มีพ้ืนท่ีควบคุม  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.   ท่ีดินตั้งอยูในเขต  หมู 11  ต.นนทรี  และ ต.วังดาล   อ.กบินทรบุร ี   
       จ. ปราจีนบุร ี
       เนื้อท่ี  1,337 ไร 2 งาน 68.1  (สนามกอลฟ)* 
       อาคาร 
       ทรัพยสินสวนควบบนท่ีดนิ 
       สวนพัฒนาสนามกอลฟ 
                                                              รวม 329,000,000.00 
5.    ท่ีดินตั้งอยูในเขต  ต.วังดาล  อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี 
       เนื้อท่ี  199  ไร  3  งาน  89  ตรว.  

 
6,000,000.00 

                                                               รวมท้ังส้ิน 753,000,000.00 

   
   ณ วันท่ี  21  สิงหาคม  2549  ราคาประเมินท่ีดิน  อาคาร  และสาธารณูปโภคของสวนอุตสาหกรรมเครือ 
   สหพัฒน ลําพูน 

หนวย : บาท 
ที่ดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด        สวนที่ประเมิน 

 
316,000,000.00 
28,000,000.00 

1. ท่ีดินตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน  เขต  ต.ปาสัก   
     และ ต.เวียงยอง อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน เนื้อท่ี 1,054 ไร 0 งาน 26.3  ตรว. 
     อาคาร และทรัพยสินสวนควบบนท่ีดิน 
                                                              รวมท้ังส้ิน 344,000,000.00 

 
นอกจากการประเมินราคาท่ีดิน  อาคาร และสาธารณูปโภคของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหง
แลว บริษัทฯ ยังไดประเมินทรัพยสิน ท่ีดินบรเิวณอ่ืนดงันี ้
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1.  ณ  วันท่ี  23  สิงหาคม  2549  ประเมินท่ีดินในจังหวัดชลบุรี 
หนวย : บาท 

ที่ดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด       สวนที่ประเมิน 
1.  ท่ีดินวางเปลาตั้งอยูในเขต ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 

      เนื้อท่ี  12  ไร  2  งาน  7.10  ตรว. 
 

2,800,000.00 
                                                                                                     รวมท้ังส้ิน 2,800,000.00 

 
2 .  ณ วันท่ี  24  สิงหาคม  2549  ประเมินท่ีดินในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดราชบุร ี

หนวย : บาท 
ที่ดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด 

สวนที่ประเมิน 
 
 

2,430,000.00 
4,570,000.00 

    จังหวัดชลบุร ี   
    ท่ีดินวางเปลาตั้งอยูใน  ต.คลองกิว่  อ.บานบึง  จ.ชลบุรี  (โนเบิลเพลซ) 
    เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี  2488 -  27  (122)    =    2  ไร  0 งาน  13  ตรว. 
    เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี  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 

     จังหวัดราชบุร ี 
      1.  ท่ีดินตั้งอยูติดถนนสาย  3208  ในเขต  ต.น้ําพุ  อ.เมือง  จ.ราชบุร ี
           เนื้อท่ี  1.874  ไร  1   งาน  23.2  ตรว.   นอกเขตสายไฟฟาแรงสูง 
           เนื้อท่ี       68   ไร  82.8  ตรว.    อยูใตเขตสายไฟฟาแรงสูง 
           เนื้อท่ี     188   ไร         นอกเขตสายไฟฟาแรงสูงระยะ  100  เมตร 
           อาคาร 
                                                                                          รวม 166,300,000.00 

 
2,700,000.00 

      2.  ท่ีดินในสนามกอลฟดรากอนฮิลลในเขตต.แองหินอ.ปากทอ  จ.ราชบุร ี
          เนื้อท่ี  1  ไร   2  งาน  19  ตรว. 
                                                                    รวมท้ังส้ิน  169,000,000.00 

                                                                     รวมท้ังส้ิน (ชลบุรี และราชบุร)ี 176,000,000.00 
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3.  ณ วันท่ี  25  สิงหาคม  2549 ประเมินท่ีดินในจังหวัดกรงุเทพฯ และจังหวดัฉะเชิงเทรา 
หนวย : บาท 

ที่ดินและสาธารณูปโภค  รายละเอียด สวนที่ประเมิน 
 
 

6,710,000.00 
3,490,000.00 

     จังหวดักรุงเทพฯ 
     ท่ีดินวางเปลาตั้งอยูใน  ต.บางชัน  อ.มีนบุรี (เมือง) กรุงเทพฯ 
     เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี  7506  เลขท่ีดิน 766     =    1  ไร   2  งาน  71  ตรว. 
     เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี  20731 เลขท่ีดิน 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 

       จังหวัดฉะเชิงเทรา 
       - ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางตั้งอยูต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
         เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี 41620 – 2153 = 4ไร 2 งาน 23 ตรว. 
       - ส่ิงปลูกสรางพรอมสวนควบท่ีดิน 
       - เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี 41621 – 377 = 4 ไร 0 งาน 17 ตรว. 
         เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี 41622 – 378 = 2 ไร 2 งาน 69 ตรว. 
       - ส่ิงปลูกสรางพรอมสวนควบท่ีดิน 
                                                                          รวม 61,500,000.00 
                                                           รวมท้ังส้ิน(กรุงเทพฯ และฉะเชิงเทรา) 71,700,000.00 

 
4.  ณ วันท่ี  28   -   29  สิงหาคม   2549   ประเมินท่ีดินในจงัหวดัลพบุร ี  และ จังหวัดชัยนาท 

หนวย : บาท 
ที่ดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด           สวนที่ประเมิน 

     จังหวัดลพบุร ี
     ท่ีดินวางเปลาตั้งอยูใน  ต.บัวชุม  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

       เนื้อท่ีรวม  20  ไร  62  ตรว. 

 
 

5,000,000.00 
     จังหวัดชัยนาท 
     ท่ีดินวางเปลาตั้งอยูใน อําเภอวัดสิงห  จังหวดัชัยนาท 

       เนื้อท่ีรวม  26  ไร  3  งาน  64  ตรว. 

 
 

4,000,000.00 
                                                              รวมท้ังส้ิน (ลพบุร ีและชัยนาท) 9,000,000.00 
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5.  ณ วันท่ี  1,  4,  14   กันยายน  2549  ประเมินท่ีดินในจังหวัด กรุงเทพฯ  และจังหวดัสมุทรปราการ 
   หนวย : บาท 

ที่ดินและสาธารณูปโภค รายละเอียด       สวนที่ประเมิน 
 
 

78,000,000.00 
 

10,400,000.00 

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

       
 

35,000,000.00 
7,000,000.00 

 4  ก.ย. 49 
  1. ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางตั้งอยูแขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 
      เนื้อท่ี   1  ไร  2  งาน  29  ตรว.              ท่ีดิน 
                                                                    ส่ิงปลูกสรางพรอมสวนควบท่ีดิน 
                                                                     รวม 42,000,000.00 
   2.  ท่ีดินตั้งอยูตําบลบางขวาง  อําเภอบางรัก  กรุงเทพฯ 
        เนื้อท่ีรวม  6  ไร  3  งาน  20  ตรว. 

 
68,000,000.00 

 
 
 

37,750,000.00 
 

14  ก.ย. 49 
   1.  ท่ีดินวางเปลา  ตั้งอยู  ตําบลหนองแขม  อําเภอหนองแขม (ภาษีเจริญ)    
        กรุงเทพฯ 
        เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี  3736  เลขท่ีดิน    37   =   14 ไร  3  งาน  54  ตรว.  
        เนื้อท่ีตามโฉนดเลขท่ี 27058 เลขท่ีดิน  763   =   10 ไร  2  งาน  64  ตรว. 
                                           รวมท้ังส้ิน(กรุงเทพฯและ สมุทรปราการ)                                                                 236,150,000.00 

                                                                  รวมท้ังส้ิน (ทุกพ้ืนท่ี) 3,244,013,968.80 
                   นอกจากนี้  หลังการประเมินบรษิัทฯ ไดซ้ือท่ีดนิบริเวณใกลเคยีงและท่ีดินท่ีติดกับท่ีดินของสวน 
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ท้ัง 3 แหงเพ่ิม ดังนี ้ 
     1.  สวนอุตสาหกรรมศรีราชา        เนื้อท่ีรวม 73 ไร 24 ตรว. 

2.  สวนอุตสาหกรรมกบินทรบุรี  เนื้อท่ีรวม  129 ไร 2 งาน 45.40 ตรว.  
3.  สวนอุตสาหกรรมลําพูน          เนื้อท่ีรวม  173 ไร 4.90 ตรว. 

                                                   รวมท้ังส้ิน     375 ไร 2 งาน 74.3 ตรว. 
ซ่ึงบริษัทฯ จะใหผูประเมินราคาอิสระทําการประเมินตอไป 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

 35 

5.3 สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ ์และเคร่ืองหมายทางการคา   
เครื่องหมายการคาท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิ และท่ีเปนเจาของ สามารถจําแนกไดดังนี ้
- เครื่องหมายการคาตางประเทศ  
บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเครื่องหมายการคาของผลิตภณัฑท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศตามสัญญา
ใหใชเครื่องหมายการคา โดยสัญญาสวนหนึ่งกําหนดใหมีการตออายุโดยอัตโนมัติและสัญญาอีก
สวนหนึ่งกําหนดใหบรษิัทฯ แจงขอตออายุไปยงัคูสัญญาเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด   ท้ังนี้  บริษัทฯ ไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทรวมในกลุมใชเครื่องหมายการคาดงักลาวใน
การผลิตและจําหนายผลิตภณัฑยี่หอตาง ๆ  โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปลิขสิทธิรับ   
ปจจุบันเครื่องหมายการคาตางประเทศท่ีบรษิัทฯ ไดรับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี ้
 
เคร่ืองหมายการคา เงื่อนไขที่สําคญั 

1. GUY LAROCHE 1. ใหสิทธิผลิตในประเทศไทยและจําหนายสินคาในประเทศ    
       ไทย และตางประเทศตามท่ีกําหนด 
2. ใหความชวยเหลือดานเทคนคิแกบรษิัทฯ  
3. หามบริษัทฯ โอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 

3 เวนแตไดรับความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
เครื่องหมายการคา 

2. MIZUNO 
 

1. ใหสิทธิผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย 
2. ใหความชวยเหลือดานเทคนคิแกบรษิัทฯ 
3. หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 3  
       เวนแตไดรับความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
       เครื่องหมายการคา 

3. LE COQ SPORTIF 1. ใหสิทธิผลิตในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศ
ไทย และตางประเทศตามท่ีกําหนด 

2. บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตให บริษัท แชมปเอช 
จํากัด ไดเทานั้น โดยจะตองจําหนายสินคาใหแก  
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) เพ่ือทํา
การจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป 

4. ELLE 1. ใหสิทธิผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย  และ 
 ตางประเทศตามท่ีกําหนด 

2. บริษัทฯ สามารถโอนสิทธิในการผลิตใหบริษัทในประเทศ
ไทยตามท่ีกําหนด โดยตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากเจาของเครื่องหมายการคา 
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5. ABSORBA  
   (เส้ือผาเด็ก) 
 
 

1. ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาใน
ประเทศไทย และตางประเทศตามท่ีกําหนด 

2. ใหความชวยเหลือดานเทคนคิแกบรษิัทฯ 
3. หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 3  
       เวนแตไดรับความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
       เครื่องหมายการคา   
    

6. ABSORBA  
   (เครื่องสําอาง) 

1. ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาใน
ประเทศไทย และตางประเทศตามท่ีกําหนด 

2. หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 3  
       เวนแตไดรับความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
       เครื่องหมายการคา 
 

7 . VANITY FAIR 
    

1. ใหสิทธิผลิตสินคา และจําหนายสินคาในประเทศไทย  
2    ใหความชวยเหลือดานเทคนคิแกบรษิัทฯ 
3.    หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 3  
       เวนแตไดรับความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ 
       เครื่องหมายการคา 

 
 - เครื่องหมายการคาในประเทศ  

บริษัทฯ เปนเจาของ  และจดทะเบียนเครื่องหมายการคา    ตอ  กรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย ตามประเภทของผลิตภณัฑ     และไดทําสัญญายินยอมใหบรษิัทรวมในกลุมใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวในการผลิต    และจําหนายผลิตภัณฑยี่หอตาง ๆ      เชน  กุลสตร,ี Rain 
Flower, Homecare และ Flore เปนตนโดยบรษิัทฯ จะไดรบัคาตอบแทนในรูปคาเชารับ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจาํนวนกวา  100  เครื่องหมาย 

นอกจากนี้   บรษิัทฯ ยังไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการบริการไฟฟา       จากกระทรวง 
มหาดไทย (“ผูใหสัมปทาน”)  ตามสัมปทานประกอบกิจการไฟฟา   ลงวันท่ี  3  กรกฎาคม  2541    
เปนเวลา 10 ป นับจากวันท่ีลงนามในสัมปทาน   โดยสาระสําคัญของสัมปทานสรุปไดดังนี ้

   กิจการท่ีไดรับอนญุาต บริษัทฯ ไดรับสัมปทานจากกระทรวงมหาดไทย ใหประกอบกิจการ
บริการไฟฟาในเขตอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  

   การดําเนนิการ 1. บริษัทฯ จําหนายกระแสไฟฟาในเขตพ้ืนท่ีสัมปทานใหกับ       
โรงงานในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา   โดยซ้ือ 
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        กระแสไฟฟาจากบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)   ซ่ึง  
       ดําเนินธุรกจิผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา         นอกจากนี้บรษิัทฯ 
       ตองจัดหาและตดิตั้งเครื่องอุปกรณในการใหแสงสวาง  ตามถนน 
       และทางสาธารณะในเขตสัมปทาน 
2. บริษัทฯ ตองจําหนายไฟฟาตามท่ีกรมโยธาธิการกาํหนด และคิด

คาไฟฟาไดไมเกินคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงไดหากคาเช้ือเพลิง หรือคาใชจายในการทําไฟฟา
เพ่ิมขึ้นหรือไดรองขอไปยงักระทรวงมหาดไทย และไดรับการ
อนุมัติใหเปล่ียนอัตรา หรือวิธีคดิคาไฟฟา 

  ผลประโยชนตอบแทน 1. บริษัทฯ ตองชําระคาธรรมเนียมรับสัมปทาน       เปนจํานวนเงิน 
       1,000.-บาท      และในกรณีท่ีมีการโอนสิทธิ      บรษิทัฯ ตองเสีย 
       คาธรรมเนียม  การโอนสิทธิ 500.- บาท 
2. นับตั้งแตวนัเริ่มทําการจําหนายไฟฟา          บรษิัทฯ ตองชําระคา 
       สัมปทานใหแกกระทรวงมหาดไทยเปนรายป ในอัตรา 2.50 บาท   
       ตอเควเีอของเครื่องกําเนดิไฟฟาทุกเครื่องรวมกนั     หรืออยางต่ํา  
       ปละ 200.- บาท 

  การเลิกสัญญา เม่ือสัมปทานส้ินอายุหรือมีการเพิกถอน กระทรวงมหาดไทยมีสิทธิท่ี
จะซ้ือกิจการไฟฟาท้ังหมดจากบรษิัทฯ หรือไมก็ได โดยแจงลวงหนา 
6 เดือนในกรณีท่ีสัมปทานส้ินอายุ หรือ 3 เดอืนในกรณท่ีีมีการเพิก
ถอน หรือจะตออายุสัมปทานก็ได  

 
5.4 นโยบายการลงทนุ   

ณ   วันท่ี  31  ธันวาคม  2550   บริษัทฯ  มีเงินลงทุนในหลักทรัพยรวม 10,142  ลานบาท   คิดเปน
สัดสวนรอยละ 82.11 ของสินทรัพยรวม  ในการรวมลงทุนแตละครั้งคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณา
สัดสวนท่ีจะรวมลงทุนตามความเหมาะสม  โดยนโยบายการลงทุนในบรษิัทตาง ๆ ของบรษิัทฯ สามารถ
แบงออกไดเปน 2  ลักษณะ คือ 

(1) การลงทุนในบรษิัทท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดมิของบรษิัทในกลุม เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหกับธุรกิจเดิม ซ่ึงจะเปนการขยายตัวตามแนวดิ่ง (Vertical Integration)  โดยการขยายธุรกจิ
จากการเปนผูจดัจาํหนายไปเปนผูผลิตสินคาและผูผลิตวัตถุดิบ อันจะทําใหธุรกจิของกลุม
บริษัทฯ ครบวงจร  และสามารถท่ีจะลดตนทุนไดเปนอยางด ี  เชน  อุตสาหกรรมส่ิงทอ    ซ่ึง
ดําเนินการโดยบริษัทรวมในกลุมครอบคลุมตั้งแตการปนดาย ทอผา ฟอกยอม ตัดเย็บ ส่ิงทอ 
ทุกประเภทรวมไปจนถึงการจดัจําหนาย    นอกจากนี้ ยงัมีอุตสาหกรรมทางดานอาหารและ
อุตสาหกรรมทางดานรองเทา  
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(2) การลงทุนในธุรกจิใหม ๆ          สวนใหญจะเปนการลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียงและเปนการ 
ขยายตัวไปสูธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการขยายตัวสูงในอนาคต  เชน  ธุรกจิเครื่องใชไฟฟาและ
อิเลคโทรนิคส ธุรกิจช้ินสวนรถยนต  ธุรกิจพาณิชยอิเลคโทรนิคส  เปนตน นอกจากนี ้บริษัท
ฯ ยังพิจารณาถึงความเกื้อกูลกนัของธุรกจิใหมและธุรกจิเดิม  เชน  ธุรกิจทางดานโรงไฟฟา  
ซ่ึงถึงแมวาจะเปนธุรกิจใหมสําหรับบริษัทฯ    แตก็สามารถอํานวยประโยชนและสามารถ
เสริมธุรกจิเดิมของบรษิัทไดเปนอยางด ี

         ท้ังนี้การตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิัทในกลุมนัน้ หากเปนการลงทุนในบริษัทท่ีมิใชบรษิัท
รวมทุน นอกจากบรษิัทฯ จะเขาลงทุนเองแลวยังมีนโยบายใหบริษัทในกลุมท่ีทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบรษิัท
ดังกลาวมารวมลงทุนดวย  เพ่ือใหบรษิัทท่ีทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันมากท่ีสุดสงตวัแทนเขาไปเปนกรรมการ
และรับผิดชอบในการติดตามผลการดาํเนนิงานในสายธุรกจินั้น ๆ เพ่ือรับทราบปญหาท่ีเกดิขึ้นและรายงาน
ใหผูถือหุนรายอ่ืนซ่ึงเปนบริษัทในกลุมทราบเพ่ือชวยกนัเสนอแนะแนวทางแกไขไดทันการ   นอกจากนี ้ 
บริษัทฯ ยังมีนโยบายใหบริษัทในกลุมบรหิารงานแบบศูนยกําไร  (Profit Center)  และใหบริหารงานได
อยางอิสระ      โดยบริษัทฯ เพียงกําหนดแนวทางการเติบโตของบริษัทในกลุมและใหคําปรกึษาและบริการ
แกบริษัทเหลานี้เทานั้น โดยจะมีการประชุมผูถือหุนทุกป และกําหนดนโยบายดังนีค้ือ 

• ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของสินคาและความตองการของผูบริโภค    และมุงท่ีจะทําใหสินคาใน
กลุมเปนท่ีรูจกัของตลาดมากขึ้น 

• สรางชองทางการจําหนายสินคาในกลุมใหสอดคลองกัน 
• สรางธุรกิจตอเนื่องในกลุมบรษิัทฯ เพ่ือสงเสริมการตลาด 
• ปรับปรุงองคกรภายในใหมีความกะทัดรัดและคลองตัว   เพ่ือใหมีความพรอมอยูเสมอตอการ 
       เปล่ียนแปลง และการแขงขันท่ีมีมากขึน้ 
สวนการตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิัทรวมทุนนั้น  บริษัทฯ จะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทน

ตามสัดสวนการลงทุน หรือตามขอตกลงในสัญญารวมทุน  และทุก ๆ ป ในการประชุมผูถือหุนของบรษิัท
รวมทุนผูบริหารของแตละกลุมรวมทุนจะมารวมประชุม เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและ
รวมกนัวางแผนงานและเปาหมายในปตอไป 

 ในสวนของการเขารวมลงทุนในบรษิัทตาง ๆ ของกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ นั้น   บริษัทฯ   
ไมมีนโยบายหรือขอกําหนดในการใหกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมลงทุนดวย อยางไรก็ตาม
ในขอบังคับของบรษิัทฯ ไดมีขอหามมิใหกรรมการของบรษิัทฯเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือ      
เปนหุนสวนไมจํากัดความรบัผิดในหางหุนสวนจํากดัหรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนตน      หรือ 
ประโยชนผูอ่ืน นอกจากจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอน          นอกจากนี้  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการ 
ถือหุนในบริษัทฯ และบริษัทในเครือกรรมการจะตองแจงใหบริษัทฯ ทราบทันที 
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6. โครงการในอนาคต          
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัทฯ  เพ่ิมเตมิหรือลงทุนในธุรกจิ

ท่ีมีศักยภาพในการทํากําไร โดยกําหนดสัดสวนการลงทุนไวประมาณปละ 50 – 100 ลานบาท  สําหรับการ
ลงทุนในธุรกจิท่ีตองอาศัยประสบการณในการดาํเนินธุรกจิ หรือในธุรกิจท่ีตองการเทคโนโลยีอันทันสมัย  
ในการดําเนนิงาน  บริษัทฯ มักจะรวมลงทุนกบัพันธมิตรทางธุรกิจในสัดสวนท่ีไมมากนัก หากธุรกิจ
ดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะเติบโตไดดี บรษิัทฯ จึงจะเพ่ิมสัดสวนการลงทุนภายหลัง 

ในสวนของธุรกิจสวนอุตสาหกรรมนั้น        บรษิัทฯ ไดมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ตาง ๆ ไวคอนขางสมบูรณแลว  ดังนั้น บรษิัทฯ จึงจะมีการลงทุนเม่ือมีบริษัทเขามาซ้ือหรือเชาพ้ืนท่ีในสวน
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือไมใหเกิดการลงทุนเกนิความจาํเปน 
            
7. ขอพิพาททางกฎหมาย   

ในป 2544 บริษัทฯ ไดถูกฟองรองเปนคดีแพงในเรื่องสิทธิครอบครองท่ีดนิแปลง น.ส. 3 เลขท่ี  30   
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี จํานวนทุนทรัพย 508,175.00 บาท คดหีมายเลขดําท่ี 
160/2544  ซ่ึงศาลจงัหวัดกบินทรบุรีไดมีคําพิพากษาแลว    ตามคดีหมายเลขแดงท่ี 48/2547   เม่ือวันท่ี  15  
มีนาคม 2547 ใหโจทกเปนผูมีสิทธิครอบครองท่ีดิน     โดยหามบริษัทฯ  ยุงเกี่ยวกับท่ีดินแปลงพิพาท
ดังกลาว ซ่ึงในการนี้บริษัทฯ ไดดําเนนิคดีตอไป โดยยืน่คาํอุทธรณตอศาลจังหวดักบินทรบุรี เม่ือวันท่ี 12  
เมษายน 2547ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาช้ันศาลอุทธรณ ซ่ึงบริษัทฯ คาดวาจะไมสงผลกระทบตอ
การดําเนนิงานของบรษิัทฯ  เนื่องจากท่ีดินดงักลาว   บริษทัฯ  ยังไมไดนํามาใชประโยชนแตอยางใด  
 
8. โครงสรางเงินทุน 
8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
ทุนจดทะเบียน :  800,000,000  บาท  ประกอบดวยหุนสามัญ  
 จํานวน 800,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว : 494,034,300 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 
 จํานวน 494,034,300 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

(2) หลักทรัพยอ่ืน 
หุนกูชนิดไมมีหลักประกัน SPI ครบกําหนด พ.ศ. 2550 ไดครบกําหนดไถถอน เม่ือวันท่ี 17 
มกราคม 2550 และในวนัท่ี 1 มีนาคม 2550 ไดมีการไถถอนหุนกูท้ังหมดแลว 

(3) ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการออก และเสนอขาย    
หลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยท่ีขอตกลงดงักลาวมีบรษิัทรวมลงนามดวย 
        - ไมมี – 
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8.2     ผูถือหุน   
          รายช่ือผูถือหุนของบริษัทฯ ปดสมุดทะเบียน  ณ วันท่ี 3  เมษายน 2550 
 

                    ประเภท       จํานวนราย จํานวนหุน % 

นิติบุคคล    
     สัญชาติไทย    61 258,294,938 52.28 
     สัญชาติตางดาว            23   99,907,650 20.22 
บุคคลธรรมดา      
     สัญชาติไทย 645 127,420,532 25.79 
     สัญชาติตางดาว   11     8,411,180   1.70 
รวม 740        494,034,300      100.00 

 
        รายช่ือผูถือหุนรายใหญท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ 
 

รายชื่อผูถอืหุน    จํานวนหุน รอยละ 
1. บรษิัท โชควฒันา จํากดั 71,646,150 14.50 
2.    บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 44,031,270 8.91 
3. MITSUBISHI CORPORATION         40,441,100       8.19 
4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)   29,710,550 6.01 
5. นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน 21,950,350 4.44 
6.   นายวีรพัฒน  พูนศักดิ์อุดมสิน 19,649,600 3.98 
7.    NOMURA SINGAPORE LIMITED–CUSTOMER   
       SEGREGATED ACCOUNT 

17,625,000 3.57 

8.   HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  13,501,400 2.73 
9.   บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด         12,655,350 2.56 
10. MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO., LTD. 11,978,850 2.42 

รวม 283,189,620 57.31 
     
หมายเหตุ  :   ผูลงทุนสามารถดรูายช่ือผูถือหุนรายใหญของบรษิัทฯ ท่ีถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปด 
     สมุดทะเบียนผูถือหุน  เพ่ือประชุมสามัญประจําปปจจบัุน ไดจาก เว็บไซต ของบรษิัทฯ    
                              www.spi.co.th   กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป    
 

http://www.spi.co.th
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล     
           บริษัทฯ จะจายเงินปนผล   โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและกระแสเงินสดของบรษิัทฯ  โดยมี 
นโยบายท่ีจะจายเงินปนผลขัน้ต่ํา  0.10  บาทตอหุน      
 

9.     การจัดการ    
9.1  โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจดัการ  ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท  และฝายบริหาร  
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        คณะกรรมการบริษัท 
 ปจจุบันคณะกรรมการบรษิัท  มีกรรมการจํานวน 16 คน ประกอบดวยกรรมการบรษิัท
ท่ีมาจากฝายบริหาร จํานวน  5  คน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน  11  คน   ซ่ึงในจํานวนนี้
เปนกรรมการอิสระจํานวน  5  คน   คิดเปนรอยละ  31.25  ของคณะกรรมการบรษิัท และในจํานวน
กรรมการอิสระ  5  คน  เปนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3  คน นอกจากนี้ ในป 2550 ไดมีการแตงตั้ง
กรรมการบรษิัทจํานวน 3 คน เปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 

รายช่ือ      คณะกรรมการบริษัท     วาระการดํารงตําแหนง 
1. นายโชคชัย อักษรนันท ประธานกรรมการ เมษายน 48 - เมษายน 51 
2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ เมษายน 49 - เมษายน 52 
3. นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา กรรมการ เมษายน 48 - เมษายน 51 
4.  นายสําเริง มนูญผล กรรมการ เมษายน 48 - เมษายน 51 
5. นายสันติ            วิลาสศักดานนท กรรมการ เมษายน 49 - เมษายน 52 
6. นายทนง ศรีจิตร กรรมการ เมษายน 50 - เมษายน 53 
7. นายสมศักด์ิ        ธนสารศิลป กรรมการ เมษายน 50 - เมษายน 53 
8. นายกําธร            พูนศักด์ิอุดมสิน กรรมการ เมษายน 50 - เมษายน 53 
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย กรรมการ เมษายน 49 - เมษายน 52 
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ เมษายน 50 - เมษายน 53 
11. นายสมพงษ        วนาภา กรรมการอิสระ เมษายน 48 - เมษายน 51 
12. นายวันชัย           อ่ําพึ่งอาตม             กรรมการอิสระ เมษายน 49 - เมษายน 52 
13. นายสรุินทร        วัฒนศิริพงษ           กรรมการอิสระ เมษายน 49 - เมษายน 52 
14.   พลตํารวจโทอัมรินทร   เนียมสกุล   กรรมการอิสระ    เมษายน 49 - เมษายน 52           
15.   นายมนู  ลีลานุวัฒน                    กรรมการ    เมษายน 50 – เมษายน 53 
(เปนกรรมการบริษัท เมษายน ณ 2550 วันประชุมผูถือหุน)   
16.   นายฟูคูจิโร         ยามาเบะ                  กรรมการอิสระ   พฤษภาคม 50 - เมษายน 51 
(เปนกรรมการบริษัทพฤษภาคม 2550 แทนนายซึโยชิ โนโระ)                 

 

     นางดรุณี   สุนทรธํารง        เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
                 สวนหนาท่ีท่ีสําคัญของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.4 การกํากับ
ดูแลกิจการ ในหมวด 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท    หัวขอโครงสรางคณะกรรมการบรษิัท 
ขอ 7 เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท 
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        กรรมการที่มีอํานาจลงนามผกูพันบริษทั 
 
        กรรมการสองในสิบคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกนัและประทับตราสําคัญของบรษิัท  

 1.    นายบุญปกรณ โชควัฒนา  2.    นายบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา 
 3.    นายสําเริง มนูญผล   4.    นายสันต ิ         วิลาสศักดานนท 
 5.    นายทนง ศรีจิตร   6.    นายสมศักดิ ์          ธนสารศิลป 
 7.    นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน  8.    นายพิพัฒ          พะเนียงเวทย 
 9.    นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา             10.   นายมน ู          ลีลานุวัฒน 

  
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคญัของคณะกรรมการบริษทั มีดังนี ้
 
1. อนมัุติการใหกูยืม หรือการเขาค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือแกบริษัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกจิกับ

บริษัทฯ  ในฐานะผูถือหุนหรอืบรษิัทท่ีทําการคาระหวางกนั             ในสวนท่ีเกินอํานาจของคณะ 
กรรมการบริหาร 

2. อนมัุติธุรกรรมในกิจกรรมจดัหาเงิน  บริหารเงิน  และ/หรือ การบริหารงาน  ในเรื่องท่ีเกนิอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหาร 

3. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธท่ีสําคัญ แผนงาน และ
งบประมาณประจําป 

4. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาท่ี และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. แตงตั้ง ถอดถอนกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบ 

และ/หรือสอบทานแลว 
7. ดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัทใหเปนไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค และขอบังคับของบรษิัท

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน 
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   การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท ป  2550 
 

ในป 2550  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท จํานวน 12 ครั้ง  และ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 36 จํานวน 1 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการบรษิัทแตละราย  
สรุปไดดังนี ้

 

รายช่ือ 
        การเขารวมประชุม     
     คณะกรรมการบริษัท / 
 การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

       การเขารวมประชุม 
           สามัญผูถือหุน / 
 การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายโชคชัย         อักษรนันท 12/12 1/1 
2. นายบุญปกรณ  โชควัฒนา 12/12 1/1 
3. นายบุณยสิทธิ ์  โชควัฒนา 12/12 1/1 
4.  นายสําเริง  มนูญผล 12/12 1/1 
5. นายสันติ             วิลาสศักดานนท 11/12 1/1 
6. นายทนง             ศรจีิตร 12/12 1/1  
7. นายสมศักด์ิ        ธนสารศิลป 10/12                0/1 (ลาปวย) 
8. นายกําธร            พูนศักด์ิอุดมสิน 12/12 1/1 
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย 9/12 1/1 
10. นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา 12/12 1/1 
11.   นายสมพงษ       วนาภา 12/12 1/1 
12. นายวันชัย           อ่ําพึ่งอาตม    11/12                0/1 (ลาปวย) 
13.  นายสุรินทร        วัฒนศิริพงษ 12/12 1/1 
14.  พลตํารวจโทอัมรินทร      เนียมสกุล 11/12 1/1 
15.  นายมนู              ลีลานุวัฒน 8/8 - 
 (เปนกรรมการบริษัทวันที ่23 เมษายน 2550 วันประชุมผูถือหุน)   
16.  นายฟคููจิโร         ยามาเบะ             7/7 - 
       (เปนกรรมการบริษัท  พฤษภาคม 2550)   
17.  นายซึโยชิ           โนโระ 3/4 1/1 
       (ลาออก ณ วันที ่26 เมษายน 2550)   
18. นายวัฒนเกียรติ จิรสิทธิธํารง 2/4 1/1 
     (ครบวาระวันที ่23 เมษายน 2550 ณ วันประชุมผูถือหุน)    
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              การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษทัฯ ของกรรมการบริษัท ณ  31  ธันวาคม  2550  
      
 

รายช่ือ     ของตนเอง / คูสมรส / 
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  

     เพิ่ม (ลด) 
    ระหวางป 

         รวม 
     หุนสามัญ 

 
      % 
 

1. นายโชคชัย อักษรนันท - - - - 
2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา 1,545,620 7,000 1,552,620 0.31 
3. นายบุณยสิทธิ ์ 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. นายสมศักด์ิ        ธนสารศิลป 1,630,000 - 1,630,000       0.33 
8. นายกําธร            พูนศักด์ิอุดมสิน            21,950,350    (3,560,000)  18,390,350       3.72 
9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย       8,260 -       8,260       0.002 
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 4,160,860 17,600 4,178,460       0.85 
11.  นายสมพงษ        วนาภา - - -         - 
12. นายวนัชัย          อ่าํพึ่งอาตม    - - - - 
13.  นายสุรินทร       วัฒนศิริพงษ 88,420 - 88,420       0.02 
14.  พลตํารวจโทอัมรินทร   เนียมสกุล - - - - 
15. นายมนู               ลีลานวุัฒน 1,329,310 - 1,329,310       0.27 
16. นายฟูคูจิโร        ยามาเบะ - - - - 

 
             การเขาอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 กรรมการบรษิัทไดเขาอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) ดังนี ้  

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

1. นายโชคชัย อักษรนันท รุนที่ 50/2006 - รุนที่ 11/2005 - - 

2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา รุนที่   3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 

3. นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา รุนที่   3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 

4. นายสําเริง มนูญผล รุนที่   3/2003 - - - - 

5. นายสันติ             วิลาสศักดานนท   รุนที่   3/2003 - - - - 

6. นายทนง ศรีจิตร รุนที่  3/2003 รุนที่ 72/2006 - รุนที่ 9/2004 - 

7. นายสมศักด์ิ        ธนสารศิลป - รุนที่ 5/2001 - - - 

8. นายกําธร            พูนศักด์ิอุดมสิน รุนที่   3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 

9. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย รุนที่   3/2003 รุนที่ 39/2004 - - - 

10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา รุนที่   3/2003 รุนที่ 41/2004 - - - 

11.  นายสมพงษ  วนาภา          - รุนที่ 62/2005 รุนที่ 17/2007 - รุนที่ 13/2006 

12. นายวันชัย           อ่ําพึ่งอาตม    รุนที่ 35/2005 - - - - 

13.  นายสุรินทร        วัฒนศิริพงษ รุนที่  3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 

14. พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล      รุนที่ 60/2006 - - - - 

15. นายมนู ลีลานุวัฒน รุนที่   3/2003 รุนที่ 68/2005 - - - 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
      คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการบรษิทัท่ีเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี ้ 

 

รายช่ือ             ตําแหนง      วาระการดํารงตําแหนง 
1.  นายวันชัย     อํ่าพ่ึงอาตม   ประธานกรรมการตรวจสอบ พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51 
2.  นายสุรินทร  วฒันศิริพงษ   กรรมการตรวจสอบ พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51 
3. พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล    กรรมการตรวจสอบ                พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ    มีดังนี ้

 1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริงครบถวน เพียงพอ และเช่ือถือได 
 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบรษิัทฯ และกําหนดคาตอบแทน 
 4. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัตติามขอกําหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 5. สอบทานไมใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชน และใหมีการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเกี่ยวของ

อยางเพียงพอ 
  6.  ดูแลควบคมุการบริหารความเส่ียงของบรษิัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ 
  7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ 
             เห็นชอบ 
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8. จัดทํารายงานประจําป โดยเปดเผยถึงการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบตอ 
   ผูถือหุนในรายงานประจําปของบรษิัทฯ         ซ่ึงรายงานดงักลาวตองลงนามโดยประธาน  
       คณะกรรมการตรวจสอบ 

  
   การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2550 

ในป 2550  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 9 ครั้ง  โดยการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละราย  สรปุไดดังนี ้
 

รายช่ือ 
 
                        คุณสมบัติ    

           การเขารวมประชุม 
      คณะกรรมการตรวจสอบ / 
     การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

1.  นายวันชัย     อํ่าพ่ึงอาตม   มีความรูดานบัญชี        8/9 
2.  นายสุรินทร  วฒันศิริพงษ   มีความรูดานกฎหมาย 9/9 
3. พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล    มีความรูดานรัฐประศาสนศาสตร                    8/9 

   
        คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ประกอบดวยกรรมการบรษิัทจาํนวน 3 
คน คือประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการผูจัดการใหญ   

 

รายช่ือ                             ตําแหนง      วาระการดํารงตําแหนง 
1. นายบุณยสิทธิ ์โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51 
3. นายวนัชัย       อ่ําพึ่งอาตม  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน                    พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51 
2. นายสนัติ         วิลาสศกัดานนท กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พฤษภาคม 50-พฤษภาคม 51 

             
         ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคญัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน     มีดังนี ้    
         ในสวนของการสรรหา 
 1. พิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ท่ีจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
  บริษัท 
  2. ตรวจสอบประวตัิและขอมูลตาง ๆ ของบุคคลท่ีไดรับการคดัเลือก     โดยคํานึงถึงความรู     

  ความสามารถ ประสบการณ ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และจะตองมี
คุณสมบัติตาม กฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ 

 3. จัดทําความเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ  เพ่ือใชประกอบการพิจารณาเลือกตั้ง 
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  4. เสนอช่ือบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกตอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท     เพ่ือพิจารณา 
   เลือกตั้ง 
 5. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
                 ในสวนของการกาํหนดคาตอบแทน 
 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัทในแตละป 
 2. พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงผลการ

ปฏิบัติงาน    ผลประกอบการของบรษิัทฯ  วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมผู
ถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา รวมถึงอํานาจ หนาท่ี และปริมาณ
ความรับผิดชอบ เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัต ิ

 3. พิจารณาจดัสรรคาตอบแทนแกกรรมการบรษิัทภายในวงเงินท่ีผูถือหุนไดอนุมัติ   และ 
  นําเสนอ ตอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ืออนุมัต ิ

 4. ปฏิบัติการอ่ืนใด  ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
 
                                  การเขารวมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ป 2550 

ในป  2550    คณะกรรมการบรษิัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
และมีการประชุมจํานวน 1 ครั้ง   โดยการเขารวมประชุมของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแต
ละราย สรุปได ดังนี ้
 

รายช่ือ 
   การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา  
   และกําหนดคาตอบแทน  /  การประชุม 
   ทั้งหมด (คร้ัง) 

1. นายบุณยสิทธ์ิ         โชควฒันา 1/1 
2. นายวันชัย                อํ่าพ่ึงอาตม 1/1 
3. นายสันต ิ                วิลาสศักดานนท  1/1 

       
  ฝายบริหาร   (ฝายจัดการ)   ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร      หมายถึง   คณะบุคคลท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทํา
หนาท่ีในการบริหารจัดการกจิการของบรษิัทฯ ซ่ึงมีฐานะเปนพนักงาน หรือลูกจางประจําของบริษัทฯ  
มีจํานวนไมนอยกวา  5  คน  คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งทุกปในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท
เดือนพฤษภาคม      หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในเดือนเมษายน ซ่ึงไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบรษิัทประจําปแลว  ปจจบัุนคณะกรรมการบรหิารมี  จํานวน  5  คน   ประกอบดวย 
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          (1)   นายบุณยสิทธ์ิ     โชควฒันา      ประธานกรรมการบริหาร 
          (2)   นายสําเริง            มนูญผล                   กรรมการบริหาร 
          (3)   นายสมศักดิ์         ธนสารศิลป              กรรมการบริหาร 
          (4)   นายสันต ิ            วิลาสศักดานนท        กรรมการบริหาร 
          (5)   นายทนง              ศรจีิตร                        กรรมการบริหาร               
                  คณะกรรมการบริหาร  มีการประชุมรวมกบัผูบริหารอ่ืน ๆ เปนประจําทุกเดอืน เดือนละ  
1  ครั้ง   โดยกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่สําคญัของคณะกรรมการบริหาร  มีดังนี ้
1. เสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาํปตอคณะกรรมการบรษิัท 
2. พิจารณาอนุมัตกิารจัดหาและลงทุนในทรัพยสินถาวรแตละครั้งไมเกนิ 20 ลานบาท 
3. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือ หลักทรัพยอ่ืนใดท่ีออกโดยบรษิัทอ่ืน 

ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน 20  ลานบาท 
4. อนมัุติการใหกูยืมแกบรษิัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนหรือบรษิัทท่ี 

ทําการคาระหวางกันแหงละไมเกิน 20 ลานบาท 
5. อนุมัติการเขาเปนผูค้ําประกนัการใชสินเช่ือของบรษิัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษิัทฯ ใน 

ฐานะผูถือหุนหรือบริษัทท่ีทําการคาระหวางกันแหงละไมเกิน 20 ลานบาท 
6. พิจารณาและอนุมัตกิารจดัทํานิตกิรรมสัญญาใด ๆ ท่ีผูกพันบริษัทฯ  และ/หรือท่ีมิใชปกติวิสัยของ

ธุรกิจในวงเงินแตละครั้งไมเกนิ 20 ลานบาท 
7. ดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว

เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ตามลําดับ 
8. กํากับดูแลกิจการของบรษิัทฯ     และดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ        ใหเปนไปโดยไมขัดตอ 

กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการ     ขอบังคับของบริษัทฯ           และศีลธรรมอันดขีอง 
ประชาชน 

9. พิจารณาเรื่องท่ีจะเสนอใหคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป 
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ผูบริหาร  ประกอบดวย 
 

รายช่ือ ตําแหนง  
1. นายสันต ิ วิลาสศักดานนท      ผูจัดการใหญ และผูอํานวยการบริหาร 1 
2. นายทนง          ศรจีติร      ผูชวยผูจัดการใหญ และผูอํานวยการบริหาร 2 
3.     นางดรุณ ี สุนทรธํารง             ผูจัดการฝายกลาง  
4.     นางนิสา  จินดาสมบัติเจรญิ      ผูจัดการฝายบัญชี 
5.     นายสมชัย      พันธุพฤกษ      ผูจัดการฝายการเงิน 
6.     นายวิชัย         เลาหวิจิตร      ผูจัดการฝายกฎหมาย 
7.     น.ส.เสาวนีย  นําเบญจพล      ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
8.     นางพิมพสิริ   ควรสุวรรณ      ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ 
9.     นายชูโต        จริะคณุากร 
10.   นายสนทยา   ทับขันต 

     ผูจัดการฝายโครงการศรรีาชา 
     ผูจัดการฝายโครงการลําพูน 

11.   นายทินกร     บุนนาค       ผูจัดการฝายโครงการกบินทรบุร ี
12.   นางทัศนีย     อินทปุระ      ผูจัดการฝายสํานักงานโครงการ 
13.   นายอนันต    สุนปาน       ผูจัดการฝายวิจยัพัฒนา 

     
           ซ่ึงผูดํารงตําแหนงขางตน จัดเปนผูบริหารตามคําจาํกดัความของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยและ
ตลาดหลักทรัพย 
 
       อํานาจ  -  หนาที่ของผูจัดการใหญ   ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งท่ี 52 ไดมอบอํานาจ
หนาท่ีใหแกกรรมการผูจดัการใหญ ในสวนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารโดยมีเง่ือนไข
และขอบเขตอํานาจท่ีสําคัญ  ดังนี ้
 1. เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค   ขอบังคับ 

นโยบาย  ระเบียบ ขอกําหนด  คําส่ังและมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือมติท่ี
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

 2. เปนผูมีอํานาจในการติดตอ  ส่ังการ  ดําเนินการ   ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม   สัญญา 
เอกสาร คําส่ัง หนังสือแจงหรือหนังสือใด ท่ีติดตอกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ นิติ
บุคคลและบุคคลอ่ืนตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดท่ีจําเปนและสมควร เพ่ือใหการ
ดําเนินการตามขอ 1. สําเร็จลุลวงไป และหากเปนเรื่องสําคญัใหรายงาน และ/หรือ แจงให
คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

 3. ใหมีอํานาจจดัหาและลงทุนในทรัพยสินถาวรแตละครั้งไมเกนิ  10  ลานาท 
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 4. ใหมีอํานาจลงทุน ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ  และ/หรือ หลักทรัพยอ่ืนใดท่ีออกโดย
บริษัทอ่ืนในวงเงินแตละครั้งไมเกิน  10  ลานบาท 

 5. ใหมีอํานาจจดัทํานิตกิรรมสัญญาใดๆ ท่ีผูกพันบริษัทฯ และ/หรือท่ีมิใชปกตวิิสัยของธุรกิจ 
ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน  10  ลานบาท  

 6. เม่ือมีการดําเนินการใด ๆ ตามขอ 3, 4, 5  ใหแจงการดําเนินการนั้น ๆ แกคณะกรรมการ
บริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งตอไป  

 
อํานาจ  -  หนาที่ของผูบริหารรายอืน่ ๆ ที่สําคญั   มีดังนี ้
 มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะกรรมการบรษิัท    คณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญมอบหมาย  โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีตามความรบัผิดชอบ                                                                     

 
9.2 การสรรหากรรมการ 
               ในป 2550  คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งกรรมการบรษิัท  จํานวน 3  คน  ประกอบดวย 
ประธานกรรมการบริหาร    ประธานกรรมการตรวจสอบ   และกรรมการผูจัดการใหญ    เปน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
  งานในสวนการสรรหา   มีดังนี้  

สรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสม    เพ่ือใหม่ันใจวาบุคคลท่ีจะเขามาเปนกรรมการบริษัท 
เปนผูท่ีมีความรู   ความสามารถ และประสบการณเหมาะสม    กอนเสนอช่ือใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา โดยพิจารณาจากผูทรงคณุวฒุิท่ีมีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  มีภาวะผูนํา  
สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ  ดังนี ้

(1.1) กรณีท่ีกรรมการบรษิัทพนจากตาํแหนงตามวาระ  ใหสรรหาและคัดเลือกบุคคล
แลว  นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ   และนําเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งตอไป 

ท้ังนี้    ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี ้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากบัหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 1 เลือกตั้ง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการกไ็ด แตจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือก 
ตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณท่ีีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
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เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด     

  (1.2) กรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตอ่ืุนท่ีมิใชออกตามวาระ ใหสรร
หาและคัดเลือกบุคคลแลวนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง 

สวนการสรรหาผูบริหารจะเปนเรื่องของฝายบริหารเปนผูรบัผิดชอบ         เพราะเปนเรื่องภายใน 
องคกร  ซ่ึงสวนใหญจะพิจารณาจากพนักงานของบรษิัทฯ ท่ีมีความสามารถและเหมาะสม 
 
9.3   คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร  
 ในป 2550  คณะกรรมการบรษิัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบรษิัทในแตละป พิจารณากําหนดวงเงิน
คาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบรษิัทฯ วงเงินคาตอบแทน
ท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนและจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมาเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ            รวมถึงพิจารณาจัดสรรคา 
ตอบแทนแกกรรมการบริษัท   โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ี   และปริมาณความรบัผิดชอบ        ภายในวงเงินท่ี
ผูถือหุนไดอนุมัติและนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ืออนุมัติ     
                     (1)   คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

(1.1)   คาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
           ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี  36    เม่ือวันท่ี  23  เมษายน  2550           ไดอนุมัติคา 

ตอบแทนกรรมการบรษิัทวงเงินรวมไมเกิน 10 ลานบาทตอป  และคณะกรรมการบรษิัทไดอนุมัติตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอตอคณะกรรมการบรษิัท    จัดสรรใหแกกรรมการ
บริษัทดังนี ้ 
    1. ในการทําหนาท่ีกรรมการบรษิัท  จายเปน 
     -   คาเบ้ียประชุมทานละ  6,000.-บาท/ครั้ง  (เฉพาะกรรมการบริษัทท่ี 
         เขาประชุม)  และใหใชตอไปจนกวามีการเปล่ียนแปลง  

            มกราคม - ธันวาคม  2550  จายเปนเงินท้ังส้ิน   1,080,000.- บาท 
-   คาตอบแทนประจาํป จายใหกรรมการบริษัททุกคน  เปนจํานวนเงิน    
    รวมท้ังส้ิน  4,590,000.- บาท      
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           คาตอบแทนทีก่รรมการบริษทัแตละรายไดรับในป  2550  มีดังนี ้
 

 

    2. ในการทําหนาท่ีกรรมการตรวจสอบ          กรรมการบริษัทท่ีเปนสมาชิก 
    ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเพ่ิม  

โดยกําหนดใหจายเปนคาเบ้ียประชุมรายไตรมาส  ดังนี ้
     ประธานกรรมการตรวจสอบ  ไตรมาสละ  60,000.-บาท  
     กรรมการตรวจสอบ                   ไตรมาสละ  30,000.-บาท 
     และใหใชตอไปจนกวามีการเปล่ียนแปลง 
     ป 2550  จายเปนเงินท้ังส้ิน  480,000.-บาท    

                          รายชื่อ เบี้ยประชุม 
 (บาท) 

    คาตอบแทน    
 ประจําป (บาท) 

    ยอดรวม      
     (บาท) 

1.  นายโชคชัย             อักษรนนัท (ประธานฯ)        72,000 400,000 472,000 
2.      นายบุญปกรณ         โชควัฒนา 72,000 350,000 422,000 
3.    นายบุณยสิทธ์ิ       โชควฒันา 72,000 350,000 422,000 
4.      นายสําเริง             มนูญผล        72,000 350,000 422,000 
5.      นายสันติ           วิลาสศักดานนท 66,000 350,000 416,000 
6.      นายทนง                ศรจีติร 72,000 350,000 422,000 
7.      นายสมศักดิ์           ธนสารศิลป 60,000 350,000 410,000 
8.      นายกําธร               พูนศักดิ์อุดมสิน 72,000 250,000 322,000 
9.      นายพิพัฒ               พะเนียงเวทย 54,000 250,000 304,000 
10.    นายบุญเกียรติ       โชควัฒนา 72,000 250,000 322,000 
11.    นายสมพงษ           วนาภา 72,000 250,000 322,000 
12.    นายวันชัย              อํ่าพ่ึงอาตม 66,000 250,000 316,000 
13.    นายสุรินทร           วฒันศิริพงษ 72,000 250,000 322,000 
14.    พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล  66,000 250,000 316,000 
15.    นายมนู                  ลีลานุวัฒน   
      (เปนกรรมการบริษัท เดือน เมษายน 2550) 

48,000 170,000 218,000 

16.    นายฟูคูจโิร            ยามาเบะ      
    (เปนกรรมการบริษัทเดือน พฤษภาคม 2550)         

42,000 170,000 212,000 

17.   นายซึโยชิ              โนโระ         
    (ลาออกจากกรรมการบริษทั 26 เมษายน)  

      18,000               -        18,000 

18.   นายวัฒนเกียรติ     จิรสิทธิธํารง  
    (ครบวาระวันที ่26 เมษายน 2550 ณ วันประชุมผูถือหุน)  

12,000               -  12,000 

                                          รวม   1,080,000    4,590,000    5,670,000 
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         คาตอบแทน (เบีย้ประชมุ)  ทีก่รรมการตรวจสอบแตละรายไดรับในป 2550  มีดังนี ้
                   
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  3. ในการทําหนาท่ีกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    ซ่ึงตั้งขึ้นใน 

 ป 2550    และมีการประชุม  1  ครั้ง  จึงไมมีการกาํหนดคาตอบแทน
สําหรับป 2550      

 
                 คาตอบแทนทีก่รรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนแตละรายไดรับในป 2550  มีดังนี ้
 

 
 
 
 
  
  
     รวมคาตอบแทนท่ีจายในป 2550 เปนเงินท้ังส้ิน 6,150,000.-บาท    
               
            (1.2)     คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร 

       ฝายบริหารจะเปนผูพิจารณาซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ และนโยบายของบรษิัทฯ 
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล  ซ่ึงจะมีการจาย
เปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เบ้ียประชุม เงินอุดหนนุ โดยในป 2550 จายเปนเงินท้ังส้ิน 
50,659,169.00 บาท 

 
 

                                   รายช่ือ             จํานวนเงิน  (บาท) 
1. นายวันชัย      อํ่าพ่ึงอาตม         (ประธานฯ) 240,000 
2.    นายสุรินทร        วฒันศิริพงษ 120,000 
3.    พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล  60,000 
      (เปนกรรมการตรวจสอบ เดือน พฤษภาคม 2550)  
4.    นายสมพงษ        วนาภา                    60,000  
     (ครบวาระ เดือน พฤษภาคม 2550)  
                                        รวม                  480,000 

                                   รายช่ือ             จํานวนเงิน  (บาท) 
1. นายบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา         (ประธานฯ) - 
2.    นายวันชัย            อํ่าพ่ึงอาตม - 
3.    นายสันต ิ            วิลาสศักดานนท - 
                                        รวม                        - 
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 (2) คาตอบแทนอื่น 
บริษัทฯ ไดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ      โดยเขารวมเปนหนึ่งในบรษิัทของกองทุนสํารอง 

เล้ียงชีพ ไทยพาณิชยเพ่ิมผล 1 ซ่ึงจดทะเบียนแลว   โดยผูบริหารท่ีเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะ
ไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ  8  ของคาจาง   และสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนใน
อัตราเดียวกัน  เม่ือส้ินสมาชิกสภาพสมาชิกจะไดรับเงินสะสมและเงินสมทบรวมท้ังสวนเฉล่ีย
ผลประโยชนสุทธิตามเง่ือนไขของกองทุน  
     
9.4   การกํากับดูแลกิจการ 
                 คณะกรรมการบรษิัทไดใหความสําคญั   ตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ดําเนินธุรกจิดวยความโปรงใส  ซ่ือสัตย  รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ี   มีความสามารถใน
การแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย   เพ่ือสรางความเจริญ   เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและ
ความม่ังคั่งแกผูถือหุน โดยยึดหลักการบรหิารงานตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดขีองตลาดหลักทรพัย
แหงประเทศไทย และบนพ้ืนฐานของเศรษฐกจิพอเพียง  คอื   ความพอประมาณ    ความมีเหตผุลและการมี
ภูมิคุมกนัท่ีดี   โดยอาศัยความรู   ความรอบคอบ และความระมัดระวัง    มาใชในการวางแผนและการ
ดําเนินงาน   ขณะเดียวกันไดเสรมิสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน   มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต   ขยัน   
อดทน   มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนนิงาน   พรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง   วัฒนธรรม และสังคม  เพ่ือประโยชนสุขอยางสมดลุ และยั่งยืน  
  หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีองบรษิัทฯ ประกอบดวย     นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณพนกังาน ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เม่ือวันท่ี 14  
พฤศจิกายน  2545 และไดมีการทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกป    ซ่ึงบรษิัทฯ เห็นวานโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนกังานของบรษิัทฯ   ยังเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน   โดยบรษิัทฯ ไดแจกจายใหแก  กรรมการบริษัท   ผูบริหาร  พนกังาน  และเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ    www.spi.co.th      เพ่ือใหรับทราบและเปนแนวทางเดียวกนัในการปฏิบัตตินในการดาํเนิน
ธุรกิจ และเปนหลักยึดถือในการทํางาน 
  เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   บรษิัทฯ ไดมีการจดัแบงหมวดหมูออกเปน  5  หมวด ดังนี ้
1.     สิทธิของผูถอืหุน 
  ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของ     ซ่ึงในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ   มี 
เรื่องการปกปองสิทธิของผูถือหุน  โดยตระหนกัและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน
บริษัทฯ จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน  และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน    สิทธิขั้น
พ้ืนฐานของผูถือหุน ไดแก  การซ้ือขาย หรือโอนหุน   การมีสวนแบงในกําไร  การไดรับขาวสารขอมูลของ
กิจการอยางเพียงพอ    การเขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือใชสิทธิในการแสดงความคดิเห็นและรวมตดัสินใจ
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โดยการออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน   เชน    การเลือกตั้งกรรมการบรษิัท     การกาํหนดคาตอบแทน
กรรมการบรษิัท  การอนุมัติเรื่องท่ีมีผลกระทบตอบรษิัทฯ และการแตงตั้งผูสอบบัญชี เปนตน 
     นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  บรษิัทฯ ยังดําเนินการในเรื่องตาง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิของ
ผูถือหุน ไมลิดรอนสิทธิ  สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี ้

1.1 สิทธิในการรับทราบขอมูล     ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน 
โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ www.spi.co.th เพ่ือใหผูถือหุนมีชองทางท่ีจะไดรับขาวสารขอมูลของบรษิัท
ฯ ไดมากขึ้น เชน  ผลการดําเนินงาน ขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน   การซ้ือขายสินทรัพยท่ีสําคัญ 
รายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือประชุมสามัญประจําป
ปจจุบันกอนวันประชุม รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14  วันนับจากวันประชุม และขอมูลท่ีจําเปนตอ
การตัดสินใจของผูถือหุน    
 1.2 สิทธิในการเขารวมประชมุผูถอืหุน            บรษิัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญ 
ผูถือหุนเปนประจําทุกปภายใน 4  เดือน  นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จัดประชุม ณ 
โรงแรมมณเฑียร  ริเวอรไซด   เลขท่ี 372   ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล   เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 
เปนประจําทุกปเพ่ือไมใหผูถือหุนสับสน ท้ังนี้ในป 2550 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 
36  ในวนัจันทรท่ี 23 เมษายน 2550  
  กอนวันประชุมผูถอืหุน 
  บริษัทฯ   ไดแจงมตกิําหนดการประชุมผูถือหุนใหไดทราบลวงหนา ถึง     5  
สัปดาหกอนวันประชุม  คือ ในวันท่ี  19  มีนาคม  2550 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวม
ประชุมและในวนัท่ี 22 มีนาคม 2550 ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนดัประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมท้ังหมด   ท่ีมีขอมูลเหมือนกับขอมูลท่ีบริษัทฯ จะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสารผานเวบ็ไซตของ
บริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนการลวงหนา 30 วันกอนวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษาเปน
การลวงหนากอนจัดสงเอกสารดงักลาว  โดยบริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด   ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจดัสงใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวนัประชุม 11 วัน คือ
วันท่ี 12 เมษายน 2550 รวมท้ังไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกัน 3 วนั และกอนวัน
ประชุม 6 วัน คือในวันท่ี 17-19 เมษายน 2550 ซ่ึงในแตละวาระมีขอเท็จจริงและเหตุผลรวมท้ังความเห็น
ของคณะกรรมการบรษิัท พรอมเอกสารประกอบการประชุม เชน รายงานประจําป หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข.  ประวัติของบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเลือกตั้งเปนกรรมการบรษิัท   แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม  
คําอธิบายเอกสารและหลักฐานท่ีผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม  ขอบังคับบริษัทในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนและขั้นตอนการเขารวมประชุม 
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  วันประชุมผูถอืหุน 
  บริษัทฯ           อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุม 
ผูถือหุนและออกเสียงอยางเต็มท่ี โดยวัน เวลา และสถานท่ีประชุม ไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม     
การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา  2  ช่ัวโมง    แตยังคงให
สิทธิผูถือหุนท่ีมารวมประชุมภายหลังจากท่ีไดเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียัง
ไมมีการพิจารณาและใหนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระท่ีใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป   นอกจากนี ้
บริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอ และนําเทคโนโลยีมาใชในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนับ
คะแนนเสียงในแตละวาระโดยใชระบบ Barcode เพ่ือใหเกดิความสะดวก  รวดเรว็  และโปรงใส  
  กรณี ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง        สามารถมอบฉันทะให
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระของบรษิัทฯ คนใดคนหนึ่งเขาประชุม
แทน    เพ่ือเปนตวัแทนรกัษาสิทธิของตน   

 คณะกรรมการบรษิัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน   โดยถือเปนหนาท่ี 
ท่ีตองเขารวมประชุมยกเวนปวยหรือตดิภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 36 เม่ือวันท่ี 23  
เมษายน 2550  มีกรรมการบรษิัทเขารวมประชุม จํานวน  14  คน  กรรมการบริษัทท่ีลาประชุมจํานวน  2  
คน  ซ่ึงรวมประธานกรรมการตรวจสอบดวยเนื่องจากปวย    ผูจัดการฝายบัญชี   และผูจัดการฝายการเงิน   
รวมท้ังผูสอบบัญชีของบรษิัทซ่ึงทําหนาท่ีเปนสักขพียานในการนับคะแนนไดเขารวมการประชุมผูถือหุน
ดวยเพ่ือใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวของได 
  การจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือใหผูถือหุนไดใชสิทธิในฐานะผูถือหุนได
ทราบถึงผลการดําเนินงาน  อัตราการจายเงินปนผล    การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องตาง ๆ  
ตามท่ีกฎหมายและขอบังคับบรษิัทกําหนด เม่ือถึงเวลาประชุมกรรมการผูจัดการใหญไดแจงจาํนวน/ 
สัดสวนผูถือหุนท่ีเขาประชุม      หลังจากนั้น  ประธานกรรมการบรษิัทกลาวเปดประชุมและทําหนาท่ี
ประธานท่ีประชุมโดยไดช้ีแจงใหทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ท่ีใชในการประชุม     ขัน้ตอนการออกเสียงลง
มติและไดดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับวาระการประชุม  ไมมีการเพ่ิมวาระหรือเปล่ียนแปลง
ขอมูลสําคญัโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา จัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอสําหรับการนําเสนอ
ประเด็นตาง ๆ ของแตละวาระ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคดิเห็นไดอยางเต็มท่ีในแตละ
วาระ ซ่ึงในปท่ีผานมาไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แตหากปใดมีผูถือหุนซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คณะกรรมการบรษิัทจะตอบขอซักถามอยางชัดเจนตรงประเดน็    มีการ
สรุปผลการลงมตจิากการนับคะแนนเสียงในแตละวาระดวยระบบ Barcode  และมีผูสอบบัญชีเปนสักขี
พยานในการนับคะแนน  
  สําหรับวาระการประชมุผูถอืหุนที่สําคญั  ไดแก 
  (1)  การแตงตั้งกรรมการบริษทั  :  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิ
เลือกตั้งกรรมการเปนรายคนโดยมีขอมูลเบ้ืองตนของบุคคลท่ีเสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกจิการ
อ่ืน    โดยระบุไวชัดเจนหากเปนบรษิัทท่ีประกอบกจิการอันมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขนักับ
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กิจการของบรษิัทฯ และจํานวนครั้งของการเขาประชุมคณะกรรมการบรษิัท      โดยไดผานการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการบรษิัทเนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  และในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งท่ี 1 (ชุดท่ี 14)  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม  2550  ไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสมกอน
เสนอคณะกรรมการบริษัท  

(2) คาตอบแทนกรรมการบริษัท  :    บริษัทฯ ไดมีการเสนอวงเงินคาตอบแทน 
ใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกปโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ 
ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน     และไดมีการแจงวงเงินท่ีไดรับอนุมัติและจํานวน
เงินท่ีจายจริง รูปแบบการจายเงิน รวมท้ังมีการสรุปจาํนวนเงินท่ีจายใหแกคณะกรรมการบรษิัท  และ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนรายบุคคลใน แบบ  56 - 1 และในรายงานประจําป  ในหัวขอ 9.3 คาตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร  ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งท่ี 1 (ชุดท่ี 14) เม่ือ
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2550    ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพ่ือทําหนาท่ี
พิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงิน
คาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน   และจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา รวมถึง
อํานาจหนาท่ีและปริมาณความรับผิดชอบ  กอนเสนอคณะกรรมการบรษิัท 

(3) การแตงตัง้ผูสอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี  :     บริษัทฯ   
ไดใหขอมูลผูสอบบัญชีดังนี้    ช่ือผูสอบบัญชี    สํานักงานสอบบัญชี   ความเปนอิสระ  จํานวนปท่ีทํา
หนาท่ีใหบรษิัทฯ  เหตผุลท่ีเปล่ียนตวัผูสอบบัญชี  มีการเปรยีบเทียบคาสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกบัปท่ี
ผานมา และคาบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากสํานกังานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกดั ซ่ึงการแตงตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ กอนเสนอ
คณะกรรมการบรษิัท 

(4) การจายเงนิปนผล    :        บริษัทฯ  ไดใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการจาย 
เงินปนผล   จํานวนเงินท่ีจายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย    และเงินปนผลท่ีจายปปจจุบันเปรียบเทียบกับป
ท่ีผานมา 
    หลังวันประชมุผูถอืหุน 
  บริษัทฯ ไดจดัทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางละเอียด  มีรายช่ือ
กรรมการบรษิัทท่ีเขา / ไมเขารวมประชุม รวมท้ังสาเหตกุารลา  คําช้ีแจงท่ีเปนสาระสําคัญ  คําถามและ
คําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป (หากมี)    ซ่ึงในปท่ีผานมาไมมีผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม  รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในท่ีประชุม    มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง
ในแตละวาระ โดยแยกเปนเห็นดวย  ไมเห็นดวยและงดออกเสียง  ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการ
สอบทานจากฝายกฎหมายและประธานกรรมการบรษิัทกอนลงนามในฐานะประธานท่ีประชุม  และได
นําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พรอมท้ังเผยแพรบนเว็บไซตของบรษิัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุนท้ังภาษาไทย
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และภาษาอังกฤษ  เพ่ือเปนชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึงการ
ประชุมครั้งตอไป   พรอมท้ังนําสงกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
 
2.     การปฏบิัตติอผูถอืหุนอยางเทาเทียมกนั 

บริษัทฯ ใหความเคารพตอสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน     โดยปฏิบัติตอ 
ผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกนั ดังนี ้

2.1 การประชมุผูถอืหุน 
(1) สําหรับผูถือหุนตางชาต ิบริษัทฯ ไดแปลหนังสือบอกกลาวนัดประชุมรวม 
       ท้ังเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเปนภาษาอังกฤษ    

และจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย หรือสามารถดูไดจากเว็บไซดของ
บริษัทฯ  ซ่ึงมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(2) เพ่ือใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน    
ในกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม สําหรับผูถือหุนท่ี
ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนกรรมการอิสระของบรษิัทฯคนใดคนหนึ่งเขา
ประชุมแทนเพ่ือเปนตวัแทนรกัษาสิทธิของตน   โดยบรษิทัฯ ไดใหช่ือ ท่ีอยู 
และการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คน ไว
ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพ่ือใหผูถือหุนไดใชขอมูลดังกลาวในกรณท่ีี
ประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะ หรือสามารถดู
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คน  ไดในรายงานประจําปท่ีไดสงไป
พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม    โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ี
บริษัทฯ แนบไปพรอมกับหนงัสือบอกกลาวนดัประชุม เพ่ือสนบัสนุนใหผูถือ
หุนใชหนังสือมอบฉันทะท่ีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดหรือ
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศ
ของกระทรวงพาณิชยจากเวบ็ไซตของบรษิัทฯ   ซ่ึงมี 3 แบบ  คือ แบบ ก. 
แบบ ข.  และแบบ ค.      (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณผูีถือหุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดยีนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล
หุน)  โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง     นอกจากนี ้ 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีอากรแสตมปเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีมอบ
ฉันทะ โดยไมคิดคาใชจาย    ซ่ึงในป 2550   บริษัทฯ จัดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งท่ี   36  ในวนัจนัทรท่ี  23 เมษายน 2550 โดยมีผูถือหุน 3 
ราย ถือหุนรวม 17,345,670 หุนไดมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปน
กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอใหเปนผูรับมอบฉนัทะเปนผูออกเสียงแทน  
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(3) การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม    เปนไปตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนถืออยู   
โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง 

(4) บริษัทฯ ดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมเพ่ิมวาระการ
ประชุม  หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

(5) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย       มีการเตรยีมบัตรลง 
คะแนนใหผูถือหุนทุกวาระ         ซ่ึงการนับคะแนนจะนับเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย 

 และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น     และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ี 
เขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนท่ีเห็นดวย ดังนั้น หากในแตละ
วาระมีผูถือหุนทานใดท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง จะชูปายคะแนนท่ีไดรับ
เม่ือลงทะเบียน   ซ่ึงปายคะแนนนัน้จะมีช่ือของผูเขาประชุม  จํานวนหุนท่ีถือ
หรือท่ีไดรับมอบฉันทะและแถบ   Barcode        จากนั้น เจาหนาท่ีจะนําบัตรลง 
คะแนนเสียงไปใหผูถือหุนทานนั้นลงนามเก็บไวเปนหลักฐาน เพ่ือความ
โปรงใสและตรวจสอบได    และบริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการ
นับคะแนนและแสดงผลบนหนาจอท่ีอยูในหองประชุมทันที   นอกจากผูสอบ
บัญชีท่ีเปนสักขีพยานในการนับคะแนนแลว ผูถือหุนทุกทานยังสามารถทราบ
คะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงไปพรอมกัน
ทันที 

2.2  การดแูลการใชขอมูลภายใน    บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน      โดย 
กําหนดไวในจริยธรรมท่ีตองปฏิบัติตอบริษัทฯ และผูถือหุน และกําหนดไวในจรรยาบรรณใหกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร   และพนักงาน  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย   มีความรับผิดชอบ       มีวินัยและมีจิตสํานึกท่ีดีตอ
สวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนเพ่ือตนเองและ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ รักษา
ผลประโยชนและทรัพยสินของบรษิัทฯ โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชนของ
ตนเองและ/หรือผูอ่ืน และหามกระทําการอันเปนการสนบัสนุนบุคคลอ่ืนใดใหทําธุรกิจแขงขนักบับรษิัทฯ 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดแจกจายใหแกกรรมการบรษิัท  ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใน
การดาํเนนิธุรกิจ  และเปนหลักยดึถือในการทํางาน  รวมท้ังไดเผยแพรบนเวบ็ไซตของบรษิัทฯ     
  นอกจากนี้     ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ ก็มีการกําหนด
ในเรื่องดังกลาว    โดยกําหนดบทลงโทษทางวนิัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง      ซ่ึงกรรมการบรษิัท  ผูบริหาร  
และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามท่ีกําหนด  

2.3  การซ้ือขายหลกัทรัพยของบริษัทฯ     บริษัทฯ มีการกาํหนด        เรื่องการซ้ือขาย 
หลักทรัพยของบรษิัทฯ ไวในจรรยาบรรณ หามกรรมการบริษัท  ผูบริหารและพนักงานซ่ึงอยูในหนวยงาน
ท่ีรับทราบขอมูลภายในทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน    กอนการเปดเผยงบ
การเงินแกสาธารณชน  และตั้งแตไตรมาสท่ี 4  ไดมีการออกจดหมายแจงเตือนใหกรรมการบริษัท   
ผูบริหาร และผูท่ีเกี่ยวของรับทราบอีกครั้งและจะดําเนินการทุกไตรมาสตอไป      นอกจากนี ้ ยังกําหนดให 
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กรรมการบรษิัทและผูบริหาร (รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ)   ท่ีมีหนาท่ีรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย    หากมีการซ้ือขายหุนของบรษิัทฯ ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย   และสงสําเนาใหเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท     เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งตอไป   ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกครั้งจะมี
วาระการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผูบริหาร พรอมท้ังแนบแบบฟอรมการแจงไป
พรอมจดหมายเชิญประชุม  ซ่ึงกรรมการบรษิัท ผูบริหาร ตระหนักดวีาเปนหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัต ิ และ
ดําเนินการตามท่ีกําหนด     นอกจากนี้   หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เลขานกุาร
คณะกรรมการบรษิัทจะทําจดหมายแจงใหกรรมการบริษัท และผูบริหารทราบพรอมแนบสําเนาจดหมาย 
และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเรื่องดังกลาว 
 2.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทฯ ดําเนินการกับความขดัแยงทาง
ผลประโยชนดวยความรอบคอบ  มีเหตมีุผล  คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบรษิัทฯ และการกําหนดราคา
เปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ีเปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก   ดวยการจดัวางระบบการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    
โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกจิการท่ีด ี   และกําหนดไวในจริยธรรมท่ีตองปฏิบัติตอ
บริษัทฯ และผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลเพ่ือใหเกดิความเทาเทียมกันในการรบัทราบขอมูล เชน รายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง  การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่วโยงกัน  และกําหนดใหกรรมการ
บริษัทท่ีมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและไมออกเสียงในวาระนั้น  เพ่ือใหกรรมการบริษัทท่ีไมมี
สวนไดเสียสามารถแสดงความคดิเห็นไดอยางเตม็ท่ีและมีอิสระในการลงมต ิ โดยเลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัทจะแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวาระดังกลาว  กรรมการบรษิัทท่ีมีสวนไดเสียมีใครบางท่ีจะตองออก
จากหองประชุม     เม่ือเสร็จส้ินการประชุมไดเปดเผยช่ือ  ความสัมพันธของบุคคลท่ีเกี่ยวโยง   การกําหนด
ราคา   มูลคาของรายการ  และกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
(หากมี)     ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาท่ีกําหนดและไดเผยแพรบนเวบ็ไซตของบรษิัทฯ
อีกทางหนึ่งเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  รวมท้ังมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได 
 2.5  การกาํหนดใหผูถอืหุนสวนนอยเสนอวาระ           บรษิัทฯ ยังไมมีการกาํหนดให
ผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา หรือเสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท เพราะเห็นวาควรใหพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับใหม    ท่ีมีการกําหนดเรื่อง 
ดังกลาวมีผลใชบังคับ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดมีการกําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจน เพ่ือท่ีบรษิัทฯ 
จะไดศึกษาและทําความเขาใจกอนท่ีจะนํามาปฏิบัต ิ 
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3.     สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
บริษัทฯ เคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ     คํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกจิ 

รวมกนั เอ้ือประโยชนซ่ึงกนัและกันอันจะนําไปสูการทําธุรกิจท่ียั่งยนื  จึงไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวใน
จริยธรรมธุรกจิของบรษิัทฯ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาสิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะ
ไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย    และกรณีท่ีเกดิความเสียหายบริษัทฯ  และผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ  
จะมีการปรึกษาหารือและรวมกนักําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเปนประโยชนกับทุกฝาย   
   จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทฯ ไดจัดทําจริยธรรมธุรกจิเปนลายลักษณอักษรอยูในหลักการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี
และไดเผยแพรบนเว็บไซตของบรษิัทฯ เพ่ือใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังานยดึถือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติตอ  บริษัทฯ และผูถือหุน  ลูกคา  พนักงาน  คูคา  การแขงขนัทางการคา    สังคมและ
ส่ิงแวดลอม คณะกรรมการบริษัทใหความสําคญัตอจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิอยางมาก เพราะธุรกิจ
จะอยูไดตองมีจริยธรรม  คุณธรรมท่ีดี  เปนท่ีเช่ือถือและยอมรับโดยท่ัวไป    ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ มีความ
เจริญกาวหนา  ม่ันคงอยางยั่งยืน  ดังนี ้

บริษัทฯ และผูถือหุน 
         บริษัทฯ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมฝาฝนตอกฎหมาย    ระเบียบ     และขอบังคับท่ีเกี่ยวของดวย 

ความซ่ือสัตย   สุจริต   และโปรงใส   มุงม่ันในอันท่ีจะพัฒนากจิการของบรษิัทฯ ใหเจรญิกาวหนา มีความ
ม่ันคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนไดอยางเหมาะสม โดยมีการกาํหนดนโยบายการจายเงินปนผล
ท่ีแนนอน  ในป  2550  บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป  2549  ในอัตรา  0.20  บาทตอ
หุนคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ  13.70 ของกาํไรสุทธิ  โดยกําหนดจายในวนัท่ี  18  พฤษภาคม  
2550   ซ่ึงเปนอัตราท่ีสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลท่ีกาํหนดไว คือ ขั้นต่ํา 0.10  บาทตอหุน   ปกปอง
ผลประโยชน และดูแลทรัพยสินของบรษิัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรกัษาทรพัยสินของตนเอง  รายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวนตามความเปนจริงอยางสมํ่าเสมอ     ไมนําขอมูลหรือขอความลับของบริษัทฯ 
หรือขอมูลพนกังานบรษิัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ ขจัดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตมีุผล เปดเผยขอมูลอยางครบถวน   เคารพในสิทธิแหงความเปน
เจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
   ลูกคา 
                บริษัทฯ ดาํเนินธุรกจิโดยยึดถือความซ่ือสัตย    ยุติธรรม    ใหขอมูลท่ีถูกตองแกลูกคา  ให 
บริการ  และปฏิบัติตอลูกคาดวยความมีน้ําใจ  คํารองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใส    และดําเนินการ 
อยางเปนธรรมเพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว         รักษาความลับทางการคาของลูกคา   
พัฒนาสินคาและบรกิารใหตรงตามความตองการของลูกคา   คิดคนนวตักรรมใหม ๆ   เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแก 
สินคา และบริการอยางตอเนื่อง      บรษิัทฯ จึงไดพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001 :  
2000  ดานการพัฒนาท่ีดินและบรกิารสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานมาอยางตอเนื่องจนไดรับการรับรอง    และ 
ในป  2550          บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการยกระดับมาตรฐานผูประกอบการอุตสาหกรรมดวยระบบการ 
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จัดการส่ิงแวดลอม  ISO 14001   สนับสนุนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม    กระทรวงอุตสาหกรรม     และ 
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ      เพ่ือใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ัน  และเพ่ิมพูนความพอใจในบริการของ 
สวนอุตสาหกรรมของบรษิัทฯ ท้ังนี้ สวนอุตสาหกรรมไดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจํา 
ปละ  2  ครั้ง    เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาปรบัปรงุใหตรงตามความตองการของลูกคา  
   พนักงาน 
  พนักงานเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคา    และเปนหัวใจสําคัญท่ีจะพาองคกรไปสูความสําเร็จ  
บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงาน             โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนษุย     และสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยชน 
สนับสนุนสงเสริม ฝกอบรม  และพัฒนาความรูความสามารถของพนกังานอยางท่ัวถึง      สรางความม่ันคง 
ในอาชีพและใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน    โดยใหผลตอบแทนดวยความเปน 
ธรรมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน           รวมถึงใหพนักงานมี 
สวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนนิงานและพัฒนาบริษัท              โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต     
ทรัพยสิน สุขภาพ และสภาพแวดลอมในการทํางาน    นอกจากนี้บรษิัทฯ ไดจัดสวัสดกิารตาง ๆ     เพ่ือเปน 
ขวญัและกําลังใจแกพนักงาน    เชน 

- หองพยาบาลบริษัทฯ  จัดใหมีหองพยาบาล  เพ่ือดูแลสุขภาพและใหการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตนแกพนักงานเม่ือเจ็บปวย  ซ่ึงพนักงานจะไดรับการ 

 บริการดานการรักษาพยาบาล           ท่ีไดมาตรฐาน และถูกตองตามหลัก 
 การแพทยโดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ  
- กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพ่ือการออมเงินในอนาคต     โดยสมาชิกตองสง 

เงินเขากองทุนในอัตรารอยละ  8  ของคาจาง      และจะไดรับเงินสมทบ 
 กองทุนจากบริษัทฯ ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน 
- เงินบําเหน็จเกษียณใหกับพนักงานทุกคนเม่ือเกษียณอายุการทํางาน  

บริษัทฯ จัดใหมีเงินตอบแทนการเกษียณอายุสําหรับพนักงานทุกคนท่ี
ทํางานกับบริษัทฯจนเกษียณอายุ   เพ่ือพนักงานจะไดนําเงินดังกลาวไป
ใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขหลังเกษียณ   ในป 2550 มีพนักงาน
ท่ีเกษียณอายุ 1 คน  และบริษัทฯ ไดมอบเงินดังกลาวใหแกพนักงานแลว 

- มีการประกันภัยกลุมใหแกพนกังาน     บรษิัทฯ ไดจัดสวัสดิการดานการ 
ประกันภัยกลุมกรณีเสียชีวติใหกับพนกังานทุกคน   ตามความเหมาะสม    
 เพ่ือเปนหลักประกันความเส่ียงภัยท่ีอาจเกิดขึ้นกับพนกังาน 

-     จัดฝกอบรมและสัมมนาภายในองคกร  ตลอดจนการสงพนักงานไปรวม
อบรมสัมมนากับภายนอกซ่ึงจัดโดยหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเปนการพัฒนา
และเพ่ิมความรู ความสามารถ   และทักษะในการทํางานใหแกพนักงาน
อยางตอเนื่อง 

-     เครื่องแบบพนักงาน เพ่ือความเปนระเบียบ 
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-     การตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือเปนการดูแลสุขภาพใหแกพนักงาน 
-     สวนอุตสาหกรรม จัดใหมี  สวนพักผอน สนามกีฬา  ลานแอโรบิค  

สนามฝกซอมกอลฟ และสนามกอลฟ 
                คูคา  
  บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาซ่ึงรวมถึงเจาหนี้ของบริษัทฯ ตามขอตกลง   เง่ือนไขทางการคา
และใหขอมูลท่ีถูกตอง    มีการสรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีตอกัน   รวมถึงแลกเปล่ียนความรู     
รวมกันพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการ   ไมเรียก   รับ    หรือยินยอมท่ีจะรับ
ทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา  คูคาของบริษัทฯ   เชน 
      - ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ   บริษัทฯ จายชําระหนี้และปฏิบัติตาม 

เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยเครงครัด ไมเคยมีการฟองรองเรื่องการผิดนัดชําระ
หนี้เกิดขึ้น และบริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนจากธนาคารและสถาบัน
การเงินตาง ๆ  เปนอยางดีและตอเนื่อง  

- บริษัทตางชาต ิ   บริษัทฯ มีสัมพันธภาพท่ีดกีับบรษิัทตางชาตท่ีิไดทําธุรกจิ 
 รวมกนัจนทําใหมีการทําธุรกิจรวมกันเปนเวลายาวนาน    มีการแนะนําให 
 บริษัทฯไดรับสิทธิเครื่องหมายการคาของผลิตภณัฑท่ีมีช่ือเสียงในตาง 
ประเทศเพ่ือผลิตและจําหนายในประเทศไทย    และแนะนาํใหบริษัทฯ ได 
รวมทุนกับบริษัทท่ีมีช่ือเสียงตาง ๆ         เปนผลใหบรษิัทฯ มีการขยายการ 
ลงทุนอยางตอเนื่อง   

         การแขงขันทางการคา 
        บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกตกิาของการแขงขนัท่ีเปนธรรม ในปท่ีผานมาบรษิัทฯ 
ไมมีขอพิพาทใด ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา 
        สังคมและส่ิงแวดลอม 
        บริษัทฯ มีการปลูกฝงจติสํานึก  ความรบัผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมให
เกิดขึน้ในบริษัทฯ โดยกระทําอยางตอเนื่องและสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม
โดยสวนรวม  ดําเนนิธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  บริษัทฯ ถือเปนนโยบายหนึ่งในการดําเนิน
ธุรกิจ  จึงไดกําหนดไวในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการใหบริษัทฯคํานึงถึงความรบัผิดชอบท่ีมีตอสังคมโดย
สวนรวมและตระหนักถึงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และไดกําหนดไวในจรยิธรรมท่ีตองปฏิบัติตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม    รวมท้ังใหความสําคัญในการมีสวนรวมสนับสนุน  ดังนี ้
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  ดานสังคม           
             กิจกรรมสาธารณประโยชน 
        บริษัทฯ ใหความสําคัญกับกิจกรรมสาธารณประโยชน  เพ่ือชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ใหแกผูดอยโอกาสในสังคมอยางตอเนื่อง    ท้ังนี ้เพ่ือใหเกดิการพัฒนาสังคมอยางเขมแข็งและยั่งยนื  อันจะ
นํามาซ่ึงความเจริญกาวหนาของประเทศตอไปในอนาคต  

-  มูลนธิิพัฒนาอตุสาหกรรม 
         สนบัสนุนการจัดสรางกงัหันน้ําชัยพัฒนา ตามโครงการกงัหันน้ําชัยพัฒนาของสภา
หอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในนาม 
คณะกรรมการรวม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) เพ่ือเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่อง
ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เปนจํานวนเงิน 250,000.00 บาท และสนับสนนุการจดัทํารูป
จําลอง(โมเดล)กังหันน้ําชัยพัฒนาเพ่ือรวมเทิดทูลพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีได
ทรงคิดคนประดิษฐ  จํานวน 80,000.00 บาท                     
                  -  กองทัพอากาศ 
       บริจาคทุนทรพัยใหกับกองทัพอากาศในโครงการบูรณะพระอุโบสถ และเจดียศรี
มหาธาต ุ วัดพระศรมีหาธาตุวรมหาวิหาร โครงการปรบัปรุงพระมหาธาตุนภเมทนดีล ดอยอินทนนท 
จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือเปนการแสดงความกตญัูกตเวที นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณุและแสดงความ
จงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม  2550  จํานวน 100,000.00 บาท 

-  โรงพยาบาลวัดจันทร 
      บริษัทฯ ริเริ่มการบรจิาค เพ่ือกอสรางอาคารบริการโรงพยาบาลวัดจันทร อําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ และรวมเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550   ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และเพ่ือใหโรงพยาบาลวดัจนัทรสามารถ
ใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกล และทุรกันดาร จํานวน 1,000,000.00 บาท และไดชักชวนให
บริษัทในกลุมรวมบรจิาคเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 15,000,000.00 บาท                            

-  โครงการ  “เครือสหพัฒนสรางอโุบสถ”  
         บริจาคทุนทรพัยรวมสรางอุโบสถ ณ วดัครีีสุวรรณ จังหวดัเชียงราย ตามโครงการ 
“เครือสหพัฒนสรางอุโบสถ” เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550  และเปนการชวยจรรโลงพระพุทธศาสนา จํานวน 400,000.00 บาท  

-  โครงการ  “ ไถชีวิตโค - กระบือ ถวายเปนพระราชกุศล”  
        บริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงาน ไดรวมบริจาคเงินผานสภานิตบัิญญัติแหงชาต ิ เพ่ือไถ
ชีวิตโค-กระบือ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสทรงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550    ตามโครงการ   “ไถชีวิตโค- กระบือ ถวายเปนพระราชกุศล”  
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ของสภานิตบัิญญตัิแหงชาตริวมกับมหาเถรสมาคม คณะรัฐมนตร ี ส่ีเหลาทัพ สถาบันพระปกเกลา 
ขาราชการ ประชาชนทุกหมูเหลา  จํานวน  140,000.00 บาท                                       

-  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
                  สนับสนุนการจัดงาน GALA DINNER 40 ป สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 40  ป  การกอตั้งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จํานวน 90,000.00 บาท 

  -  สภาหอการคาไทย 
         สนับสนุนการจัดพิมพหนังสือ “เศรษฐกจิพอเพียง ทฤษฎีใหมของโลก” เพ่ือเปนการ
รวมกนัถายทอดพระอัจฉริยภาพ และรวมเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา  80  พรรษา  จํานวน 50,000.00 บาท 

- สถานปฏบิัตธิรรม   
                  สนับสนุนการจัดสรางสถานปฏิบัติธรรม  ณ  อําเภอพรหมคีร ี  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
จํานวน 291,000.00 บาท 

-  วัดวิมุตธิรรม 
        สนับสนุนการจัดสรางวิหาร  วัดวมุิติธรรม   อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา    
จํานวน 200,000.00 บาท 

- วัดบวรนิเวศนวรวิหาร 
        สนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณเจดีย  วดับวรนเิวศนวรวิหาร     เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จํานวน 200,000.00 บาท 

- มูลนธิิอาสารักษาดินแดน 
        สนบัสนุนกิจกรรมมูลนิธิอาสารักษาดนิแดนในพระบรมราชินูปถัมภ        จํานวน 
100,000.00 บาท 

       ดานการศึกษาและเยาวชน 
-  สมาคมไทย - ญี่ปุน 

       บริจาคเงินใหกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา  เพ่ือซ้ือท่ีดนิท่ีอําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุร ี 
สําหรับบริจาคใหแกสมาคมไทย - ญี่ปุน ในการสรางโรงเรียนนานาชาต ิ   เพ่ือเปนสถานศึกษาสําหรับบุตร 
ธิดา ชาวญี่ปุนท่ีมาทํางานในประเทศไทย  มูลคา 1,000,000.00 บาท 

-  มูลนธิิมหาจักรีสิรินธรเพ่ือคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
        บริจาคเงินเพ่ือสนบัสนุนการจดัหาครภุัณฑรวมท้ังอุปกรณท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน  
สําหรับอาคาร “มหาจักรีสิรินธร” ของคณะอักษรศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย   จํานวน 1,070,000.00 
บาท 
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        ดานพลังงาน 
              บริษัทฯ ไดรวมดําเนินการโครงการพลังงานทดแทน   โดยผลิตพลังงานความรอนดวย
ชีวมวล   (Biomass)    แทนการใชน้ํามันเตาหรือกาซธรรมชาติ    ท้ังนี้เพ่ือลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน        
และเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมในทองถ่ิน ซ่ึงกอใหเกดิการจางงานและเพ่ิมรายไดกับชุมชน ตลอดจนเกดิ
การหมุนเวียนรายไดแกเกษตรกรในทองถ่ิน  เนื่องจากสามารถขายผลผลิตและเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรท่ีใชเปนวตัถุดิบ  โดยเริ่มท่ีอําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจนีบุร ี     

       ดานการพัฒนาชุมชน 
  - บริษัทฯ และพนกังานรวมเปนเจาภาพทอดกฐิน   “รวมใจเครือสหพัฒน 2540”    
รวมกบับรษิัทในกลุมสหพัฒนท่ีตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมท้ัง 3 แหง เพ่ือนําจตปุจจยัในการจดัตั้งองคกฐิน 
ไปตั้งเปน กองทุนปรยิัติธรรมการศึกษาของเณร ณ วัดเนนิบุญญาราม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุร ี สราง
และบูรณปฏิสังขรณกุฏิสงฆ  ณ สํานักสงฆอางศิลา จังหวัดปราจีนบุร ีและสรางพระวิหาร ณ วัดสันหลวง 
จังหวัดลําพูน ซ่ึงไดทําตอเนื่องเปนประจําทุกป           
  - บริษัทฯ รวมกับบริษัทในกลุมสหพัฒน จดังาน “สหกรุปแฟร”  ในสวนอุตสาหกรรมท้ัง 
3 แหง เพ่ือจัดจาํหนายสินคาอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษใหกับพนกังาน และประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ี
สวนอุตสาหกรรม เปนประจําทุกป  เพ่ือเปนการตอบแทนชุมชนท่ีใหการสนับสนุนบรษิัทฯ ดวยดตีลอดมา      
             ดานส่ิงแวดลอม 
  บริษัทฯ ดําเนินการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน     เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกจิ
และเปนการพัฒนาแบบยั่งยนื เนื่องจากในสวนอุตสาหกรรม ประกอบดวยโรงงานจํานวนมากอันเปน
ตนเหตุของส่ิงแวดลอม  ซ่ึงบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมนบัแตเริ่มดําเนินการ  โดยใน
ระยะเริ่มแรกไดมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบ จัดรวบรวมขอมูล  ทดลองและวิจัย  เพ่ือควบคุม
และปองกันไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและรักษาส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดไป  ตอมา
เม่ือมีโรงงานมากขึน้งานมากขึ้นจากหนวยงานของบรษิัทฯ  จึงไดแยกตัวออกมาจดัตั้งเปน  บรษิัท อีสเทิรน
ไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด เพ่ือทําหนาท่ีในการวจิยัพัฒนาและดูแลดานส่ิงแวดลอมท้ังหมดของสวน
อุตสาหกรรม และรับงานจากภายนอกดวย       ในป 2537 ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางท่ีสวนอุตสาหกรรม   
ศรีราชา ไดรบัเกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดลอมสยาม   และนายบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันา ซ่ึงขณะนัน้
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตตมิศักดิ์ สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ในป 2548    บริษัทฯ มีการจัดทําคูมือ
สําหรับผูประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเพ่ือช้ีแจงระเบียบ   สัญญาขอตกลงและขอกําหนดตาง ๆ   ให
ผูประกอบการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไดทราบและเขาใจ ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดมีนโยบาย
ส่ิงแวดลอมในการบริหารงานของนายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา  เพ่ือใหทุกบริษทัและทุกโรงงาน ตระหนกัถึง
ความสําคัญในการรกัษาสภาพแวดลอมของสวนอุตสาหกรรม   ชุมชนบรเิวณรอบ ๆ  สวนอุตสาหกรรม
อยางจริงจังและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนี ้

   1. การดําเนนิธุรกิจท่ีดีตองควบคูไปกบัการดแูลส่ิงแวดลอมท่ีดีดวย 
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   2. รวมเอาโรงงานมาสรางรวมกันในรูปแบบการพัฒนาส่ิงแวดลอม รวมกันเปน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 

  3. สภาพแวดลอมท่ีดีสงผลใหพนักงานมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีและเปน
กําลังสําคัญในการผลิตสินคาใหดีมีคุณภาพ 

  4. การแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางถูกวิธี   ตองแกปญหาท่ีตนเหต ุ  ไมใชแกไขท่ี
ปลายเหตุของปญหานั้น   เชน   แกไขกระบวนการผลิต   ลดพลังงาน จึงจะ
เปนการแกไขปญหาท่ีถูกตอง 

    5. ผูจัดการโรงงานท่ีดีนอกจากจะผลิตสินคาท่ีดีมีคุณภาพแลว ตองบําบัดของ
เสียใหดีดวย 

    6. ยึดหลักผูกอใหเกิดมลพิษตองเปนผูจายคาบําบัด     (POLLUTER  PAY 
     PRINCIPLE) 
    7. สงเสริมใหมี  “ เทคโนโลยี่สะอาด ”  (CLEAN  TECHNOLOGY)  คือ  
     การนําวิธีทางธรรมชาติมาใชในการบําบัด 
    8. การผลิตสินคาท่ีดียอมไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   ทําใหสง 
     สินคาออกไดอยางเสร ี ไมถูกกดีกนัทางการคา  คือ  “ แกมลพิษชวย 
     เศรษฐกิจไทย ” 

 9. น้ําเสียนั้นมีประโยชน  หากรูจกันํากลับมาใชใหม  หรือนําไปผลิต
อุตสาหกรรมบางประเภทแลว กอใหเกิดรายได สมควรจะเรียกน้ําเสียวา   
“น้ําเศรษฐกิจ” 

 10. การทําโครงการสวนอุตสาหกรรมปลอดฝุนจะทําใหคุณภาพของคน และ
คุณภาพของสินคาดขีึ้น 

    บริษัทฯ  เช่ือวางานคณุภาพและการทํางานทีมี่ประสิทธิภาพมาจากบุคลากรท่ีมี
ความสุข จึงไดสรางสรรค     “สวนอุตสาหกรรม”     ใหเปนบานหลังใหญ สําหรับสมาชิกครอบครัวหลาย
หม่ืนชีวิตท่ีพรั่งพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก    เพ่ือใหทุกคนไดทํางานอยางมีความสุขพรอมไปกบัการ
ใชชีวิตท่ีอบอุน  ภายใตปรัชญา    “สรางส่ิงท่ีมากกวาคําวา เขตอุตสาหกรรม”    ซ่ึงไดมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมใหรมรื่น  บรรยากาศอบอุน  ดูแลตนไมทุกตนดวยความใสใจ  เพ่ือใหสมกับความเปน 
“สวนอุตสาหกรรม”     สําหรับทุกชีวิตภายใตชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   และไดวาจางให
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด ทําการวิจยัพัฒนา และควบคมุส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องท้ังเรื่อง
น้ํา เสียง และขยะ  ซ่ึงผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรม ท้ัง  3  แหง ไมมีเรื่องใดท่ีต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 
   ในป  2549     เพ่ือเปนการบริหารน้ําใชอยางยั่งยืน    และปองกันไมใหน้ําเสียจาก
โรงงานท่ีผานการบําบัดแลว   ไหลลงแมน้ําหรือท่ีดินของชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  
กบินทรบุรี     บรษิัทฯ จึงไดพัฒนาพ้ืนท่ีวางเปลาของบรษิทัฯ ใหเกดิประโยชนสูงสุด    โดยจดัสรางสนาม
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กอลฟขนาดมาตรฐาน  18  หลุม         ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณน้ําใชท่ีผานการบําบัดแลว         เขามาใช
ประโยชนไดในปริมาณมาก  และในป  2550  บรษิัทฯ ไดเปดใหบรกิารสนามกอลฟและจดทะเบียนเปน
สาขาท่ี 4 โดยใชช่ือวา สนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ       จากการปองกันไมใหน้ําเสียไหลลงแมน้ํา
และท่ีดินของชุมชนแลวยังเปนการนําน้ําเสียกลับมาใชใหเกิดประโยชน         และเปนการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกท่ีดนิดวย 
    นอกจากนี้  ผูมีสวนไดเสียหากมีขอสงสัย หรือขอเสนอแนะก็สามารถติดตอกับ
บริษัทฯ ไดท่ี เว็บไซต  www.spi.co.th   ซ่ึงมีการเปด  Contact SPI ไว  
 
4.     การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 บริษัทฯใหความสําคัญของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี   โดยปฏิบัติตามกฎหมาย  
ขอบังคับของบรษิัทฯ และหลักเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    มีการเปดเผยสารสนเทศสําคัญท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอการ
เปล่ียนแปลงในราคาหลักทรพัยของบรษิัทฯ หรือตอการตดัสินใจลงทุนหรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน   
เพ่ือใหผูถือหุนและผูสนใจลงทุนไดทราบขาวสารท่ีสําคัญอยางรวดเร็วเทาเทียมกัน และดวยคณุภาพ
เดียวกนั โดยแบงเปน 

(1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแกงบการเงิน แบบแสดงรายการ 
 ขอมูลประจําป (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป (56-2) 
(2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ    ไดแก    การไดมา/จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน   การเขารวมลงทุน   การจาย/ไมจายปนผล      การใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน ฯลฯ 

โดยจัดสงสารสนเทศดังกลาวในรูปแบบ  Online  ผานระบบอิเล็คทรอนิคส   และสงใน 
รูปแบบเอกสารส่ิงพิมพตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเผยแพรตอไป  
พรอมท้ังทําการขึน้เว็บไซตของบรษิัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยางสมํ่าเสมอ 
 สารสนเทศท่ีเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปและรายงานประจําป นอกจาก
งบการเงินแลว  ยังมีการเปดเผยในเรื่องตาง ๆ   เพ่ือแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
 1) ลักษณะการประกอบธุรกจิ    มีการเปดเผยใหทราบถึงการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ 
 2) การกํากับดูแลกิจการ มีการเปดเผยนโยบายการกํากับดแูลกิจการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณท่ีเปนลายลักษณอักษร และยังสามารถดไูดจากเว็บไซตของบรษิัทฯ 
www.spi.co.th  รวมท้ังมีการเปดเผยถึงการปฏิบัติตามนโยบาย 

 3) สังคมและส่ิงแวดลอม       มีการเปดเผยนโยบายดานสังคมและส่ิงแวดลอม และ 
  การปฏิบัติตามนโยบาย       
   4) โครงสรางการถือหุน           มีการเปดเผยรายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัทฯ 

http://www.spi.co.th
http://www.spi.co.th
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    ณ  วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือประชุมสามัญประจําป 
5)  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   มีการเปดเผยท้ังรายงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีจากผูสอบ
บัญชี   และเปดเผยใหทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบรษิัท เกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ ในดานตาง ๆ  5  สวน  

6) รายงานคณะกรรมการบริษัท          คณะกรรมการบรษิัทมีความรบัผิดชอบตอความ 
เช่ือถือไดและความถูกตองของขอมูลทางการเงิน  เพ่ือใหผูถือหุนหรือนักลงทุนใช
ประกอบในการตดัสินใจ จึงไดจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทตอรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการใหญ   แสดงไวในรายงานประจําป  และแบบ 56-1 

  7) โครงสรางการจัดการ       มีการเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบรษิัท 
  และคณะกรรมการชุดยอย   จํานวนครั้งของการประชุม  จํานวนครั้งท่ีกรรมการ

บรษิัทแตละคนเขารวมประชุมในปท่ีผานมา และการถือครองหลักทรัพย    รวมท้ัง
ประวัตกิารอบรมของกรรมการบรษิัท  ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.1  โครงสราง
การจัดการ 

8) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท    มีการเปดเผยการประเมินผล 
          การปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท         ซ่ึงเปนความเห็นของกรรมการ 
 บรษิัทแตละคนตอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัทท้ังคณะโดยรวม โดย 
 มีคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี      

  9) คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหาร               มีการเปดเผยนโยบายการจายคา 
  ตอบแทนแกกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมท้ังรูปแบบ โดยในสวนของ

กรรมการบรษิัท     มีการเปดเผยจํานวนคาตอบแทนท่ีแตละคนไดรับจากการเปน
กรรมการบรษิัทและกรรมการชุดยอย  ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.3  คาตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

10)     ความสัมพันธกับผูลงทุน       บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความ 
โปรงใสและท่ัวถึง         โดยฝายบริหารดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล  
ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลสําคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบรษิัทฯ
เพ่ือใหผูลงทุนไดประโยชนสูงสุดจากขอมูล ในการใชประกอบการตัดสินใจการ
ลงทุน โดยเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือใหผูลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ
อยางรวดเรว็และเทาเทียมกนั ผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเว็บไซตของบริษัทฯ  www.spi.co.th ท้ังนี ้หากผู
ถือหุน นักลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของตองการทราบขอมูลของบริษัทฯ และรายละเอียด
เกี่ยวกับสวนอุตสาหกรรม ท้ัง 3  แหง    รวมท้ังนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ 

http://www.spi.co.th
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จริยธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณ ฯลฯ  ก็สามารถดไูดจากเว็บไซตเชนกนั  สวนงาน
ดานผูลงทุนสัมพันธ   บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้น  แตบรษิัทฯ ได
กําหนดบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลและขาวสารตามท่ีผูถือหุน  นักลงทุน รวมท้ังผูท่ี
เกี่ยวของตองการไว  โดยสามารถตดิตอกับบรษิัทฯ ไดดังนี้ 
จันทร  –   ศุกร    เวลา  8.00  –  17.00  น. ท่ี 

         คุณเสาวนีย      นําเบญจพล       ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล   
   โทรศัพท  0-2293-0030            โทรสาร  0-2293-0040 
 สวนสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตกุารณ      ไดแกการไดมา/จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การเขารวมลงทุน การจาย/ไมจายปนผล การใหความชวยเหลือทางการเงินฯลฯ  หาก
เกิดรายการดังกลาว บรษิัทฯไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องนั้นๆ  
และไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามท่ีกาํหนด  พรอมท้ังขึ้นเว็บไซตของบรษิัทฯ เพ่ือให
เกิดความโปรงใสและเทาเทียมกันในการรับขาวสาร 
5.     ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
     คณะกรรมการบรษิัทมีบทบาทสําคัญในการกาํกบัดแูลกจิการเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และมีความรบัผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุน 

 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท      ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรู  ความสามารถ     ประสบการณ 

ท่ีหลากหลาย มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีความรบัผิดชอบของการเปนกรรมการบรษิัท    และลักษณะ
การดําเนนิธุรกิจของบรษิัทฯ  มีรายละเอียดดังนี ้
  1.  การถวงดุลของกรรมการบริษทั   บริษัทฯ   กําหนดใหตองมีคณะกรรมการของบรษิัท 
ไมนอยกวา  5   คน  และคณุสมบัติของกรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ 
    (1) บรรลุนิติภาวะ 
   (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ หรือ คนเสมือนไรความ สามารถ 
   (3) ไมเคยรับโทษจําคกุ    โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคกุในความผิดเกี่ยวกบั 

   ทรัพยท่ีไดกระทําโดยทุจริต 
 (4) ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือ ปลดออกจากราชการ หรือ องคการ หรือ 

หนวยงานของรัฐฐานทุจริตตอหนาท่ี 
    ปจจุบันคณะกรรมการบรษิัทมีจํานวน  16  คน   ประกอบดวย 
    -  กรรมการบรษิัทท่ีเปนผูบริหาร                                  5        คน 
    -  กรรมการบรษิัทท่ีไมเปนผูบริหาร            6        คน 
    -  กรรมการบรษิัทท่ีไมเปนผูบริหารและเปนกรรมการอิสระ   5        คน  
    กรรมการบรษิัทท่ีไมเปนผูบรหิารจํานวน 11 คน  ในจาํนวนนี้เปนกรรมการอิสระ
จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ  31.25 ของคณะกรรมการบรษิัท  และในจํานวนกรรมการอิสระ 5 คน    ดํารง
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ตําแหนงกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน   กรรมการบรษิัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ี
กรรมการบรษิัทตามท่ีไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน มีความเปนอิสระในการ
แสดงความคดิเห็น พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
เปนสําคัญ   
   2. วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท     กรรมการบรษิัทมีวาระการดํารง
ตําแหนงตามขอบังคับของบริษัทฯและเม่ือครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไป
ไดอีก โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูทําหนาท่ีสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ี
เหมาะสม       เพ่ือใหม่ันใจวาบุคคลท่ีจะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูท่ีมีความรู       ความสามารถ  และ
ประสบการณเหมาะสมกอนเสนอช่ือใหคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
   3. สัดสวนการเปนกรรมการบริษทัตามเงินลงทุน  จํานวนบริษัททีก่รรมการบริษัทไป
ดํารงตําแหนง  อายุกรรมการและจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนง     บริษัทฯ ไมไดกําหนดสัดสวนการเปน
กรรมการบรษิัทตามเงินลงทุน จํานวนบรษิัทท่ีกรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง  อายุกรรมการ   และ
จํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด  เพราะเช่ือวาความสามารถทางธุรกจิ  และความ
เช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตละคน ไมไดขึ้นอยูกับอายุหรือจํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนง         ตราบ
เทาท่ีกรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบรษิัท ตามท่ีไดรับความ
ไววางใจจากคณะกรรมการบรษิัทและผูถือหุน       เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบรษิัทนัน้   เปนสิทธิของผูถือหุนโดยแทท่ีจะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาท่ีในการกาํหนด
นโยบายและควบคุมการดําเนินงานของบรษิัทฯ แทนตน     และบริษัทฯ ไดเปดเผยรายช่ือกรรมการบรษิัท  
ประวัติ  ประสบการณ  การถือหุนบริษัทฯ   และขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการบรษิัทในบรษิัทอ่ืนของ
กรรมการบรษิัทแตละคนในรายงานประจําป และเอกสารแนบ 1 ของแบบ  56-1  ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ มี
กรรมการบรษิัทจํานวน  4  คนท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา  5  บริษัท  ซ่ึงบริษัทฯ 
ม่ันใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีแตอยางใด  เนือ่งจากกรรมการบรษิัทท้ัง  4  คนไดอุทิศเวลาใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหกับบรษิัทฯ อยางเต็มท่ี       โดยเขาประชุมคณะกรรมการบรษิัทอยางสมํ่าเสมอและทํา
คุณประโยชนใหกับบรษิัทฯ มาโดยตลอด 

4. การไปดาํรงตาํแหนงกรรมการบริษัททีบ่ริษัทอืน่ของกรรมการบริษัท  และผูบริหาร   
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในบรษิัทอ่ืนของกรรมการบรษิัท       และ
ผูบริหาร          ซ่ึงในกลุมสหพัฒนจะมีทีมผูบรหิารระดับสูงเปนผูพิจารณาวาบรษิัทอ่ืนนั้นประกอบธุรกจิ
อะไร  มีความจาํเปนท่ีตองใหกรรมการบรษิัทหรือผูบริหารจากบรษิัทใดในกลุมเขาไปชวย หรือเปน
ตัวแทนของกลุมในฐานะผูรวมทุนหรอืตามสัญญารวมทุนหรือไม   หากตองสงไปกจ็ะพิจารณาจากความ
ชํานาญและความเหมาะสมของกรรมการบริษัทหรือผูบริหารในกลุม   วาคนใดท่ีมีความเหมาะสม และมี
ความชํานาญเกี่ยวกับธุรกจินั้น ๆ 
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   5. นิยาม      “ กรรมการอิสระ ”   ของบริษัทฯ     เทากับขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คือ 
 (1)    ถือหุนไมเกินรอยละ  5   ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ   
บริษัทใหญ  บริษัทยอย บรษิัทรวม   หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแยง 
 (2) ไมเปนลูกจาง  พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเงินเดอืนประจํา หรอืผูมีอํานาจควบคมุ 
ของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ บรษิัทยอย บรษิัทรวม  หรือนติบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแยง 
 (3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะท่ีเปน  บิดามารดา   คูสมรส   พ่ีนอง   และบุตร   รวมท้ังคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร     
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดรบัการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  หรือบรษิัทยอย 

(4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บริษัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทรวมหรอื 
นิตบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแยง  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขดัขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนและ
ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  

6. การรวมหรือแยกตําแหนง      ประธานกรรมการบรษิัท   ประธานกรรมการบริหาร   
และกรรมการผูจัดการใหญมิไดเปนบุคคลเดียวกัน ท้ังสามทานจึงทําหนาท่ีตางกัน  อิสระจากกนั แตก็
ถวงดลุซ่ึงกันและกัน มีการแบงแยกหนาท่ีโดยชัดเจน     โดยประธานกรรมการบริษัทไมมีสัมพันธใด ๆ  
กับฝายบริหาร เปนผูนําฝายนโยบายและกํากับดูแลการทํางานของฝายบริหาร ประธานกรรมการบริหาร 
เปนผูนําในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนด    สวนกรรมการผูจดัการใหญเปนผูนําในการจดัการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน  และ
นโยบายท่ีกําหนด นอกจากนี้ยังมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบรษิัทท่ีกําหนดและแยกอํานาจของ
คณะกรรมการบรษิัท และของฝายบริหาร   เพ่ือความโปรงใสในการบริหารจัดการ 

7. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั  บรษิัทฯ มีสํานักงานเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษทัโดยมีนางดรณุี  สุนทรธํารง    เปนเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท    ทําหนาท่ีดังนี ้
    (1)   ประสานงานระหวางกรรมการบรษิัทและฝายบริหาร   
    (2)   ใหคําแนะนาํเบ้ืองตนแกกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบัขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
บริษัทและกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
    (3)  จัดการประชุมผูถือหุน          และการประชุมคณะกรรมการบรษิัทใหเปนไปตาม 
กฎหมาย  ขอบังคับบริษัทและขอพึงปฏิบัติตาง ๆ 
    (4)  จัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน     และการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมท้ัง
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามมตท่ีิประชุมผูถือหุนและท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

(5) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศ             ตามท่ีสํานักงานคณะ 
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด  
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(6) จัดทําและเก็บเอกสารดังตอไปนี ้
-  ทะเบียนกรรมการบริษัท 
-  หนังสือนัดประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท/รายงานประจําป  
-  หนังสือนัดประชุม /รายงานการประชุมผูถือหุน 
-  เก็บรกัษารายงานการซ้ือขายหุนบรษิัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

   คณะกรรมการชุดยอย  
   เพ่ือใหผูถือหุนม่ันใจในการดําเนนิงานของบรษิัทฯวามีการดําเนินงานท่ีโปรงใส นอกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีตองจัดใหมีตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว         คณะ 
กรรมการบรษิัทยังไดมีการแตงตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพ่ือการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดี   โดยคณะกรรมการชุดยอยจะรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท  ดังนี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการบรษิัทไดแตงตั้งกรรมการอิสระ     จํานวน  
3  คน   เปนคณะกรรมการตรวจสอบ  มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ประกอบดวยกรรมการ
บริษัทท่ีมีความรู   ประสบการณ    ทางดานกฎหมาย   การเงินและบัญชี    เปนผูสอบทานรายงานทาง
การเงินของบรษิัทฯ ใหตรงตอความเปนจริงและสอบทานรายการที่มีความขดัแยงทางผลประโยชน เพ่ือให
เกิดความโปรงใส รวมท้ังสอบทานระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ  และดูแลใหมีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบรษิัทในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท    กอนการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินทุกไตรมาสและประจําป  
นอกจากนี้ ยังรายงานการทําหนาท่ีในรอบปท่ีผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป  
           มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป   โดยจะแตงตั้งทุกปในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท เดือนพฤษภาคม    หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในเดือนเมษายน    ซ่ึง
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทประจําปแลว และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร 
    คณะกรรมการตรวจสอบ   ปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความคดิเห็นไดอยางอิสระ  โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท่ีรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนหนวยงานปฏิบัติ
รวมท้ังมีการประชุมปรกึษาหารอืกับผูสอบบัญชี   และผูจดัการฝายบัญชีทุกไตรมาส            นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคาํปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอกท่ีเปนอิสระได  โดยบรษิัทฯ เปนผู
ออกคาใชจายท้ังหมด 
    บริษัทฯ  ไมมีการกําหนดจาํนวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงตดิตอกันไดนานท่ีสุดของ 
กรรมการตรวจสอบ  ขึน้อยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงาน
ของกรรมการตรวจสอบในรอบปท่ีผานมา    และมีการเวียนตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ 
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2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     ในป  2550      คณะกรรมการบรษิัท 
ไดแตงตั้งกรรมการบริษัท  จํานวน  3  คน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการผูจดัการใหญ  เปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ซ่ึงมาจาก 3 
ผูนํา  คือ  ผูนําในการบริหาร  ผูนําในการตรวจสอบ และผูนําในการจัดการ ตามลําดับ    ทําใหเกิดการ
ถวงดลุและเปนการแบงเบาภาระหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุน   โดยรายงานการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบรษิัทอยางสมํ่าเสมอ  ดังนี้ 

(1) งานดานสรรหา 
 ทําหนาท่ีสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสม      เพ่ือใหม่ันใจวาบุคคลท่ีจะ 

เขามาเปนกรรมการบรษิัท  เปนผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสม    กอนเสนอช่ือให
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา ดงันี ้

(1.1) กรณีท่ีกรรมการบรษิัทพนจากตาํแหนงตามวาระ          ใหสรรหาและ 
คัดเลือกบุคคลและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอ 

          ตอท่ีประชุมผูถือหุน  เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งตอไป 
(1.2) กรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตอ่ืุน ท่ีมิใชออกตาม 

วาระใหสรรหาและคดัเลือกบุคคลและนําเสนอคณะกรรมการบรษิัท
เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งตอไป 

(2) งานดานคาตอบแทน 
 ทําหนาท่ีพิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท        โดย 

พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท   วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมผูถือหุน   และ
จํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา     ท้ังนี้  เพ่ือนาํเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา
ใหความเห็นชอบ    และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ  รวมถึงพิจารณาจดัสรรคาตอบแทนแก
กรรมการบรษิัท โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีและปริมาณความรบัผิดชอบภายในวงเงินท่ีผูถือหุนไดอนุมัต ิ
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ      
        มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  1  ป        โดยจะแตงตัง้ทุกปในการประชุม 
คณะกรรมการบรษิัทเดือนพฤษภาคม  หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในเดอืนเมษายน  ซ่ึงไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบรษิัทประจําปแลว      และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนลายลักษณอักษร 
         บริษัทฯ ไมมีการกาํหนดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกนัไดนานท่ีสุด
ของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท       โดยดู
จากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปท่ีผานมา 
    สวนขอบเขตอาํนาจหนาที่ที่สําคญัของคณะกรรมการบริษทั    และคณะกรรมการชุดยอย
ตามรายละเอยีดในหัวขอ  9.1  โครงสรางการจัดการ   
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     บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบรษิัทประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณท่ี 

หลากหลาย   มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และความรบัผิดชอบของการเปนกรรมการบรษิัท     ทําหนาท่ี
พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีสําคัญเกี่ยวกบัการดําเนินงานของบรษิัทฯ เชน   เปาหมาย  และ
นโยบาย    รวมท้ังกํากับ  ควบคุม  ดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกําหนดและแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบรษิัท และฝายจัดการอยางชัดเจน  เชน   อํานาจดาํเนินการทางการเงิน หรือ อํานาจการ
ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  เปนตน 

2. คณะกรรมการบรษิัท ไดจดัทําหลักการกํากบัดแูลกจิการท่ีดีของบรษิัทฯ     ประกอบ 
ดวยนโยบายการกํากับดูแลกจิการ  จรยิธรรมธุรกิจ   และจรรยาบรรณพนกังานเปนลายลักษณอักษร และ
ไดอนุมัติในเรื่องดังกลาว   เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจกิายน 2545 เพ่ือใหเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัตขิอง
กรรมการบรษิัท  ผูบริหาร และพนักงาน        ในการทําหนาท่ีตามภารกจิของบรษิัทฯ ดวยจิตสํานกึท่ีด ี  
คณะกรรมการบรษิัทถือวานโยบายการกํากบัดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณพนกังาน   เปน
ส่ิงสําคัญท่ีตองสงเสริมและสนับสนุนใหถือปฏิบัติจนเปนหลักประจําใจในการทํางาน และติดตามอยาง
สมํ่าเสมอ    โดยบรษิัทฯ ไดแจกจายใหแกกรรมการบรษิทั  ผูบริหาร  พนักงาน  และเผยแพรบนเวบ็ไซต
ของบริษัทฯ  www.spi.co.th  ท้ังนี้ไดมีการทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกป ซ่ึงบรษิัทฯ เห็นวา
นโยบายการกํากับดูแลกจิการ  จรยิธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังานของบรษิัทฯ ยังเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน         
   3. คณะกรรมการบรษิัท มีการพิจารณาเรื่องความขดัแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ       
การพิจารณาการทํารายการดังกลาว  มีแนวทางท่ีชัดเจนและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือ
หุนโดยรวมเปนสําคัญ  โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีการกาํกับดูแลใหมีการปฏิบัตติามขอกําหนดเกีย่วกับ
ขั้นตอนการดาํเนนิการ   และการเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยงของผลประโยชน  ตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  ซ่ึงขึ้นอยูกับประเภทรายการ เง่ือนไขการคา  และมูลคาของรายการ    หากเรื่องดังกลาว
ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัท     บรษิัทฯ กําหนดใหกรรมการบรษิัทผูมีสวนไดเสียตอง
ออกจากหองประชุมและไมออกเสียงในวาระนัน้ เพ่ือใหกรรมการบรษิัทท่ีเหลืออยูในหองประชุมและไมมี
สวนไดเสียสามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะ
เปนผูแจงใหท่ีประชุมทราบ  ซ่ึงรายงานการประชุมในวาระดังกลาวจะมีการบันทึกวากรรมการบรษิัทคน
ใดบางท่ีมีสวนไดเสีย  และไดออกจากหองประชุมไมไดออกเสียงในวาระนั้น  คงเหลือกรรมการบรษิัทท่ี
ไมมีสวนไดเสียกีค่น มีใครบาง  เม่ือเสร็จส้ินการประชุมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   หากตอง
เปดเผยจะเปดเผย ช่ือ  ความสัมพันธของบุคคลท่ีมีความขดัแยงของผลประโยชน   การกาํหนดราคา   มูลคา
ของรายการ  และกรรมการบรษิัทท่ีมีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท  (หากมี)  ตอ

http://www.spi.co.th
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาท่ีกําหนด และไดเผยแพรบนเวบ็ไซตของบรษิัทฯ อีกทางหนึ่ง
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  รวมท้ังมีการบันทึกไวในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได  และหากตอง
ไปถึงผูถือหุนก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  นอกจากนี้ ยังไดจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป 
และแบบ  56-1 

4. คณะกรรมการบรษิัท จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน    และการตรวจสอบภายใน   
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 (1) การควบคุมภายใน   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการควบคมุภายใน   
ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเส่ียง  เพราะจะทําใหเกิดการกํากับดูแลท่ีดี  ดังนี ้
  - กําหนดโครงสรางองคกร มีการแบงแยกหนาท่ี  กําหนดความรบัผิดชอบและ

อํานาจการอนุมัติระดบัตาง ๆ  ตามหลักการกระจายอํานาจ  เพ่ือใหเกิดความ
คลองตัวและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานท่ีเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้
มีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี ผูเกบ็เอกสาร  และ
ผูตรวจสอบ เพ่ือใหมีการสอบยันกันอยางอิสระ และพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูในหนาท่ีของตนอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ  เพ่ือเปนการลดความ
เส่ียงในแตละหนวยงาน 

                                                          ในป 2550 จากการสอบทานของสํานักงานตรวจสอบภายในในเรื่อง
ดังกลาวขางตน  ผลปรากฏวาแตละหนวยงานไดปฏิบัติตามระเบียบและ
กฏเกณฑบรษิัทฯ ท่ีกําหนดไว 

 - การกํากับดูแลกิจการท่ีด ี   ไดมีการกาํหนดแนวทางในการปฏิบัติในดานการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี    โดยจดัทําเปน           นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  
จริยธรรม และจรรยาบรรณเปนลายลักษณอักษร 

  - การติดตามผล     กําหนดใหมีการติดตามระบบการควบคมุภายในและพัฒนา
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมดานธุรกิจเปนประจําทุกป โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน   ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกลาว    
เพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันวามีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  และเสนอให
คณะกรรมการบรษิัทประเมินระบบการควบคมุภายในเปนประจําทุกป ซ่ึง
คณะกรรมการบรษิัทเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ
แลว นอกจากนีใ้นป 2550  สํานักตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว  และไดตดิตามดกูารปฏิบัติงานท่ีไดเสนอแนะ เชน 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานทรัพยสิน  เงินสด  เปนตน  ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ 
ไดปฏิบัติตามท่ีเสนอแนะ 

 (2) การตรวจสอบภายใน บรษิัทฯ มีสํานักงานตรวจสอบภายในและกาํหนดให
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ี
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ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น   มีความอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลได
อยางเต็มท่ี  ตลอดจนใหคําแนะนํา   เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดดําเนนิการ
ตามแนวทางท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิผล     และโปรงใส   มีการประชุม
รวมกนัระหวางผูตรวจสอบกับผูปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากท่ีมีการตรวจสอบ
แลวเสร็จ จะใหคําแนะนําและเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานไดผลมากยิ่งขึ้น เปนการแบงปนความรู  แลกเปล่ียนประสบการณ  
และประเมินการควบคุมดวยตนเอง   ซ่ึงเปนการสรางความรับผิดชอบใหเกิด
การควบคุมภายในขึ้นในแตละหนวยงาน ทําใหสามารถรับรูปญหาและ
ขอบกพรองอยางทันเวลา เพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุงงานและติดตาม
การแกไขใหเกิดประสิทธิภาพ ในป 2550   คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการ
ประชุมรวมกับสํานักงานตรวจสอบภายใน  ผูจัดการฝายบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต 5 ครั้ง  เพ่ือสอบทานความถูกตองและการเปดเผยอยาง
เพียงพอของงบการเงิน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิัท  และไดมีการ
ประชุมกับสํานกังานตรวจสอบภายในโดยไมมีฝายจดัการเขารวมประชุมอีก 
4 ครั้ง    เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในใหมี
การปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนด และสอบทานใหบรษิัทฯ มีการปฏิบัตติาม
กฎหมายและขอกําหนดตางๆ อยางถูกตอง       ตลอดจนคาํนึงถึงการบริหาร
ความเส่ียงและหลักธรรมาภิบาลท่ีดี          

 บริษัทฯ มีการทบทวนและกําหนดมาตรการควบคมุภายใน และปองกันความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น  โดยใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและความผิดปกติท่ีมีนัยสําคัญและไดเสนอ
ใหคณะกรรมการบรษิัทประเมินระบบการควบคุมภายในเปนประจําทุกป ผลการประเมิน โดยสรุป
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพองตองกันวาบรษิัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ    รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีของผูสอบบัญชีไดแสดงไวในรายงานประจําป   และแบบ 
56-1 แลว 
  5. บริษัทฯ ไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   แตการดูแลควบคุมการ
บรหิารความเส่ียงอยูภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
      การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัท    ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมคณะกรรมการบรษิัท     และ 
ถือเปนหนาท่ีสําคัญ  เพ่ือรบัทราบและรวมตดัสินใจในการดาํเนินธุรกจิของบรษิัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ กําหนดให
มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัทเดือนละ  1  ครั้ง     ไวเปนทางการลวงหนาตลอดท้ังป  ในป  2550  มีการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทท้ังหมด  12  ครั้ง  ในการประชุม  ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการ
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ผูจัดการใหญ  จะรวมกนัพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุม และจะเสนอใหท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณากอน    ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการ
กําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดท้ังปเชนกัน   หากวาระใดเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร หรือ  
เปนรายการท่ีตองเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะนําเสนอใหคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา
ตอไป  โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะสงจดหมายเชิญประชุมท่ีมีการกําหนดระเบียบวาระการ
ประชุมท่ีชัดเจน ท้ังวาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังเอกสารประกอบการประชุมให
คณะกรรมการบรษิัททราบเรื่องท่ีจะพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา  7 วัน และการกําหนดตารางการประชุม
ไวลวงหนาตลอดท้ังป  ทําใหคณะกรรมการบรษิัททราบเวลาท่ีแนนอน   ดังนั้นหากกรรมการบริษัทคนใด
ตองการเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัทในเดอืนใด ก็สามารถเตรียมเสนอไดทัน  
นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบรษิัทหรือกรรมการบริษัทคนใดตองการขอมูลเพ่ิม  สามารถขอขอมูลเพ่ิม
จากกรรมการผูจัดการใหญ หรือ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทได 
   ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีประธานท่ีประชุม  
ดําเนินการและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้       

วาระเพ่ือทราบ    เปนการรายงานในเรื่องสําคัญท่ีไดดําเนนิการไปในรอบเดอืนท่ีผานมา   
เชน   วาระการรายงานผลการปฏิบัติงานเปนการตดิตามการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท   วาระการรายงานผลประกอบการเปนการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนท่ีผานมา   และวาระ
การถือหลักทรัพยบรษิัทฯ ของกรรมการบรษิัทเปนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ 
ของกรรมการบรษิัท 
   วาระเพ่ือพิจารณา    เปนวาระท่ีเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 
หรืออนุมัติ โดยกรรมการบรษิัทผูมีสวนไดเสียในวาระใดตองออกจากการประชุมและไมมีสิทธิลงคะแนน
เสียงในวาระนั้น  กรรมการบรษิัทมีการอภิปรายและแสดงความคดิเห็นอยางเปดเผย   ประธานท่ีประชุม
เปนผูประมวลความเห็น ขอสรปุท่ีไดจากท่ีประชุม   ควบคมุการประชุมใหเปนไปตามวาระและเวลาท่ี
เหมาะสม  การวินิจฉยัช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
   ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท   นอกจากผูบริหารระดับสูงท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ
บรษิัทไดเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงเรื่องตาง ๆ แลว      ยังไดเชิญผูบริหารอ่ืนในฐานะผูเกีย่วของกับปญหา
โดยตรง  เขาประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือช้ีแจงขอมูลดวย   เม่ือเสร็จส้ินการประชุมเลขานกุาร
คณะกรรมการบรษิัทจะจดัทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเกบ็รายงานการประชุมท่ีผาน
การรับรองจากคณะกรรมการบรษิัทไว     พรอมสําหรับกรรมการบรษิัทและผูเกี่ยวของตรวจสอบได    
นอกจากนี้  กรรมการบรษิัทท่ีไมเปนผูบริหารหากตองการประชุมระหวางกันเองก็สามารถทําได 
   การเขารวมประชมุของกรรมการบริษัทแตละคน มีรายละเอยีดอยูในหัวขอ  9.1  โครงสราง
การจัดการ 
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    การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั 
    การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบรษิัท    บริษัทฯ ไดกําหนดใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบรษิัท ซ่ึงเปนความเห็นของกรรมการบรษิัทแตละ
คนตอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะโดยรวม  เพ่ือใชเปนกรอบในการแกไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานในหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท  มีคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดี  

คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2550  คณะกรรมการบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน       โดยงานดานคาตอบแทนทําหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบรษิัทในแตละป    พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบรษิัท  
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบรษิัท วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมผูถือหุน 
และจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา เพ่ือนาํเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท
พิจารณา และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัต ิ รวมถึงพิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแก
กรรมการบรษิัท  โดยคํานึงถึงอํานาจหนาท่ี  และปริมาณความรบัผิดชอบภายในวงเงินท่ีผูถือหุน
ไดอนมัุติ และนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ืออนุมัติ    ในป  2550  คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน   ไดมีการประชุม 1 ครั้ง ในสวนของงานคาตอบแทน  เพ่ือพิจารณาจัดสรร
วงเงินคาตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี  36   เม่ือ
วันท่ี  23 เมษายน  2550   จํานวน  10  ลานบาท  ใหแกกรรมการบรษิัท   โดยเสนอให
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัติ   ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.3 คาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร    ขอ (1.1)  คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

- คาตอบแทนผูบริหาร 
   เปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดําเนนิงานของ 

บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล    ซ่ึงจะมีการจายเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เบ้ียประชุม และ
เงินอุดหนุน 
                              สวนคาตอบแทนพิเศษ เชน การจัดสรรหุนใหแกพนักงานหรือ ESOP อาจไดรับอิทธิพล
จากความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรพัย และปจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังไมอํานวย โดย
พนกังานท่ีไดรับการจัดสรรหุนมีภาระตองเสียภาษีจากการรับโอนหุน และการท่ีจะรกัษาผูบริหารหรือ
พนักงานใหอยูกับบริษัทฯ ไมไดขึน้อยูกับคาตอบแทนอยางเดยีวยังมีปจจัยอ่ืน ๆ เชน ความจริงใจ  ความ
เขาใจ เปนตน 
  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
   คณะกรรมการบรษิัท    ไดมีการพบปะแลกเปล่ียนความคดิเห็นกับคณะกรรมการบรษิัท  
และผูบริหารระดับสูงขององคกรตาง ๆ อยูเสมอท้ังในประเทศและตางประเทศ   และใหความสําคญัตอ
การเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัตหินาท่ี  เชน  ไดเขารวมอบรมหลักสูตร  Director  
Accreditation  Program (DAP)    Director  Certification  Program (DCP) และ Audit Committee Program 
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(ACP)   นอกจากนี้   นายโชคชัย  อักษรนันท   ประธานกรรมการบรษิัท ไดผานหลักสูตร  Role of the 
Chairman Program (RCP)    ท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)    เพ่ือนําความรู
และประสบการณมาใชพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี 
         กรรมการบรษิัททุกคนเขาใจหนาท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการบรษิัท และลักษณะการ
ดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ โดยเฉพาะเม่ือมีกรรมการเขาใหมในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทจะมีการ
แนะนําลักษณะและแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ใหแกกรรมการใหม  พรอมท้ังไดมอบเอกสารท่ี
กรรมการบรษิัทตองทราบในการทําหนาท่ีกรรมการบรษิัท   ซ่ึงประกอบดวย 

- คูมือกรรมการบรษิัทจดทะเบียน 
- บทบาทหนาท่ีของกรรมการบรษิัทจดทะเบียน 
- ขอเตือนใจในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการบรษิัทจดทะเบียน 
      โดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

    ในดานการสนบัสนนุการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท    บรษิัทฯ มีเลขานกุาร
คณะกรรมการบรษิัททําหนาท่ีประสานงานระหวางกรรมการบริษัทและฝายบริหาร  ทําหนาท่ีดูแล  และ
ประสานงานดานกฎหมาย   กฎเกณฑตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังดําเนินการประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการบริษัท 
    นอกจากนี้   บรษิัทฯ ยังสนับสนนุใหผูบริหารและพนกังานเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ี
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี  ท้ังหลักสูตรภายในบรษิัทฯ   บริษัทในกลุม และหลักสูตรท่ีจดัโดย
บุคคลภายนอก   เพ่ือพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูบริหารและพนักงานขององคกรตาง ๆ อยูเสมอ  
ตลาดจนการเรียนรูดวยตนเองและประสบการณซ่ึงเปนการฝกใหรูจักคิด  ตั้งคําถาม และหาคําตอบใหได  
เพ่ือเปนบทเรียนและสรางความม่ันใจใหแกตนเองในการเปนผูนําตอไป 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายใน   โดยกําหนดไวในจริยธรรมท่ีตองปฏิบัติตอบรษิัทฯ     
และผูถือหุน และกําหนดไวในจรรยาบรรณ โดยไมนาํขอมูลหรือขอความลับของบรษิทัฯ ไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
           นอกจากนี้  ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดในเรื่องดังกลาว  
โดยกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง  รวมท้ังบริษัทฯ มีการกาํหนดเรื่องการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบรษิัทฯ ไวในจรรยาบรรณ       หามมิใหกรรมการบรษิัท ผูบริหาร และพนักงานซ่ึงอยูใน
หนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายในทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง   1  เดือนกอนการ
เปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 
ตามรายละเอยีดในหัวขอ  9.4  การกาํกบัดแูลกิจการหมวด  2  การปฏบิัตติอผูถอืหุนอยางเทาเทียมกัน ขอ 
2.2 และ 2.3 
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9.6     บุคลากร 
 ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2550    บริษัทฯ  มีพนักงานรวมท้ังส้ิน  101  คน    (ไมรวมพนกังานท่ีดํารง 

ตําแหนงกรรมการบริหาร และผูบริหาร)   โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี ้
 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน 
1. ฝายบริหาร 1 48 
2. ฝายบริหาร 2 53 

       
ป  2550   บริษัทฯ  ไดจายคาตอบแทนใหแกพนกังานรวม   49,539,904.75   บาท      โดยเปนคา 

ตอบแทนในรูปเงินเดือน และเงินอุดหนุน  
     

นโยบายในการพัฒนาพนกังานของบริษัทฯ    
        บริษัทฯ ไดใหความสําคญัตอการพัฒนาพนักงาน  โดยมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณคา คุณธรรม จรยิธรรม และมีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีเปนธรรมอยางยั่งยนื พรอม
ท้ังดูแลพนักงานอยางเสมอภาคใหไดรับผลตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม และเปนธรรม รวมท้ัง
สรางบรรยากาศในการทํางาน ดูแลสถานท่ีทํางานใหสะอาด สวยงามและรมรื่น เพราะการทํางานใน
สภาพแวดลอมท่ีดียอมทําใหการทํางานไดผลดดีวยเชนกนั นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายสงเสริมให
พนกังานมีการออมอยางตอเนื่อง และเปนหลักประกนัแกพนักงานและครอบครวัในอนาคต         ดวยการ
จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงพนักงานสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัทฯ 
โดยไดรับเงินสมทบกองทุนจากบรษิัทฯ ทุกเดอืนในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง  และสมาชิกตองสะสมเงิน
เขากองทุนในอัตราเดยีวกนั 
 

ดานการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ     
เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพ  ความรู  ความสามารถ และทักษะในการทํางานของพนักงานใหสูงขึน้      

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมพนกังานในทุกระดับ   และมุงหวังใหพนกังานสามารถนาํความรูท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมมาปรับเปล่ียน วิธีคิด  วิธีการทํางาน  ใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้นตลอดเวลา โดย
บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรดังนี ้

1.  จัดใหมีการฝกอบรมตามมาตรฐานคณุภาพ    ISO 9001 : 2000     นอกจากนี้ยังไดจัดสง 
พนักงานเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ใหสอดคลองกับทักษะความรู   และหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของพนักงาน ซ่ึงจําเปนตอการปฏิบัติงานใหมากท่ีสุด   ในป  2550  ได 
จัดสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ  เชน  การจดัอบรมโดยตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย   การอบรมดานภาษีอากร    เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม    และการบริหาร 
จัดการน้ํา 
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2.   มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติเชิงบวกตอบริษัทฯ และเพ่ือนรวมงาน       เพ่ือเพ่ิม
ความสัมพันธอันดีระหวางพนกังานในองคกร   และเสริมสรางขดีความสามารถในการ
ทํางานของพนกังาน        โดยในป 2550 ไดจัดใหมีการสัมมนารวมกันระหวางพนกังาน
ทุกสาขาในหลักสูตรการทํางานดวยหัวใจและกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

3.   มุงเนนใหพนกังานสามารถนาํความรู    และประสบการณจากการฝกอบรมไปใชใหเกดิ
ประโยชน ท้ังดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผน  การบริหาร  การตัดสินใจ  การ
ทํางาน  และการเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ของพนกังานไดอยางแทจริง ในป 2550 ไดจัดสง
พนักงานเขารวมอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตรการเจรจาตอรอง  ผูนําในดวงใจ  
กลยุทธแกขอขดัแยงยุคคูแขงสูง   และการพัฒนาคณุภาพชีวิตพิชิตหนี้อยางมีความสุข 

4. สงเสริมใหพนักงานเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในหนวยงาน 
( On the jobTraining)   

   
10.  การควบคุมภายใน 
        ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งท่ี  11  (ชุดท่ี 14)  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2551       
โดยมีกรรมการตรวจสอบ จํานวน  3  คน  เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบรษิัทไดประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน      โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารแลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบรษิัทฯ ในดานตาง ๆ  5  สวน   คือ องคกรและสภาพแวดลอม     การบริหารความเส่ียง    การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล   และระบบการติดตาม     
คณะกรรมการบรษิัทเห็นวาบรษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแลว 
  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซ่ึงเปนผูตรวจสอบงบ
การเงินประจําป 2550     ไดใหความเห็นในรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบัญชีวาในการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2550     ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเพ่ือแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน   และผลการดําเนินงาน โดย
ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปนั้น    สํานักงานไดศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ ตามท่ีเห็นจาํเปน    เพ่ือประโยชนในการกําหนด
ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม   ซ่ึงสํานักงานฯ ไมพบขอบกพรองท่ีเปน
สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในดานบัญชี ท่ีจะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญในการแสดง
ความเห็นตองบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
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11. รายการระหวางกัน 

ในป 2550  บรษิัทฯ มีรายการระหวางกนักับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง  ซ่ึงผูสอบบัญชีไดระบุไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2550 วา รายการท่ี บริษัทฯ ทํากบับรษิัทท่ีเกี่ยวของโดยการถือหุน
และ/หรือมีการค้ําประกนัรวมกันนั้น  บริษัทฯ ไดใชนโยบายและกําหนดราคาท่ีเปนปกติทางธุรกิจ ไม
แตกตางจากการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบรษิัทฯ และเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 47 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของรายการระหวางบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
และหลักเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รายละเอียดของรายการดังกลาวเปนดังนี้  (ลักษณะความสัมพันธระหวางบรษิัทฯ และ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2) 
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11. รายการระหวางกัน 

ในป  2550     บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง      ซ่ึงผูสอบบัญชีไดระบุ
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป 2550 วา   รายการท่ี บริษัทฯ ทํากับบริษัทท่ีเกี่ยวของ   โดยการ
ถือหุนและ/หรือมีการค้ําประกนัรวมกันนัน้  บริษัทฯ ไดใชนโยบายและกําหนดราคาท่ีเปนปกติทางธุรกจิ 
ไมแตกตางจากการทํารายการกับบุคลลภายนอก    โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบรษิัทฯ   และเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของรายการระหวางบุคคลและกิจการท่ีเกีย่วของ
กันและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย   รายละเอียดของรายการดังกลาวเปนดังนี้  (ลักษณะความสัมพันธระหวาง บรษิัทฯ และ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยงปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2) 
 
11.1    เงินใหกูยืม      

 เนื่องจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย   ไดมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัตกิารของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2546 ดงันั้น เงินใหกูยืมท่ียังคงเหลืออยูจากการประชุม
สามัญผูถือหุน  เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2546   ท่ีไดอนุมัติใหบริษัทฯ จดัสรรเงินใหกูยืม   สําหรับบริษัทท่ีมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษิัทฯ  ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท โดยเปนไปตามเง่ือนไขการคา
โดยท่ัวไปหรอืดกีวา มีดังนี ้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บรษิัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษทัเกี่ยวของกัน 1 แหง คือ บรษิัทพิทักษกจิ 
จํากัด รวมท้ังส้ิน 5 ลานบาท  โดยเปนวงเงินใหกูยืมตามมตท่ีิประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี  21  เมษายน  
2546 ท่ีคงเหลืออยู 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บรษิัทฯ มีเงินใหกูยืมแกบริษทัเกี่ยวของกัน 1 แหง คือ บรษิัทพิทักษกจิ 
จํากัด รวมท้ังส้ิน 5 ลานบาท โดยเปนวงเงินใหกูยืมตามมตท่ีิประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี  21  เมษายน  
2546 ท่ีคงเหลืออยู 

 บริษัทฯ มีนโยบายการคดิตนทุนกูยืมระหวางกันในอัตราดอกเบ้ียเทากับตนทุนเงินทุนของบรษิัทฯ  
บวกดวยอัตรารอยละ  1-2  ตอป 

 
11.2      การค้ําประกัน   

   เนื่องจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ไดมีประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทย เรื่อง  การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวนัท่ี 15 ธันวาคม 2546 ดังนั้นภาระการค้ําประกนัท่ียังคงเหลืออยู  จาก
การประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2546 ไดอนุมัติใหบรษิัทฯ จัดสรรวงเงินค้ําประกนัสําหรับ
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บริษัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษิัทฯ สําหรับการใชเครดติกบัธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ 
ภายในวงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท โดยเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปหรอืดกีวา  มีรายละเอียดดังนี ้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บรษิัทฯ  มียอดเงินค้ําประกนัจาํนวน 467.31 ลานบาท   และมียอดใชไป  
96.35 ลานบาท จํานวน 19 บรษิัท โดยเปนวงเงินค้ําประกนัตามมตท่ีิประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2546 คงเหลืออยู 16 บริษัท  เปนจํานวนเงิน 397.19 ลานบาท    มียอดใชไปจํานวน 53.34 ลานบาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มียอดเงินค้ําประกันจํานวน 465.66 ลานบาท  และมียอดใชไป 
84.68 ลานบาท จํานวน 18 บริษัท  โดยเปนวงเงินค้ําประกันตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 21 
เมษายน 2546 คงเหลืออยู 16 บริษัท เปนจํานวนเงิน 396.96 ลานบาท มียอดใชไปจํานวน 46.63 ลานบาท 
 การค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหแกบริษัทรวมทุนนั้น บรษิทัฯ จะค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือใหตาม
สัดสวนการลงทุนตามความจาํเปนเทานั้น สวนการค้ําประกนับรษิัทอ่ืนในกลุมท่ีมิใชบรษิัทรวมนัน้บรษิัทฯ 
จะใหการค้ําประกนัแกบรษิัทท่ีจดัตั้งขึน้ใหม เนื่องจากสถาบันการเงินสวนใหญจะใหสินเช่ือกับบรษิัทท่ี
จัดตั้งขึน้ใหม โดยมีเง่ือนไขตองมีผูค้ําประกนั ดังนั้น บริษทัฯ จึงมีความจาํเปนตองค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือ
ใหแกบรษิัทท่ีตั้งขึ้นใหมท่ี บรษิัทฯ ไดรวมลงทุน เพ่ือใหบริษัทดงักลาวสามารถประกอบกจิการได 
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีรายรับจากคาค้ําประกนัจํานวน 1.97 ลานบาท จากบรษิัทท่ีเกี่ยวของกัน 9 ราย 
โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันในอัตรารอยละ 0.5-1 ของมูลคาวงเงิน โดยบรษิัทฯ จะจดัเกบ็จากบรษิัท
ท่ีจายคาปรกึษาธุรกิจในอัตรารอยละ 0.5 และจะจัดเกบ็จากบรษิัทท่ีไมไดจายคาปรกึษาธุรกิจรอยละ 1 และ
จะไมเก็บคาธรรมเนียมค้ําประกนัจากบริษัทรวมลงทุนจากตางประเทศ เนื่องจากเปนการค้ําประกนัตาม
สัดสวนการลงทุนและเปนไปตามสัญญารวมทุน 
 
11.3     คาไฟฟาและคาไอน้ํา  
             ในป 2550 บริษัทฯ  มีคาไฟฟาและไอน้ํารับ  จากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันจํานวน 30 ราย  เปนจํานวน
เงินท้ังส้ิน 720.47 ลานบาท โดยในการซ้ือขายสวนใหญจะทําเปนสัญญาซ้ือขายระยะยาว โดยมีอายุสัญญา 
15 ป และในการคิดคาไฟฟานัน้ บรษิัทฯ จะคิดในราคาไมเกนิกวาราคาจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สวนราคาคาไอน้ําไมต่ํากวาราคาซ้ือจากบรษิัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากดั (มหาชน)   ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคา
มากกวา 500,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ 99.99 ของคาไฟฟาและคาไอน้ํารวม  มีรายละเอียดดังนี ้

                (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
     งบการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) A,B,E 129,739,074.99 129,739,074.99 

2 บริษัท  ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) A,B,E 4,182,364.99 4,182,364.99 

3 บริษัท   พิทักษกิจ จํากัด A,B,C,D,E 1,027,729.43 1,027,729.43 

4 บริษัท   อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,C,E 1,237,737.24 1,237,737.24 

5 บริษัท   สหชลผลพืช  จํากัด A,B,C,E 5,304,595.57 5,304,595.57 

6 บริษัท   ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด A,B,E 62,890,611.61 62,890,611.61 
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7 บริษัท   ทอปเทร็นด  แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด A,B,E 34,278,136.26 34,278,136.26 

     
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

8 บริษัท   เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล    

              เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) A,B,E 19,156,908.60 19,156,908.60 

9 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด  (มหาชน) A,E 19,891,494.17 19,891,494.17 

10 บริษัท  เจนเนอรรัลกลาส  จํากัด  A,B,E 8,987,249.83 8,987,249.83 

11 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B,E 2,349,463.13 2,349,463.13 

12 บริษัท  ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส  จํากัด A,B,E 107,255,394.70 107,255,394.70 

13 บริษัท  ไทยชิกิโบ  จํากัด A,B,E 58,364,397.73 58,364,397.73 

14 บริษัท  จาโมเน (ประเทศไทย) จํากัด  A,B,E 8,029,907.38 8,029,907.38 

15 บริษัท  บางกอกโตเกียวซ็อคส  จํากัด A,B,E 16,356,401.54 16,356,401.54 

16 บริษัท  นิสชิน ฟูดส (ไทยแลนด)  จํากัด A,B,E 6,950,462.38 6,950,462.38 

17 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด A,B,C,E 27,527,372.29 27,527,372.29 

18 บริษัท  ไทยสเตเฟล็กซ  จํากัด A,B,E 5,015,850.19 5,015,850.19 

19 บริษัท  ไทยอาราอ ิ จํากัด A,B,E 19,711,700.00 19,711,700.00 

20 บริษัท  ไทยคิวบคิ  เทคโนโลย่ี  จํากัด A,B,E 8,874,526.57 8,874,526.57 

21 บริษัท  ไทยลอตเต  จํากัด A,C,E 7,671,777.96 7,671,777.96 

22 บริษัท  ไทยคามายา  จํากัด A,B,E 29,234,264.67 29,234,264.67 

23 บริษัท  โอสถอินเตอรแลบบอราทอร่ีส  จํากัด A,C,E 6,567,414.99 6,567,414.99 

24 บริษัท  แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด A,C,E 64,603,126.99 64,603,126.99 

25 บริษัท  โทร่ีไทย จํากัด E 2,959,123.37 2,959,123.37 

26 บริษัท  แฟมิลี่โกลฟ  จํากัด A,B,C,E 4,418,229.01 4,418,229.01 

27 บริษัท ไทยอาซาฮ ีคาเซอิ สแปนเด็กซ จํากัด A,C,E 56,059,749.97 56,059,749.97 

28 บริษัท โทเทิลเวยอิมเมจ จํากัด A,E 805,381.10 805,381.10 

29 บริษัท ไทยมอนสเตอร จํากัด A,B,E 951,425.15 951,425.15 
 
11.4    คาลิขสิทธิ์รับ 
           บริษัทฯไดทําสัญญายินยอมใหใชเครื่องหมายการคากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกนั โดยสัญญามีระยะเวลา
เฉล่ีย 1-3 ป และ บรษิัทฯ คิดคาตอบแทนในอัตรารอยละ 3.50-8.00 ของราคายอดขายสุทธิ โดยในป 2550 
บริษัทฯ มีคาลิขสิทธ์ิรับจากบรษิัทท่ีเกี่ยวของกนัจํานวน 11 ราย เปนจํานวนท้ังส้ิน 50.81 ลานบาท ซ่ึง
รายการท่ีมีมูลคามากกวา  500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.51 ของคาลิขสิทธ์ิรับรวม  มีรายละเอียดดังนี ้
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                                                                                                                             (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ งบการเงินที่แสดงเงิน

ลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

                งบการเงิน 
               เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  ธนูลักษณ  จํากัด  (มหาชน) A,B,E 26,409,930.18 26,409,930.18 
2 บริษัท  ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) A,B,E 1,268,177.64 1,268,177.64 
3 บริษัท  ไหมทอง  จํากัด A,B,C,E 4,002,536.49 4,002,536.49 
4 บริษัท  แชมปเอช  จํากัด A,B,E 2,596,531.22 2,596,531.22 
5 บริษัท  บูติคนิวซิตี ้ จํากัด  (มหาชน) A,B,E 2,610,417.40 2,610,417.40 
6 บริษัท  โทเทิลเวยอิมเมจ จํากัด A,E 3,616,999.61 3,616,999.61 
7 บริษัท  ไทยมอนสเตอร  จํากัด A,B,E 980,123.48 980,123.48 
8 บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด A,B,E 7,531,638.38 7,531,638.38 
9 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด A,B,C,E 1,540,432.35 1,540,432.35 

 
11.5     คาปรึกษารับ 
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีคาปรกึษาธุรกิจจากบรษิัทท่ีเกี่ยวของกัน 24 ราย เปนจํานวนท้ังส้ิน 27.22  
ลานบาท โดยคาปรกึษาธุรกิจจะพิจารณาจากลักษณะของการใชบรกิาร ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคามากกวา 
500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 88.76 ของคารับปรกึษาธุรกิจรวมมีดังนี ้
                                 (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
            งบการเงิน 
       เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  ไทยวาโก จํากัด  (มหาชน) A,B,E 1,200,000.00 1,200,000.00 
2 บริษัท  ไอ ซี ซี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) A,B,E 2,520,000.00 2,520,000.00 
3 บริษทั  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด A,B,E 1,800,000.00 1,800,000.00 
4 บริษัท  อินเตอรเนช่ันแนล แลบบอราทอร่ีส จํากัด A,B,E 1,200,000.00 1,200,000.00 
5 บริษัท  ไทยอาราอ ิ จํากัด A,B,E 15,282,865.48 15,282,865.48 
6 บริษัท  แอสโปคอมป (ไทยแลนด)  จํากัด A,C,E 960,000.00 960,000.00 
7 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด  (มหาชน) A,E 600,000.00 600,000.00 
8 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B,E 600,000.00 600,000.00 

 
11.6    คาเชารับอสังหาริมทรัพย 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอสังหาริมทรพัยกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน โดยสัญญาเชามีระยะเวลาเฉล่ีย 1 
ถึง 3 ป โดยการกําหนดราคาจะขึน้อยูกับทําเลท่ีตั้งและตนทุนในการลงทุนของบริษัทฯ ในป 2550 บรษิัทฯ 
มีคาเชารับอสังหาริมทรัพยจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 21 ราย เปนจํานวนท้ังส้ิน 40.71 ลานบาท ซ่ึงรายการท่ี
มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คดิเปนรอยละ 96.07 ของคาเชารับอสังหาริมทรัพยรวม มีดังนี ้
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                            (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
                   งบการเงิน 
                เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B,E 9,930,243.13 9,930,243.13 
2 บริษัท  แฟมิลี่โกลฟ  จํากัด A,B,C,E 1,657,628.63 1,657,628.63 
3 บริษัท  ทอปเทร็นด  แมนูแฟคเจอร่ิง  จํากัด A,B,E 2,356,220.40 2,356,220.40 
4 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล      
             เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) A,B,E 1,944,000.00 1,944,000.00 
5 บริษัท  บางกอกรับเบอร  จํากัด  (มหาชน) A,E 1,665,792.00 1,665,792.00 
6 บริษัท  เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด A,B,E 1,237,092.00 1,237,092.00 
7 บริษัท  ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด A,B,E 1,328,905.00 1,328,905.00 
8 บริษัท  ไทยลอตเต จํากัด A,C,E 972,000.00 972,000.00 
9 บริษัท  นิสชินฟูดส (ไทยแลนด) จํากัด A,B,E 5,616,000.00 5,616,000.00 
10 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด A,B,E 7,354,665.00 7,354,665.00 
11 บริษัท  ไทยคิวบคิ เทคโนโลยี จํากัด A,B,E 2,326,740.00 2,326,740.00 
12 บริษัท  โทร่ีไทย จํากัด E 1,172,980.80 1,172,980.80 
13 บริษัท  แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากัด A,C,E 872,793.60 872,793.60 
14 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด A,B,C,D,E 673,792.17 673,792.17 

 
11.7     คาน้ํารับ 
            ในป 2550  บริษัทฯ มีคาน้ํารับจากบรษิัทท่ีเกี่ยวของกันจํานวน 38 ราย เปนจํานวนท้ังส้ิน 45.11 
ลานบาท โดยการคิดคาน้ํานั้น บรษิัทฯ จะคิดในราคาไมเกินกวาราคาจําหนายของการประปาสวนภมิูภาค 
ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 92.57 ของคาน้ํารับรวม มีดังนี้       
                                                               (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
                    งบการเงิน 
                 เฉพาะกิจการ 

1 บริษทั  ไทยเพรซิเดนทฟูดส  จํากัด (มหาชน) A,B,E 1,321,280.00 1,321,280.00 
2 บริษัท  แฟมิลี่โกลฟ  จํากัด A,B,C,E 790,991.50 790,991.50 
3 บริษัท  ที ยู ซี อีลาสติค  จํากัด A,B,C,E 1,265,642.64 1,265,642.64 
4 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล      
              เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) A,B,E 2,120,224.50 2,120,224.50 

5 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) A,E 863,431.00 863,431.00 
6 บริษัท  ไทยทาเคดะเลซ  จํากัด A,B,C,E 1,639,386.40 1,639,386.40 
7 บริษัท  ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด A,B,E 6,615,910.00 6,615,910.00 
8 บริษัท  ไทยชิกิโบ  จํากัด A,B,E 1,161,016.50 1,161,016.50 
9 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด A,B,C,E 5,313,685.00 5,313,685.00 
10 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด A,B,C,E 2,566,844.00 2,566,844.00 
11 บริษัท  แอสโปคอมป (ไทยแลนด) จํากดั A,C,E 12,571,613.00 12,571,613.00 
12 บริษทั  ไทยคิวบคิ เทคโนโลย่ี จํากัด A,B,E 1,158,208.91 1,158,208.91 
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13 บริษัท  สหชลผลพืช จํากัด A,B,C,E 913,242.00 913,242.00 
14 บริษัท  ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ จํากัด A,C,E 708,580.00 708,580.00 
15 บริษัท  ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด A,B,E 943,655.00 943,655.00 

ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ
ความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

                    งบการเงิน 
                 เฉพาะกิจการ 

16 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด A,B,C,D,E 551,572.14 551,572.14 
17 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด A,B,E 721,930.50 721,930.50 
18 บริษัท  โอสถอินเตอรแลบบอราทอร่ีส  จํากัด A,C,E 535,267.50 535,267.50 

 
11.8     ดอกเบี้ยรับ 
           ในป 2550 บรษิัทฯ มีดอกเบ้ียรับจากบรษิัทท่ีเกีย่วของกัน 1 ราย โดยบรษิัทฯ กําหนดอัตราดอกเบ้ีย
เทากับตนทุนเงินทุนของบรษิัทฯ บวกดวยอัตรารอยละ 1-2 ตอป มีรายละเอียดดังนี้   
                      (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  พิทักษกิจ  จํากัด   A,B,C,D,E 350,000.01 350,000.01 
 
11.9     เงินปนผลรับ  
            ในป 2550 บรษิัทฯ มีเงินปนผลรับจากบรษิัทท่ีเกี่ยวของกนัตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ
สวนไดเสีย  และงบการเงินเฉพาะกจิการ จํานวน 28 ราย และ 43 จํานวน เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 154.04 
ลานบาท และ 459.62 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 
98.56 และรอยละ 99.52 ของเงินปนผลรับรวม มีดังนี ้
                                         (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
                  งบการเงิน 
             เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล      
             เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) A,B,E 10,472,312.50 10,472,312.50 
2 บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) A,B,E 4,199,250.00 4,199,250.00 
3 บริษัท ไทยทาเคดะเลซ จํากัด A,B,C,E 1,672,500.00 1,672,500.00 
4 บริษัท แกรนดสตารอินดัสตรี  จํากัด A,B,E 2,160,000.00 2,160,000.00 
5 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด A,B,E 2,160,000.00 2,160,000.00 
6 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด A,B,E 10,800,000.00 10,800,000.00 
7 บริษัท ไทยชิกิโบ จํากัด A,B,E 3,088,800.00 3,088,800.00 
8 บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E 47,077,140.00 47,077,140.00 
9 บริษัท จาโนเม (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E 2,677,752.00 2,677,752.00 
10 บริษัท ราชาอูชิโน  จํากัด A,B,C,E 1,508,280.00 1,508,280.00 
11 บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ  จํากัด A,B,E 750,000.00 750,000.00 
12 บริษัท ไทยอาราอ ิ จํากัด A,B,E 6,504,750.00 6,504,750.00 
13 บริษัท ไทยสปอรตการเมนท  จํากัด A,B,E 750,000.00 750,000.00 
14 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) A,B,E 44,309,109.00 44,309,109.00 
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15 บริษัท ไทยมอนสเตอร จํากัด A,B,E 1,170,000.00 1,170,000.00 
16 บริษัท โทเทิลเวย อิมเมจ  จํากัด A,E 1,364,930.00 1,364,930.00 
17 บริษทั ไทยซีคอมพิทักษกิจ จํากัด A,B,E 2,267,402.00 2,267,402.00 

ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ
ความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

                   งบการเงิน 
               เฉพาะกิจการ 

18 บริษัท ไทยคิวพี จํากัด A,C,E 1,080,000.00 1,080,000.00 
19 บริษัท  เอส.เอส.ดี.ซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด A,B,C,E 4,256,779.20 4,256,779.20 
20 บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ จํากัด A,C,E 2,562,000.00 2,562,000.00 
21 LION CORPORATION (JAPAN) A,E 985,497.76 985,497.76 
22 บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) A,B,E                       - 72,778,094.46 
23 บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) A,B,E                       - 33,166,250.00 
24 บริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B,E                       - 28,155,585.00 
25 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด     
            (มหาชน) A,B,E                       - 64,143,640.00 

26 บริษัท ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)     
            จํากัด A,B,E                       - 11,319,800.00 

27 บริษทั พิทักษกจิ จํากัด A,B,C,D,E                      - 2,011,200.00 
28 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด A,B,C,E                      - 1,500,000.00 
29 บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด A,B,E                      - 37,200,000.00 
30 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แลบบอราทอร่ี     
            จํากัด A,B,E                       - 15,000,000.00 

31 บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จํากัด A,B,C,E                       - 1,139,988.00 
32 บริษัท แชมปเอช จํากัด A,B,E                       - 2,250,000.00 
33 บริษัท ที ยู ซี อีลาสติค จํากัด A,B,C,E                       - 4,368,000.00 
34 บริษัท ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด A,B,E                       - 2,640,000.00 
35 บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) A,B,E                       - 28,220,820.00 
36 บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B,E                       - 1,688,730.00 

  
11.10      คาบริการในสวนอืน่ ๆ  
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีรายรับอ่ืน ๆ จากบรษิัทท่ีเกี่ยวของกนั 86.26 ลานบาท โดยคดิราคาจาก
ลักษณะการใหบรกิาร จํานวน ระยะเวลา รวมถึงตนทุนในการบรกิาร มีรายละเอียดดังนี ้
            (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

          งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.  คาบําบัดน้ําเสียรับ   13,596,400.37 13,596,400.37 
2.  คาเชารับ (สังหาริมทรัพย) 1,479,293.42 1,479,293.42 
3.  รายไดงานแสดงสินคา 21,827,023.34 21,827,023.34 
4.  คาสาธารณูปโภครับ 22,476,312.00 22,476,312.00 
5.  รายไดอื่น 18,589,094.91 18,589,094.91 
6.  จําหนายสินทรัพย 8,290,550.00 8,290,550.00 
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11.11     ตนทุนคาไฟฟาและไอน้ํา 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะเวลา 15 ป กับบรษิัทท่ีเกี่ยวของกนั คือ บริษัท สหโคเจน
(ชลบุรี) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจํานวนเงินท่ีจายไมสูงกวาราคาท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด โดยในป  2550 
บริษัทฯ มีตนทุนคาบริการไฟฟาและไอน้ํา ดังนี ้
                           (หนวย : บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.  ตนทุนคาไฟฟา   889,193,599.75 889,193,599.75 
2.  ตนทุนคาไอน้ํา 257,556,737.08 257,556,737.08 

 
11.12     คาไฟฟาและไฟฟาโรงกรองน้ํา 
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีคาไฟฟาจายใหแกบรษิัทท่ีเกีย่วของกัน 2 ราย ซ่ึงราคาเปนไปตามท่ีผู
ใหบริการกําหนด ไมสูงกวาราคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนจํานวนท้ังส้ิน 9.38 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
                                 (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
      งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 

1. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล     
            จํากัด (มหาชน) A,B,E 762,905.73 762,905.73 

2. บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) A,B,E 8,621,147.78 8,621,147.78 
 
11.13     คารักษาความปลอดภยั 
 ในป 2550 บริษัทฯ มีคารกัษาความปลอดภยักับบรษิัทท่ีเกี่ยวของกัน 1 ราย โดยพิจารณาจาก
จํานวนพนักงานรกัษาความปลอดภยั เวลาและพ้ืนท่ีในการใชบรกิาร มีรายละเอียดดังนี้  
                             (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
          งบการเงิน 
      เฉพาะกิจการ 

1. บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด E 10,874,774.80 10,874,774.80 
 
11.14  คาบาํบดัน้ําเสีย   
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีคาบําบัดน้ําเสียใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 2 ราย ซ่ึงการจายคาตอบแทน
เปนไปตามสัญญาและปริมาณการใชวัสดอุุปกรณท่ีเกดิขึ้นจริง ตามราคาตลาดท่ัวไป เปนจํานวนท้ังส้ิน 
9.10 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี ้
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                                                          (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ งบการเงินที่แสดงเงิน

ลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

               งบการเงิน 
           เฉพาะกิจการ 

1. บริษทั พิทักษกจิ จํากัด A,B,C,D,E 101,370.50 101,370.50 
2. บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง    
             1992 จํากัด A,B,C,E 9,001,804.75 9,001,804.75 

 
11.15  คาเชาจาย  
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีคาเชาจายใหแกบรษิัทท่ีเกี่ยวของกนั 3 ราย โดยพิจารณาจายคาตอบแทนตาม
สัญญา มีการเปรียบเทียบกับผูใหเชารายอ่ืน และพิจารณาจากทําเลท่ีตั้ง ลักษณะสภาพและการใชประโยชน
ของสินทรัพย เปนจํานวนท้ังส้ิน 2.40 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี ้

                                  (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
                 งบการเงิน 
             เฉพาะกิจการ 

1. บริษทั ไทยซคีอมพิทักษกิจ จํากัด A,B,E 36,722.40 36,722.40 
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล     
             จํากัด (มหาชน) A,B,E 2,010,400.00 2,010,400.00 

3. บริษัท  เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด E 350,639.00 350,639.00 

 
11.16  คากอสราง 
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีคากอสรางท่ีจายใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกนั 3 ราย ซ่ึงคาตอบแทนท่ีจาย
พิจารณาจากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสด ุ และเทคนิคการตกแตงตดิตั้งเปรยีบเทียบราคากับผูเสนอรายอ่ืน 
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 50.59 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี ้
 
                                                                                                                           (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะ

ความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
           งบการเงิน 
       เฉพาะกิจการ 

1. บริษทั พิทักษกจิ จํากัด A,B,C,D,E 29,604,677.07 29,604,677.07 
2. บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง     
            1992 จํากัด A,B,C,E 20,364,296.41 20,364,296.41 

3. บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด E 618,589.47 618,589.47 
 
11.17     เงินกูยืมและดอกเบีย้จาย 
 ในป 2550 บริษัทฯ มีเงินกูยืมและดอกเบ้ียจายจากบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน 4 ราย ซ่ึงเปนเงินกูยืมระยะ
ยาว 3 ป โดยบรษิัทฯ ไดเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินอ่ืน ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
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                 (หนวย : บาท)  
 ลําดับที ่ ช่ือ ลักษณะความสัมพันธ           เงินกูยืม                    ดอกเบี้ยจาย 

1. นางมาลี           พูนศักดิ์อุดมสิน ญาติสนิทกรรมการ 100,000,000.00 4,499,999.98 
2. นางอรพินท     พูนศักดิ์อุดมสิน ญาติสนิทกรรมการ 40,000,000.00 1,800,000.06 
3. นางสาวภาวิณี  พูนศักดิ์อุดมสิน ญาติสนิทกรรมการ 20,000,000.00 900,000.02 
4. นางสาวรติพร  พูนศักดิ์อุดมสิน ญาติสนิทกรรมการ 40,000,000.00 1,800,000.06 

 
11.18     คาใชจายงานแสดงสินคา 
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีคาใชจายงานแสดงสินคาท่ีจายใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 7 ราย โดยพิจารณา
จายคาตอบแทนตามลักษณะงาน ทําเล ปริมาณ และระยะเวลาของการใชบรกิาร เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 1.50 
ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
                                                                                                                                          (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
           งบการเงิน 
        เฉพาะกิจการ 

1 บริษทั พิทักษกจิ จํากัด  A,B,C,D,E 94,604.93 94,604.93 
2 บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) A,B,C,E 1,287.00 1,287.00 
3 บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนช่ันแนล    
             จํากัด (มหาชน) A,B,E 6,576.00 6,576.00 
4 บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด E 1,162,791.00 1,162,791.00 
5 บริษัท ศรีราชาขนสง จํากัด A,B,E 7,480.00 7,480.00 
6 บริษัท แชมปเอช จํากัด A,B,E  169,000.00 169,000.00 
7 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง     
            1992 จํากัด A,B,C,E 62,912.00 62,912.00 

 
11.19     คาใชจายอืน่ 
 ในป 2550 บรษิัทฯ มีคาใชจายอ่ืนท่ีจายใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกนั 16 ราย เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
75.55 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาตลาดเทียบเคียงกับผูใหบริการรายอ่ืนในลักษณะเดียวกันโดยท่ัวไป รายการท่ีมี
มูลคามากกวา 500,000.00 บาท คดิเปนรอยละ 98.77 ของคาใชจายอ่ืนรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
                                                                                                                                 (หนวย : บาท) 
ลําดับที ่ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 
             งบการเงิน 
         เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท พิทักษกิจ จํากัด A,B,C,D,E 7,181,208.44 7,181,208.44 
2 บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนช่ันแนล     
             จํากัด (มหาชน) A,B,E 244,049.60 244,049.60 
3 บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด E 38,891,152.68 38,891,152.68 
4 บริษัท ศรีราชาเอวิเอช่ัน จํากัด A,B,E 772,300.02 772,300.02 
5 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง     
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            1992 จํากัด A,B,C,E 27,232,901.80 
           
 

 
 

ลําดับที ่
 

 
 
 

ช่ือบริษัท 

 
 
 

ลักษณะความสัมพันธ 

27,232,901.80 
 
 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   งบการเงิน 
         เฉพาะกิจการ 

6 บริษัท เอ็ม บี ที เอส โบรกกิ้ง เซอรวิส    
            จํากัด A,E 567,919.82 567,919.82 
7 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย     
            (ประเทศไทย) จํากัด A,E 657,729.74 657,729.74 

     
เนื่องจากรายการระหวางกนักับบรษิัทท่ีเกีย่วของกันท่ีเกิดขึ้น สวนใหญเปนรายการท่ีดําเนินไปตาม

ธุรกิจปกติ และเพ่ือเปนการสนบัสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิัทในกลุม เชน การซ้ือหรือขายไฟฟาใน
สวนอุตสาหกรรม การใหบรกิารรับปรกึษาธุรกจิ การใหบริการเครื่องหมายการคา เปนตน ดังนั้นขั้นตอน
การอนุมัติรายการจงึเปนไปตามระบบปกตทิางการคาโดยท่ัวไปของบรษิัทฯ อยางไรก็ตาม รายการระหวาง
กันท่ีไมใชธรุกิจปกต ิบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย เรื่อง
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัตกิารของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวของกัน พ.ศ. 2546 

 นโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ สําหรับรายการท่ีเปนปกติทางธุรกิจกับบริษัทท่ี
เกี่ยวของกันนัน้ มีแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต แตในสวนของการใหกูยืมเงิน   บรษิัทฯ มี
นโยบายลดการใหกูยืมแกบรษิัทตางๆ ลงอยางตอเนื่อง และมีนโยบายท่ีจะลดวงเงินค้ําประกนัท่ีเกินความ
จําเปน และลดการค้ําประกันใหแกบริษัทในกลุมลง โดยจะใหบรษิัทในกลุมท่ีรับผิดชอบการตดิตามสาย
ธุรกิจนั้น ๆ  เปนผูค้ําประกนัแทน  

  
หมายเหตุ  ลักษณะความสัมพันธ 
 A      บริษัทถือหุน    D      บริษัทใหกูยืมเงิน 
 B      บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน   E      บริษัทมีรายการซ้ือขายระหวางกนั  
 C      บริษัทค้ําประกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

 97 

 
 
 
12.    ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน  
12.1  รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัตอรายงานทางการเงิน      
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          12.2     งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 
          12.2.1   สรุปรายงานการสอบบญัช ี

 
รายงานประจําป รายช่ือผูสอบบัญชี เลขท่ี สํานักงาน 

2550 นางวไิลรตัน            โรจนนครนิทร 3104 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
 นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน 5599 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

2549 นางสุวิมล                 กฤตยาเกียรณ 2982 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
 นางวิไลรัตน            โรจนนครนิทร 3104 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

2548 นางสุวิมล                กฤตยาเกียรณ 2982 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
 นางวไิลรตัน            โรจนนครนิทร 3104 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

 
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ผูสอบบัญชีมี 

ความเห็นวางบการเงินของบรษิัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550, 2549, 2548 โดยถูกตอง
ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

                          
นอกจากนี้ ในรายงานของผูสอบบัญชียังไดระบุวา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550, 2549 และ 

2548 บรษิัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบรษิัทรวมบางแหงจากบริษัทรวมท้ังหมดจํานวน 23 แหง  ดังนี ้ เงิน
ลงทุนในบรษิัทรวมท้ังหมด 18 แหง, 18 แหง และ 18 แหง บันทึกจากงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบแลว
โดยผูสอบบัญชีอ่ืนจํานวน 11 แหง, 15 แหง และ 15 แหง มียอดเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 8.96,12.14, และ 
12.30 ของยอดรวมสินทรัพย และมีสวนแบงกําไรคิดเปนรอยละ 9.05, 25.03 และ 18.50 ของกําไรสุทธิ
ของแตละป ตามลําดับ และบันทึกจากงบการเงินท่ีไมผานการตรวจสอบ จํานวน 4 แหง, 3 แหง และ 3 
แหง มียอดเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 4.51, 0.79 และ 0.44 ของยอดรวมสินทรัพย และมีสวนแบงกําไรคิด
เปนรอยละ 12.12, 1.63 และ 1.14  ของกําไรสุทธิของแตละป และบริษัทฯ ไมไดรับงบการเงินของบรษิัท
รวมอีกจํานวน 3 แหง, 3 แหง และ 3 แหง โดยมียอดเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 0.35, 0.79 และ 0.44 ของ
ยอดรวมสินทรัพย ตามลําดับ  

  รายงานของผูสอบบัญชีประจําป 2550     ไดกลาวถึงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบรษิัทรวม 
 ตามวิธีสวนไดเสีย       บรษิัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากบรษิัทรวมจาํนวน  18  แหง       ท่ีไมไดเปนบรษิัท
มหาชนไมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับ    เนือ่งจากไดรับการผอนปรนช่ัวคราว  ซ่ึงบรษิัทฯ 
ไมสามารถปรบัปรุงผลกระทบตอเงินลงทุนในบรษิัทรวมใหเสมือนวาบรษิัทดงักลาว        ไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีท้ังหมดแลวได เนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ   โดยผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวายกเวน
ผลของรายการปรับปรุงและการเปดเผยขอมูล      ซ่ึงอาจจําเปนถาสามารถตรวจสอบไดอยางเพียงพอใน
งบการเงินของบรษิัทรวมตามท่ีกลาวไวขางตน      เนื่องจากถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ งบการเงิน
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ของบริษัทฯ ไดแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  ผลการดําเนินงาน    และกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป 

 
12.2.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

 งบดุลตามวิธีสวนไดเสีย 
 

ตรวจสอบแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 2549 2548 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
สินทรัพย       

สินทรัพยหมุนเวียน       
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 67,560,642.64 0.55 58,768,278.26 0.50 47,910,667.00 0.43 
 รายไดคางรับ  - กิจการที ่       
                                เกี่ยวของ 104,523,075.98 0.85 89,708,114.19 0.76 81,180,475.77 0.72 
  - อื่น ๆ 44,108,432.16 0.36 40,863,254.71 0.34 35,586,407.96 0.32 
 เงินใหกูยืมแก       
 - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5,000,000.00 0.04 5,000,000.00 0.04 8,800,000.00 0.08 
 - อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
สินคาคงเหลือ 477,599.87 0.00 148,548.60 0.00 283,067.49 0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น       
 คาใชจายลวงหนา 675,113.34 0.01 319,137.82 0.00 375,709.61 0.00 
 อื่น ๆ 1,788,000.00 0.01 930,482.00 0.01 238,980.00 0.00 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 224,132,863.99 1.82 195,737,815.58 1.65 174,375,307.83 1.55 
เงินลงทุนในหลักทรัพย       
 - บันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 7,564,906,293.52 61.24 7,142,794,460.09 60.29 6,687,421,627.31 59.61 
 - กิจการที่เกี่ยวของ 1,668,530,555.49 13.51 1,694,506,157.37 14.30 1,612,235,643.91 14.37 
    - ระยะยาวอื่น 909,056,775.47 7.36 994,712,323.23 8.40 1,012,066,074.15 9.02 
อสังหาริมทรัพยรอการขาย 852,243,975.13 6.90 727,767,446.48 6.14 671,791,470.34 5.99 
อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 3,031,633.93 0.02 4,143,425.97 0.03 11,708,908.84 0.10 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 1,043,714,304.45 8.45 1,014,324,311.36 8.56 954,188,168.91 8.51 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน       
    เงินมัดจําที่ดิน 42,527,100.00 0.34 42,527,100.00 0.36 60,753,000.00 0.54 
 ลูกหนี้ทรัพยสิน 38,859.82 0.00 26,168.22 0.00 0.00 0.00 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 41,009,902.70 0.33 29,139,277.40 0.25 33,809,361.49 0.30 
 อื่น ๆ 2,718,118.69 0.03 2,182,809.42 0.02 573,779.28 0.01 
รวมสินทรัพย 12,351,910,383.19 100.00 11,847,861,295.12 100.00 11,218,923,342.06 100.00 
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 งบดุลตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

ตรวจสอบแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 2549 2548 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

หนี้สินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจาก       
      สถาบันการเงิน 1,137,704,560.14 9.21 949,197,243.34 8.01 602,241,317.35 5.37 
สวนของหนี้ระยะยาวถึงกําหนด       
      ชําระภายใน 1 ป 260,000,000.00 2.10 245,000,000.00 2.07 370,000,000.00 3.30 
 หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น       
           เช็คจายยังไมถึงกําหนด 105,191.70 0.00 0.00 0.00 24,310.40 0.00 
  ดอกเบี้ยคางจาย 17,146,871.33 0.14 21,386,799.37 0.18 23,159,197.93 0.21 
  คาไฟฟาคางจาย 97,518,427.02 0.79 91,726,982.36 0.77 81,087,260.48 0.72 
  คาใชจายคางจาย 44,335,304.27 0.36 47,882,062.90 0.40 43,650,421.24 0.39 
  อื่น ๆ 12,861,933.01 0.10 11,819,154.31 0.10 12,039,849.63 0.11 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,569,712,287.47 12.70 1,367,052,242.28 11.53 1,132,242,357.03 10.10 
เจาหนี้เงินลงทุน 18,178,647.50 0.15 18,178,647.50 0.15 18,178,647.50 0.16 
รายไดรับลวงหนา 53,663,905.78 0.43 36,407,718.50 0.31 32,560,053.53 0.29 
เจาหนี้ทรัพยสิน 0.00 0.00 684,800.00 0.01 0.00 0.00 
ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน 49,599,863.00 0.40 6,984,854.04 0.06 18,984,854.04 0.17 
เงินกูยืมระยะยาว 0.00 0.00 60,000,000.00 0.51 180,000,000.00 1.60 
เงินกูยืมระยะยาว – บุคคลที่
เกี่ยวของ 

0.00 0.00 200,000,000.00 1.69 200,000,000.00 1.78 

หุนกู 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000,000.00 1.11 
รวมหนี้สิน 1,691,154,703.75 13.68 1,689,308,262.32 14.26 1,706,965,912.10 15.21 
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ตรวจสอบแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 2549 2548 รายการ 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

 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 4.00 494,034,300.00 4.17 494,034,300.00 4.40 
สวนเกินมูลคาหุน 1,041,357,580.00 8.43 1,041,357,580.00 8.79 1,041,357,580.00 9.28 
สวนเกินทุน- หุนทุนซื้อคืนของ       
       บริษัทรวม 6,151,888.73 0.05 6,151,888.73 0.05 5,686,668.33 0.05 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ        
     มูลคายุติธรรม – เงินลงทุนใน       
     อสังหาริมทรัพยบริษัทรวม 145,523,266.22 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ        
     มูลคายุติธรรม – ของเงินลงทุน       
     ในหลักทรัพย 745,468,057.38 6.04 823,107,771.94 6.95 795,484,837.35 7.09 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ        
     มูลคายุติธรรม – ของเงินลงทุน       
     ในหลักทรัพย - บริษัทรวม 879,877,561.41 7.12 938,787,651.71 7.92 942,206,677.71 8.40 
กําไรสะสม - จัดสรรแลว       
 สํารองตามกฎหมาย 80,000,000.00 0.65 80,000,000.00 0.68 80,000,000.00 0.71 
 สํารองทั่วไป 280,000,000.00 2.27 280,000,000.00 2.36 280,000,000.00 2.50 
กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 6,988,343,025.70 56.58 6,495,113,840.42 54.82 5,873,187,366.57 52.36 

รวมสวนของผูถือหุน 10,660,755,679.44 86.32 10,158,553,032.80 85.74 9,511,957,429.96 84.79 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 12,351,910,383.19 100.00 11,847,861,295.12 100.00 11,218,923,342.06 100.00 
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 งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 2549 2548 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
รายได       

สายธุรกิจการลงทุน       
 เงินปนผลรับ 207,376,146.13 8.43 186,661,308.99 6.93 199,463,710.29 8.80 
 สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนใน       
      บริษัทรวม 662,137,246.67 26.93 754,074,381.26 27.99 703,030,152.28 31.01 
รวม 869,513,392.80 35.36 940,735,690.25 34.92 902,493,862.57 39.81 
สายธุรกิจการใหเชาและบริการ       
 คาไฟฟารับ 892,997,547.87 36.32 887,038,870.78 32.93 745,902,974.31 32.90 
 คาไอน้ํารับ 258,811,078.82 10.53 258,798,234.49 9.61 174,023,652.43 7.68 
 คาบําบัดน้ําเสียรับ 23,930,324.56 0.97 24,915,809.39 0.92 22,547,762.75 0.99 
 คาที่ปรึกษาธุรกิจ 29,387,797.56 1.20 30,591,196.66 1.14 28,191,744.45 1.24 
 คาดอกเบี้ยรับ 402,288.92 0.02 74,999.96 0.00 75,205.44 0.00 
 ดอกเบี้ยรับจากบริษัทในเครือ 350,000.01 0.01 1,013,495.30 0.04 847,606.34 0.04 
 คาเชารับ (อสังหาริมทรัพย) 82,664,255.77 3.36 71,351,443.25 2.65 72,192,198.12 3.18 
 คาเชารับ (สังหาริมทรัพย) 5,660,493.42 0.23 2,744,245.48 0.10 2,069,345.69 0.09 
 คาบริการรับ 24,858,136.96 1.01 15,711,431.96 0.58 7,852,385.03 0.35 
 คาลิขสิทธิ์รับ 53,470,912.07 2.17 77,104,304.08 2.86 75,600,572.04 3.33 
 คาสิทธิการเชารับ 279,065.20 0.01 279,065.20 0.01 279,065.20 0.01 
 รายไดคาพัฒนาที่ดินรับ 0.00 0.00 0.00 0.00 8,640,000.00 0.38 
 คารักษาพยาบาลรับ 1,781,147.84 0.07 1,691,935.28 0.06 1,735,521.94 0.08 
 คาน้ํารับ 79,388,183.69 3.23 75,761,439.98 2.81 63,955,489.06 2.82 
 รายไดจากการแสดงสินคา 33,290,172.85 1.35 26,630,256.93 0.99 24,313,083.14 1.07 
    คาสาธารณูปโภค 57,512,772.00 2.34 51,598,489.00 1.92 42,310,562.35 1.87 
    ขายสินคา 42,224.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 กําไรจากการปริวรรตเงินตรา 1,485,923.26 0.06 2,536,355.13 0.09 2,191,477.81 0.09 
รวม 1,546,312,325.13 62.87 1,527,841,572.87 56.72 1,272,728,646.10 56.13 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
 ขายอสังหาริมทรัพย 28,626,825.00 1.16 93,024,200.00 3.45 38,725,650.00 1.71 
รวม 28,626,825.00 1.16 93,024,200.00 3.45 38,725,650.00 1.71 
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 งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 2549 2548 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
อ่ืน ๆ       
 กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 1,032,750.63 0.04 703,553.49 0.03 828,173.99 0.04 
 กําไรจากการจําหนายหลักทรัพย 4,937,244.22 0.20 63,855,613.72 2.37 46,708,951.84 2.06 
     ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย       
        กลับบัญชี 0.00 0.00 61,199,865.44 2.27 0.00 0.00 
 รายไดอื่น 8,509,811.07 0.37 6,624,895.11 0.25 5,463,472.96 0.25 
รวม 14,479,805.92 0.61 132,383,927.76 4.92 53,000,598.79 2.35 

รวมรายได 2,458,932,348.85 100.00 2,693,985,390.88 100.00 2,266,948,757.46 100.00 
คาใชจาย       
สายธุรกิจการใหบริการ       
 ตนทุนคาบริการ 1,377,785,381.20 56.03 1,354,381,374.24 50.27 1,110,067,332.70 48.97 
 ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 1,404,884.65 0.06 553,513.77 0.02 53,231.13 0.00 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
 ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 2,887,417.46 0.12 10,421,997.33 0.39 5,471,803.74 0.24 
อ่ืน ๆ       
 สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุน       
      ในบริษัทรวม 17,705,603.55 0.72 10,256,377.38 0.38 9,750,445.53 0.43 
    ขาดทุนจากการลงทุน 1,162,115.18 0.05 0.00 0.00 82,000.93 0.00 
รวมคาใชจาย 1,400,945,402.04 56.98 1,375,613,262.72 51.06 1,125,424,814.03 49.64 
กําไรจากการดําเนินงาน 1,057,986,946.81 43.02 1,257,172,262.72 48.94 1,141,523,943.43 50.36 
คาใชจายสวนกลาง       
 คาใชจายในการขายและบริหาร 298,158,308.95 12.13 223,554,419.20 8.30 226,585,562.43 10.00 
 คาตอบแทนกรรมการ 6,150,400.00 0.25 6,182,000.00 0.23 5,914,000.00 0.26 
รวม 304,308,308.95 12.38 229,736,419.20 8.53 232,499,562.43 10.26 
ผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 96,859,314.95 3.94 291,045,341.03 10.80 2,230,000.00 0.10 
ดอกเบี้ยจาย 64,783,277.63 2.63 76,857,034.08 2.85 65,775,038.68 2.90 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 592,036,045.28 24.07 720,733,333.85 26.76 841,019,342.32 37.10 
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 งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 2549 2548 รายการ 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา 6,495,113,840.42  5,873,187,366.57  5,161,571,454.25  
บวก : ปรับปรุงผลสะสมกาํไรปกอน 0.00  0.00  0.00  
 6,495,113,840.42  5,873,187,366.57  5,161,571,454.25  
หัก   : จัดสรรกําไรปกอน       
 สํารองทั่วไป 0.00  0.00  0.00  
           สํารองตามกฎหมาย 0.00  0.00  30,596,570.00  
 เงินปนผลจาย 98,806,860.00  98,806,860.00  98,806,860.00  
 6,396,306,980.42  5,774,380,506.57  5,032,168,024.25  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 592,036,045.28  720,733,333.85  841,019,342.32  
กําไรสะสมยงัไมไดจดัสรรยกไป 6,988,343,025.70  6,495,113,840.42  5,873,187,366.57  
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 1.20  1.46  1.70  

 
 งบกระแสเงินสดตามวิธีสวนไดเสีย 

 
ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 2549 2548 รายการ 
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 592,036,045.28 720,733,333.85 841,019,342.32 
 บวก (หัก) รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สทุธ ิ    
 คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 84,756,671.32 72,608,913.32 90,502,517.01 
 หนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 (578,498.51) 
 สวนแบงผล(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (662,137,246.67) (754,074,381.26) (703,030,152.28) 
       สวนแบงผลขาดทุน จากเงินลงทุนตามวธิีสวนไดเสีย 17,705,603.55 10,256,377.38 9,750,445.53 
 เงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวม 306,198,107.46 302,135,770.50 261,605,038.00 
      รายการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยกลับบัญชี 0.00 (61,199,865.44) 0.00 
 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 96,859,314.95 291,045,341.03 2,230,000.00 
       ขาดทุนจากการลงทุน 0.00 0.00 82,000.93 
 (กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน (1,032,750.63) (688,436.43) (828,173.99) 
 (กําไร) ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 9,458.82 28,407.16 0.00 
 (กําไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย (3,775,129.04) (63,855,613.72) (46,708,951.84) 
       ผลขาดทุนจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นฯ 42,615,008.96                    0.00                    0.00 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 
             ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

 
473,235,084.00 

 
516,989,846.39 

 
454,043,567.17 
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งบกระแสเงินสดตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

  

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 2549 2548 รายการ 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
       สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 
 สินคาคงเหลือ 

 
(329,051.27) 

 
134,518.89 

 
9,295.83 

 อสังหาริมทรัพยรอการขาย (124,476,528.65) (73,054,144.20) (11,429,698.96) 
 อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซื้อจะขาย 1,111,792.04 10,245,734.33 4,199,409.02 
 รายไดคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน (14,814,961.79) (8,527,638.42) (8,386,428.69) 
       รายไดคางรับกิจการอื่น (3,245,177.45) (5,276,846.75) (6,941,995.72) 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (1,213,493.52) (634,930.21) 1,979,119.31 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (12,712,968.06) 4,222,725.35 (2,905,751.34) 
      หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
 รายไดรับลวงหนา 17,256,187.28 3,847,664.97 (3,646,521.20) 
       ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน 0.00 (12,000,000.00) 0.00 
 เช็คจายยังไมถึงกําหนด 105,191.70 (24,310.40) (105,609.00) 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (952,463.31) 12,878,269.66 13,356,432.85 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 333,963,610.97 448,800,889.61 440,171,819.27 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินใหกูยืมระยะสั้น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 0.00 3,800,000.00 0.00 
 ซื้อหลักทรัพยหุนทุนเพ่ิมขึ้น (68,088,486.80) (287,563,056.00) (44,155,038.00) 
 รับเงินจากการลดทุนในเงินลงทุน 1,672,137.62 2,755,564.92 4,998,750.00 
       รับเงินจากการเลิกกิจการของเงินลงทุน 4,249,732.90 1,058,249.76 0.00 
 ขายหลักทรัพยหุนทุน 5,808,743.60 94,744,800.56 103,598,301.84 
       จายคืนหุนกูแปลงสภาพ 0.00 0.00 (100,000.00) 
 ซื้อที่ดิน อาคารและอปุกรณเพ่ิมขึ้น (114,607,380.97) (132,395,666.21) (171,494,983.21) 
 ขายที่ดินและอปุกรณ 1,106,241.86 849,130.85 828,228.98 
       เจาหนี้ทรัพยสิน (เพ่ิมขึ้น)ลดลง 0.00 684,800.00 0.00 
       ลูกหนี้ทรัพยสิน (เพ่ิมขึ้น)ลดลง (12,691.60) (26,168.22) 0.00 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (169,871,703.39) (316,092,344.34) (106,324,740.39) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  188,507,316.80 346,955,925.99 32,976,673.26 
 หุนกูครบกําหนดไถถอน (125,000,000.00) (250,000,000.00) (250,000,000.00) 
 จายเงินปนผล (98,806,860.00) (98,806,860.00) (98,806,860.00) 
 เจาหนี้เงินลงทุน เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 0.00 0.00 (112,500.00) 
 เงินกูระยะยาวเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (120,000,000.00) (120,000,000.00) (34,285,800.00) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (155,299,543.20) (121,850,934.01) (350,228,486.74) 
เงินสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 8,792,364.38 10,857,611.26 (16,381,407.86) 
เงินสดคงเหลือ ณ วันตนป 58,768,278.26 47,910,667.00 64,292,074.86 
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป 67,560,642.64 58,768,278.26 47,910,667.00 
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12.2.3 ตารางแสดงอตัราสวนทางการเงนิที่สําคญั 
 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม รายการ 
2550 2549 2548 

อัตราสวนสภาพคลอง     
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.14 0.14 0.15 
 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.14 0.14 0.15 
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.23 0.36 0.33 
 อตัราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ารคา (เทา) 7.58 9.83 10.10 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วัน) 48 37 36 
 อตัราสวนหมุนเวียนสนิคาคงเหลอื (เทา) n.a. n.a. n.a. 
 ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ (วัน) n.a. n.a. n.a. 
 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนีก้ารคา (เทา) 8.64 8.84 7.93 
 ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 42 41 45 
 Cash Cycle (วัน) 6 (4) (9) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     
 อัตรากาํไรขั้นตน (%) 42.69 46.30 49.17 
 อตัรากาํไรสุทธ ิ (%) 24.08 27.38 37.10 
 อตัราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 5.55 7.09 8.84 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน     
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 4.89 6.25 7.72 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 18.43 23.72 29.05 
 อตัราการหมุนของสนิทรัพย (เทา) 0.20 0.23 0.21 
อัตราสวนวเิคราะหนโยบายทางการเงิน     
 อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 0.16 0.17 0.18 
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 6.16 6.84 7.69 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.63 0.50 0.74 
 อัตราการจายเงินปนผล (%) n.a. 13.70 12.77 
ขอมูลตอหุน     
 มูลคาหุนตามบัญช ี (บาท) 21.58 20.56 19.25 
 กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 1.20 1.46 1.70 
 เงินปนผลตอหุน (บาท) n.a. 0.20 0.20 
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12.3 คาํอธบิายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
ผลการดําเนนิงานและฐานะการเงนิของบริษัทสหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) 
 ในป 2550  คาเงินบาทท่ีแข็งตวั  ราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้น         และสถานการณทางการเมืองใน 
ประเทศสงผลใหเศรษฐกิจชะลอตวั  เนื่องจากเกดิความไมเช่ือม่ันในการเจรญิเติบโตของเศรษฐกจิ  
ประชาชนมีความระมัดระวังในการใชจายเงินมากขึ้น บริษทัในกลุมไดรับผลกระทบจากเศรษฐกจิ 
ท่ีชะลอตัว เปนผลใหรายไดจากการประกอบการของบรษิทัรวมสวนใหญลดลง   รวมท้ังตนทุนใน 
การผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันและวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น ดังนั้นในปนี้   บริษัทฯ รับรูสวนไดเสีย 
ในกําไรของบรษิัทรวมลดลงจากปกอน 
 สําหรับในป 2551 มีปจจยัท่ีตองตดิตามหลายประการ อาทิเชน กรณีวกิฤตสินเช่ือ
อสังหาริมทรัพยดอยคุณภาพ (ซับไพรม) ในสหรัฐอเมริกา เสถียรภาพทางการเมืองหลังมีรัฐบาลท่ีมา
จากการเลือกตั้ง คาเงินบาท ตลอดจนราคาน้ํามันท่ีผันผวน ความเช่ือม่ันของผูบริโภคและ
ผูประกอบการในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ บรษิัทฯ ในฐานะผูประกอบธุรกิจจะตองติดตามการ
เปล่ียนแปลงอยางใกลชิด และปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป 
 
12.3.1    ผลการดําเนินงาน 

(1) ภาพรวมของการดําเนินงานท่ีผานมา 
ในป 2550    บริษัทฯ มีรายไดรวม  2,459  ลานบาท  ลดลง 235 ลานบาท      คิดเปน

รอยละ 9 จากปกอน        กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ  592  ลานบาท   ลดลง 129 
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 18 จากปกอน    ท้ังนี ้เปนผลจากรายไดจากการประกอบการของ
บริษัทรวมสวนใหญลดลง  

ป  2550            บริษัทฯ มีสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวน
ไดเสียเทากับ  662  ลานบาท ลดลง 92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 จากปกอน 

ในป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจาย 1,867 ลานบาท ลดลง 107 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 
จากปกอน เนื่องจากคาใชจายอ่ืนลดลง 194 ลานบาท คดิเปนรอยละ 67 จากปกอน สวน
ใหญลดลงเนื่องจากขาดทุนจากการดอยคาทรพัยสินและเงินลงทุนลดลง ในขณะท่ีตนทุน
ขายเพ่ิมขึ้น 25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 จากปกอน คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ 
74 ลานบาท คดิเปนรอยละ 32  จากปกอน เนื่องจากในปนี้ บรษิัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือหนี้สินท่ี
อาจจะเกิดจากการค้ําประกนัจํานวนเงิน 43 ลานบาท  

สําหรับดอกเบ้ียจายมีจํานวน 65 ลานบาท ลดลง 12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 
เนื่องจากเจาหนี้เงินกูลดลงจากปกอนจํานวน 55 ลานบาท  

สรุปยอดรายไดรวมในป 2550 ลดลงจํานวน 235 ลานบาท ในขณะท่ีคาใชจายและ
ดอกเบ้ียจายลดลงรวม 107 ลานบาท  สงผลใหกําไรสุทธิในป 2550 จํานวน 592 ลานบาท
ลดลงจํานวน 129 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18 จากปกอน  
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 (2) การวิเคราะหรายไดจาก 3 ธุรกิจหลัก 
 สําหรับงวดป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

บริษัทฯ จําแนกรายไดเปน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจการใหเชาและ
บริการ และธุรกจิสวนอุตสาหกรรม ในป 2550 บริษัทฯ มียอดรายไดรวมลดลง เนื่องจาก
สาเหตุดังนี ้

1. รายไดจากธุรกจิการลงทุนและอ่ืน ๆ 
การลงทุน : บริษัทฯ มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวม 662 ลานบาท 

ลดลง 92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 จากปกอน บรษิัทฯ รับรูสวนไดเสียลดลง เปนผลมา
จากบรษิัทรวมสวนใหญมีผลประกอบการลดลง เนื่องมาจากรายไดจากการขายลดลงใน
ขณะท่ีตนทุนการผลิตสูงขึ้นและการปรับราคาสินคาทําไดยาก เพราะผูบรโิภคชะลอการซ้ือ
เนื่องจากคาครองชีพสูงขึ้น ตลอดจนไมม่ันใจในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

รายไดอ่ืน :  ในป 2550 มีกําไรจากการจาํหนายทรัพยสินและหลักทรัพยรวม 6 
ลานบาท ลดลง 59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91 จากปกอน นอกจากนีย้ังมีกําไรจากการกลับ
บัญชีผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยลดลง 61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 จากปกอน 
เนื่องจากป 2549 มีการปรับมูลคาทรพัยสินเพ่ิมขึ้นจากการประเมินราคาท่ีดินใหม  ซ่ึงบรษิัท
ฯ มีนโยบายในการประเมินราคาท่ีดนิทุก 5 ป  

2. รายไดจากการใหเชาและบริการ 
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวมในกลุมธุรกิจการใหเชาและบริการ 1,546 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 จากปกอน สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของคาเชารับ ใน
ป 2550 คาเชารับ 88 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 จากปกอน สาเหตท่ีุ
เพ่ิมขึ้นเปนผลมาจากการปรับราคาคาเชาท่ีดินและอาคารในสวนอุตสาหกรรมใหสอดคลอง
กับคาใชจายท่ีสูงขึน้ 

3. รายไดจากธุรกจิสวนอุตสาหกรรม 
     ผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ซ่ึงมีปจจัยท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ปจจัย

ภายในประเทศ อาทิเชน สถานการณของรัฐบาล คาเงินบาท รวมถึงการใชจาย
ภายในประเทศชะลอตัวอยางตอเนื่อง สําหรับปจจยัภายนอกประเทศ เนื่องมาจากเกดิวกิฤต
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ไดสงผลกระทบท่ัวโลก จากปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมา ทําให
ผูประกอบการในกลุมชะลอการลงทุน ดังนั้นยอดรายไดในสวนของธุรกิจสวน
อุตสาหกรรมของบรษิัทฯ  จึงไดรับผลกระทบ ทําใหยอดขายอสังหาริมทรพัยในป 2550 มี
จํานวน 29 ลานบาท ลดลง 64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 จากปกอน 

      ในป 2550 บรษิัทฯ จายเงินปนผลจํานวน 99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14    ของ
กําไรสุทธิปกอน  
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12.3.2 ฐานะการเงนิ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
(1) สินทรัพย 
            บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 12,352 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 
504 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 จากปกอน ซ่ึงสินทรัพยสวนใหญเปนเงินลงทุนรอยละ 82    
อสังหาริมทรัพยรอการขายรอยละ 7     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณรอยละ 8  ของสินทรัพย
รวม ตามลําดับ 
รายละเอียดของสินทรัพย 
            สินทรัพยหมุนเวียน ณ ส้ินป 2550  จํานวน  224   ลานบาท เพ่ิมขึ้น 28 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 14 จากปกอน สวนใหญเปนรายไดคางรับเพ่ิมขึ้น 18 ลานบาท เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึน้ 9 ลานบาท  

  เงินลงทุนในหุนทุน 10,143 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 310 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 จากป
กอน  สวนใหญเปนผลมาจากบรษิัทฯ บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  นอกจากนี้ใน
ระหวางปมีการซ้ือหลักทรัพยหุนทุนเพ่ิมขึน้สุทธิจํานวน 56 ลานบาท 

อสังหาริมทรัพยรอการขาย 852 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 124 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17 
จากปกอน เนื่องจากมีการซ้ือท่ีดินท่ีตดิกับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ท่ีศรีราชา 
กบินทรบุรี และลําพูน เพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,044 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 30  ลานบาท คิดเปนรอยละ 3   จาก
ปกอน เนื่องจากส่ิงปลูกสรางในสวนอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  86 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 จาก
ปกอน สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

   
(2) หนี้สินและแหลงท่ีมาของเงินทุน 

  หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 1,691 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 2  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 0.12 จากปกอน หนี้สินหมุนเวยีนสวนใหญเปนเงินเบิกเกนิบัญชีและเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน 1,138 ลานบาท เพ่ิมขึน้ 189 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20 จากป
กอน หนี้สินไมหมุนเวยีน 122 ลานบาท ลดลง 200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 จากปกอน 
เนื่องจากหนี้ระยะยาวถึงกําหนดชําระ 

  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.16 เทา เทียบกับปกอนซ่ึงอยูท่ี  0.17  
เทา และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียอยูท่ี 6.16 เทา เทียบกับปกอนซ่ึงอยู
ท่ี 6.84 เทา อัตราสวนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงโครงสรางทางการเงินของบรษิัทท่ีดีและ
ม่ันคง 
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   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 อสังหาริมทรัพยรอการขาย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
บันทึกดวยราคาทุนรวม 1,896 ลานบาท เปนอสังหาริมทรัพยในสวนอุตสาหกรรม ท่ีตั้ง
อยูในจังหวดัใหญ 3 แหง คือ ชลบุรี ปราจีนบุรี และลําพูน ติดถนนหลักและใกลตัวเมือง 
การคมนาคมสะดวก เพียบพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก เหมาะสําหรับตั้ง
โรงงานผลิตสินคา  สินทรัพยตามบัญชีเปนราคาทุนซ่ึงต่ํากวาราคาตลาดมาก ดังนัน้
คุณภาพของสินทรัพยจึงเหมาะสม และเอ้ืออํานวยตอการประกอบธุรกจิ การขายท่ีดินได
มีการรับชําระหนี้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา บริษทัฯ จึงไมมีความเส่ียงเกี่ยวกับ
การดําเนนิธุรกิจ 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บรษิัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 
0.17 เทา  

 
(3) สภาพคลอง 

   ในป 2550 บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 68  
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9 ลานบาทจากปกอน โดยเปนผลมาจากกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดจากการ
ดําเนินงาน 334  ลานบาท ลดลง 115 ลานบาทจากปกอน เนื่องจากกําไรท่ีเปนเงินสดจาก
การดําเนนิงานลดลง  กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกจิการลงทุนลดลง 170 ลานบาท สวน
ใหญเปนการซ้ือหลักทรัพยหุนทุนสุทธิ 56 ลานบาท ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 114 
ลานบาท และกระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไปในกจิกรรมจดัหาเงินลดลง 155 ลานบาท 
เนื่องจากจายชําระหุนกูครบกําหนดไถถอน 125 ลานบาท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ยอดรายไดคางรบัท่ีมีปญหาในการชําระหนี ้
 จํานวนเงิน (พันบาท) 
มากกวา 2 เดือน ถึง 6 เดือน - 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 
มากกวา 12 เดือนขึน้ไป                        5,838 

รวม                        5,838 
 
        สําหรับอัตราสวนสภาพคลอง บรษิัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองคิดเปน 0.14 เทา 

ในขณะท่ีมีอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดคิดเปน 0.23 เทา บริษัทฯ มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง เชน มีการลดการค้ําประกันแกบริษัทตาง ๆ 
เพ่ือลดความเส่ียง สําหรับสวนอุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให
ทันสมัย ไดผานการตรวจรับรอง ISO 9001:2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
นอกจากนี้บรษิัทฯ ยังคงมีความสามารถในการทํากาํไรอยูในเกณฑท่ีด ี และมี
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ประสิทธิภาพในการดําเนนิงานสูงขึน้ ถึงแมในป 2550 รายไดรวมจะลดลงเม่ือเทียบกับป
กอน แตบรษิัทฯ ยังมีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น และภาระหนี้สินลดลง 

12.3.3 คาตอบแทนของผูสอบบญัช ี
 สําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

12.3.3.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  
      บริษัทฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซ่ึงเปน
ผูสอบบัญชีของบรษิัท ในรอบปบัญชีท่ีผานมาจํานวนเงิน 1,020,000.00 บาท 
12.3.3.2 คาบรกิารอ่ืน 

      บริษัทฯ จายคาตอบแทนของงานบรกิารอ่ืน ซ่ึงไดแก การสอบทานคาลิขสิทธ์ิจาย และการสอบ
ทานสัมปทานไฟฟาใหแก  สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบบัญชีท่ีผาน
มาจาํนวนเงิน  45,000.00 บาท 
 

13. ขอมูลอื่นทีเ่กีย่วของ  
          -ไมมี – 
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                                                                    สวนที ่3 
                 
                                                การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
           แบบ 56 -1  ประจําป  2550 

 
 “ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว     และดวยความ 

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบรษิัท      หรือผูดาํรงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี 
ขาพเจาขอรับรองวา   ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด  หรือไมขาด 
ขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคญั   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 
 

(1)    งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดง 
ขอมูลอยางถูกตองครบถวน   ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน    ผลการดําเนินงาน     และกระแส 
เงินสดของบรษิัทและบรษิัทยอยแลว 
  

(2)    ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจดัใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจ 
วา บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ท้ังของบริษัท  และบริษัทยอยอยางถูกตองครบ 
ถวนแลว   รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 

(3)    ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจดัใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุม 
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2550    ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบรษิัทแลว     ซ่ึงครอบคลุม 
ถึงขอบกพรอง และการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบ 
ท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบรษิัทและบริษัทยอย 
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ในการนี้      เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรอง 

ความถูกตองแลว   ขาพเจาไดมอบหมายให    นางนสิา   จนิดาสมบัติเจริญ      เปนผูลงลายมือช่ือกํากับ 
เอกสารนี้ไวทุกหนาดวย     หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ   นางนสิา  จินดาสมบัติเจรญิ     กํากบัไว  
ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว ดังกลาวขางตน” 
 
 

         ชื่อ          ตําแหนง ลายมือชือ่ 

 คณะกรรมการบริหาร   

1. นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร              

2. นายสําเริง มนูญผล กรรมการบริหาร              

3. นายสมศักด์ิ ธนสารศิลป กรรมการบริหาร              

4. นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการบริหาร              

5. นายทนง ศรีจิตร กรรมการบริหาร              

 
 
ผูที่ดํารงตาํแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบญัช ี

 
1. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ ผูจัดการฝายบัญชี  
 
 
 

                       ชื่อ                            ตําแหนง ลายมือชือ่ 

ผูรับมอบอํานาจ   นางนิสา   จินดาสมบัติเจริญ       ผูจัดการฝายบัญชี               
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“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว        และดวย 

ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท      ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาว     ไมถูกตอง 
ครบถวน   เปนเท็จ   ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคญั      

ในการนี้         เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกันกับท่ีขาพเจาได 
สอบทานแลวและไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด     
หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ       ขาพเจาไดมอบหมายใหนางนิสา จินดาสมบัติเจริญ เปนผู 
ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย  หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนางนสิา  จินดาสมบัติเจริญ     
กํากับไว    ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว ดังกลาวขางตน” 

         ชื่อ               ตําแหนง ลายมือชือ่ 
             คณะกรรมการบริษัท 

1. นายโชคชัย  อักษรนันท ประธานกรรมการ         

2. นายบุญปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ         

3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการ         

4. นายกําธร พูนศักด์ิอุดมสิน กรรมการ         

5. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย กรรมการ         

6. นายมนู ลีลานุวัฒน กรรมการ         

7. นายฟูคูจิโร ยามาเบะ กรรมการ         

8. นายสมพงษ วนาภา กรรมการ  

9. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม ประธานกรรมการตรวจสอบ         

10. นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ กรรมการตรวจสอบ         

11. พล.ต.ท อัมรินทร เนียมสกุล กรรมการตรวจสอบ         
 

 

                       ชื่อ                         ตําแหนง ลายมือชือ่ 

ผูรับมอบอํานาจ     นางนิสา   จินดาสมบัติเจริญ      ผูจัดการฝายบัญชี                  
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  31 มีนาคม 2551 



 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบริหารและผูมีอาํนาจควบคุมของบริษัท มีดังนี้ 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

1.  นายโชคชัย อักษรนันท 
     ประธานกรรมการ 

65 -   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร 
    (เกียรตินิยม) สาขา วิศวกรรมเคมี  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-   ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี  
    University of New Brunswick 
    ประเทศ แคนาดา 
-   ปริญญาเอก  วิศวกรรมเคม ี
    University of New Brunswick 
    ประเทศ แคนาดา 
-   ปริญญาดษุฎบีัณฑิตกติตมิศกัดิ์  
    สาขาวิทยาศาสตร University of 
    New Brunswick ประเทศแคนาดา 
-  ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน 
   ราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐ 
   รวมเอกชน (วปรอ. 311) 
- Role of The Chairman     
   Program (RCP)  รุน 11/2005 
- Director Accreditation Program 
   (DAP) รุน 50/2006 
   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- -    
2541-ปจจบุัน 
2545-ปจจบุัน 

 
ปจจบุัน 
ปจจบุัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ 
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ 
 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  
จํานวน  1  แหง 
-ไมมี - 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

2. นายบุญปกรณ  โชควัฒนา 
     รองประธานกรรมการ 

72 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  
   THE UNIVERSITY OF  
   NOTTINGHAM 
   ประเทศสหราชอาณาจักร 
-  Director Accreditation Program  
    (DAP) รุน  3/2003 
-  Director Certification Program     
   (DCP)  รุน 68/2005 
   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.31  3 , 10  
2521 - ปจจุบัน 

 
2531 - ปจจุบัน 

 
2541 - ปจจุบัน 
2542 – ปจจบุัน 

 
 

2515 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการอิสระ  และ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ   
กรรมการผูอํานวยการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ  

 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด   (มหาชน) 
 
บริษัท นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน) 
 
บริษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ ที ซิตี ้จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  3  แหง 
 
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
บริษัท โชคธนสิน จํากัด 
 

3.   นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
      กรรมการ และ 

 ประธานกรรมการบริหาร 

70 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
  วิศวกรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
   บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยบูรพา   
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
   สาขาบริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
    กิตติมศักดิ ์

1.19 2 , 10  
2515 - ปจจุบัน 
2518 - ปจจุบัน 
2523 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 
2537 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 

 

บริษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
 

 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด  (มหาชน) 
บริษทั เท็กซไทลเพรสทจี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  39  แหง 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- Director Accreditation  Program 
  (DAP)  รุน 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 68/2005 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   
2521 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2529 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2534 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 

กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท วัตสดรมัย จํากัด  
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด  
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
 
 

4.  นายสําเริง  มนูญผล  
     กรรมการ  และ 
     กรรมการบริหาร 

71 - มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุน 3/2003 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
   

0.30 - 2533 - ปจจุบัน 
2541 - 2547 

2548- เมย.2550 
ปจจบุัน 

 
 
 

2521 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 

ที่ปรึกษา 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
-ไมมี - 
จํานวน  4  แหง 
 
บริษัท วัตสดรมัย  จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

5. นายสันติ   วิลาสศักดานนท 
    กรรมการผูจัดการใหญ และ 
    กรรมการบริหาร 

57 - ปริญญาโท การบัญชี 
   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  ปริญญาโท การจัดการ 
   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 
   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
-  ปริญญาบัตร  วิทยาลัยปองกัน  
   ราชอาณาจักร  หลักสูตรภาครัฐ  
   รวมเอกชน  รุนที่ 355  
-  Director Accreditation Program 
   (DAP )  รุน 3/2003 
   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

0.24 - 2538 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 

ปจจบุัน 
ปจจบุัน 

 
 

2545 – ปจจบุัน 
2548 - ปจจุบัน 

ปจจบุัน 
 

 
 

2526 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
2540 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธาน 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
กรรมการ 
อนุกรรมการสรรหาบริษัทจดทะเบียน 
 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
 
กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย  
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม น้ํามันปาลม 
จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  18  แหง 
 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

6.   นายทนง   ศรีจิตร 
      กรรมการผูชวย     
      ผูจัดการใหญ และ 
      กรรมการบริหาร 

 
 

52 -  ปริญญาตรี รัฐศาสตร 
   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
-  Director  Accreditation  Program 
   (DAP)  รุน 3/2003 
-  Director Certification Program     
   (DCP)  รุน 72/2006 
-  Finance for  Non – Finance  
   Director (FND)  รุน 9/2004 
   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

 

0.02 - 2523 - 2546 
2539 - 2548 
2544 - 2546 

 
2549 - ปจจุบัน 

 
2545 - ปจจุบัน 

 
 

2531 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ที่ปรึกษา 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 

บริษทั พิทักษกจิ จํากัด 
บริษัท เค.อาร.เอส.ลอจิสติคส จํากัด 
บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด 
 
ชุมชนบานหนองขาม 
 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  24  แหง 
 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
 

7.  นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป 
     กรรมการ  และ 
     กรรมการบริหาร 

64 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
   (การจัดการทั่วไป) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร   
   สาขารัฐศาสตร   
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  Director Certification Program 

0.33 -    2543 - 2545  
  
2536- เมย.2550  

 
2520 - ปจจุบัน 
2526 - ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ และเหรัญญิก 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (แหงประเทศไทย)  
จํากัด 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษทั เท็กซไทลเพรสทจี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

     (DCP)  รุน 5/2001 
   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
    

  2527 - ปจจุบัน 
2530 - ปจจุบัน 
2537 - ปจจุบัน 

 
 

2523 - ปจจุบัน  
2524 - ปจจุบัน  
2524 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน  
2533 - ปจจุบัน  
2538 - ปจจุบัน 
2540 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
ประธานกรรมการ และผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บูติคนวิซิตี ้จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  25  แหง 
 
บริษัท สมบัติธนา จํากัด 
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท โชคธนสิน จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
 

8.  นายกําธร  พูนศักดิ์อุดมสิน 
     กรรมการ 

72 -  มัธยมศึกษา  โรงเรียน เผยอิง 
-   Director Accreditation Program   
   (DAP) รุน 3/2003 
-  Director Certification Program   
   (DCP) รุน 68/2005 
   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3.72 -  
2538 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 

 
 

2524 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ ที ซิตี ้จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  8  แหง 
 
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท ยูนีแชมป จํากัด 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

 
 

    
   

  2541 - ปจจุบัน 
2541 - ปจจุบัน 
2541 - ปจจุบัน 
2541 - ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จํากัด 
บริษัท ยูนีฟนดส จํากัด 
บริษัท ยูนีเว็ลธ จํากัด 
บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอรส จํากัด 
 

9.  นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย 
      กรรมการ 
        
      

68 - Bachelor’s Degree in Education 
   Science ,Quanzhou Physical Culture 
   Institute People’s Republic of China 
- ปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัย 
   ธรรมศาสตร สาขาบริหารธุรกิจ 
  (Master of Business Administration) 
- จบการศึกษาหลักสูตร Stanford 
   Executive Program at Stanford 
   University California, USA. 
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร       
   ภาครัฐรวมเอกชน รุน 2 ที่ 
   สถาบันวิทยาลัยปองกัน 
   ราชอาณาจักร  
-  Director Accreditation  Program 
   (DAP)  รุน 3/2003   
-  Directors Certification Program 
   (DCP)  รุน 39/2004    
   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน    
   กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 

0.002             -        ปจจุบัน 
       ปจจุบัน 
       ปจจุบัน 
       ปจจุบัน 
 
2516 - ปจจุบัน 
2523 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
2544 - ปจจุบัน 

 
 
 

2524 - ปจจุบัน 

นายกสมาคม 
กรรมการ  
กรรมการ  รองเลขาธิการ 
รองประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการผูอํานวยการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
 

สมาคมวายน้ําสมัครเลนแหงประเทศไทย 
สหพันธวายน้ํานานาชาต ิ(FINA) 
คณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย 
หอการคาไทย 
 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เพรซิเดนทเบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท  ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) 
บริษัท  เพรซิเดนทไรซโปรดักส จํากัด (มหาชน) 
 
จํานวน  8  แหง 
 
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด  
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

121 



 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

10.  นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 
       กรรมการ 

60 - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร   
  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
  จากสถาบันวูรสเตอรโพลีเทคนิค 
  รัฐแมสซาชูเซทส  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  กิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  กิตติมศักดิ ์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- Director  Accreditation Program   
  (DAP) รุน 3/2003  
- Director Certification  Program  
  (DCP) รุน 41/2004    
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน    
  กรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

0.85 2 , 3 2549-ปจจบุัน 
  

 ปจจุบัน 
 

2516 - ปจจุบัน 
2536 - ปจจุบัน 

 
2537 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 

 
2539 - ปจจุบัน 

ปจจบุัน 
 
 

2515 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูอํานวยการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
บริษัท โอ ซี ซี  จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล 
เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  33  แหง 
 
บริษัทโชควัฒนา จํากัด 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

11.  นายมนู  ลีลานุวัฒน 
       กรรมการ 

62 - ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร   
   วิชาเอกเคร่ืองกล  
   Chiba  University, Japan 
-  Director Accreditation Program  
   (DAP)  รุน 3/2003 
-  Directors Certification Program   
   (DCP)  รุน 68/2005    
   จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.27 -  
2523 - ปจจุบัน 
2530 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 

 
2542 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 

 
 
 

2531 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 

 
บริษทั เท็กซไทลเพรสทจี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โอ ซี ซี  จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  
(มหาชน) 
จํานวน  32  แหง 
 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
 

12.  นายสมพงษ  วนาภา 
       กรรมการอิสระ 

64 - 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 

- - 2545 - 2547 
 

2545 - 2547 
2546 - 2547 
2546 – 2547 

 
 
 

2548 - 2549 
 

กรรมการ คณะกรรมการ 
 
เลขาธิการ 
กรรมการ คณะกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจชีวภาพ   
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ 
แหงชาต ิ
กรรมการ คณะกรรมการกํากับดูแล  
โครงการวิจัยบูรณาการนํารอง 
 
 

สถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
การนิคมแหงประเทศไทย 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาต ิ
 
 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Director Certification  Program 
  (DCP)  รุน 62/2005 
- Audit Committee Program  
  รุน 13/2006 
- Role of the Chairman Program  
  รุน 17/2007 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   

  2547 - ปจจุบัน 
 

2548 - ปจจุบัน 
 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

ปจจบุัน 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

2549 – ปจจบุัน 
 

ปจจบุัน 
 
 

2548 - ปจจุบัน 

กรรมการ คณะกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ คณะกรรมการจัดทําบันทึก 
ขอตกลง และประเมินผลการดําเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 
กรรมการอิสระ  และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท   
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

ธนาคารออมสิน 
 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลงั 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
องคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย 
 
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 
 
บริษทั ประสทิธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยงวน เอทานอล จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  1  แหง 
 
บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

13. นายฟูคูจิโร  ยามาเบะ   
       กรรมการอิสระ 

56 - Tokyo University, B.A. 
   in Economics, March 1975 

- - 2002 
 

ปจจบุัน 

General Manager,  
Inorganic Chemicals Unit 
Vice President & Director 
บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
 

Mitsubishi Corporation , Tokyo 
 
Japanese Chamber of Commerce,  Bangkok 
-ไมมี - 
จํานวน  3  แหง 
-ไมมี - 

14.  นายวันชัย  อ่ําพ่ึงอาตม 
       กรรมการอิสระ  และ 
       ประธานกรรมการ 
       ตรวจสอบ 

60 - ปริญญาตรี  พาณิชยศาสตรบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท  บริหารการจัดการ 
  (Master of  Management)   
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ผานการอบรม MINI  MBA 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (รุน 4) 
  ประชาสัมพันธธุรกิจ  
  กรมประชาสัมพันธ (รุน 14) 

- -    2537 - 2546 
   2545 - 2545 
   2545 - 2545 
   2545 - 2546 
   2545 - 2548    
   2546 - 2546 
   2546 – 2547 
2546 - ปจจุบัน 
2548 - ปจจุบัน 

 

กรรมการ 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
เลขาธิการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
อนุกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 

สมาคมผูตรวจสอบบัญชีภายในแหงประเทศไทย 
องคการเภสัชกรรม 
บริษทั กรุงไทยพร็อพเพอรตี้ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จํากัด 
สมาคมนิสิตเกาศศินทรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
บริษัท ไมอัดไทย จํากัด 
บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอรตี้ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
ศูนยความเปนเลิศดานชีววทิยาศาสตร (ปทท) 
วิสาหกิจชุมชน 
 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

        
- Director Accreditation Program   
  (DAP)  รุน 35/2005 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   
2545 - ปจจุบัน 

 
2548 – ปจจบุัน 

 
ปจจบุัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
 

 
บริษัท มูราโมโต อิเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท โลหะกิจเม็ททอล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  1  แหง 
-ไมมี - 

15.  นายสุรินทร  วัฒนศิริพงษ 
       กรรมการอิสระ และ 
       กรรมการตรวจสอบ 

62 - ปริญญาตรี นิติศาสตร  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Director Accreditation Program 
  (DAP)  รุน 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP)  รุน 68/2005 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 
 

0.02 -    2545 - 2549 
 

ปจจบุัน 

กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการอิสระ  และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
 
จํานวน  1  แหง 
-ไมมี - 

 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

16.  พลตํารวจโทอัมรินทร 
       เนียมสกุล 
       กรรมการอิสระ  และ 
       กรรมการตรวจสอบ 

60 - ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร  
  (ตํารวจ)   โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
- ปริญญาโท   
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
- Master of Art 
  University of KANSAS,  U.S.A. 
- Director Accreditation Program 
  (DAP)  รุน 60/2006  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- - 2545 
2546 
2547 

 
2548 

 
2549-  กย.2550 

 
 
2549 – ปจจบุัน 

 
ปจจบุัน 

จเรตํารวจ 
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 
ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจตรวจคน 
เขาเมือง 
ผูบัญชาการสํานักงานนิติวิทยาศาสตร 
ตํารวจ 
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ
(เกษียณอายุราชการ ป 2550) 
บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
จํานวน  1  แหง 
-ไมมี – 
 

17. นางดรุณี สุนทรธํารง 
      ผูจัดการฝายกลาง  และ 
      เลขานุการคณะกรรมการ   

53 - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ผานการอบรมหลักสูตรกฎหมาย และ 
  ระเบียบปฏิบัติสําหรับเลขานุการ   
  บริษัทจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Corporate Secretary     
  Development  Program 
  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดโดย 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

0.0008 -  
 
 

2531 – ปจจบุัน 
2539 – ปจจบุัน 
2545 – ปจจบุัน 

 
 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 

-ไมมี - 
จํานวน  3  แหง 
 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

- Board Reporting   
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

18.นางนิสา  จินดาสมบัติเจริญ 
      ผูจัดการฝายบัญชี 

56 - ปริญญาตรี  สาขาบัญชี 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ผานการอบรมหลักสูตร 
   MINI MBA รุน 1 เศรษฐศาตรกับ 
  ธุรกิจ และการจัดการ   
  คณะเศรษฐศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

0.0003 -   
 
 
 2542 - ปจจุบัน    
 2545 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน  3  แหง 
 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
 
 
 

19.นายสมชัย  พันธุพฤกษ 
      ผูจัดการฝายการเงิน 
 

   57 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

          -              -  
 

 
2547 – ปจจบุัน 

 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
 

-ไมมี - 
จํานวน  3  แหง 
 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 

20.นายวิชัย  เลาหวิจิตร 
      ผูจัดการฝายกฏหมาย 

58 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
 

-ไมมี - 
จํานวน   2  แหง 
-ไมมี - 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

21.นางสาวเสาวนีย นําเบญจพล 
      ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
 
 

54 - ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.0003 -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี - 
จํานวน  2  แหง 
-ไมมี – 
 
 

22. นางพิมพสิริ  ควรสุวรรณ 
      ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ 

52 - ประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
  วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

0.003 -  
 
 

2539 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน  1  แหง 
 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 

23. นายชูโต จิระคุณากร 
      ผูจัดการฝายโครงการ  
      ศรีราชา   

48 - ปริญญาตรี  สาขาสถาปตยกรรม     
   ศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- -  
 
 

2542 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน  4  แหง 
 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
 

24. นายอนันต สุนปาน 
      ผูจัดการฝายวิจัย พัฒนา 
 

57 - ปริญญาโท   สาขาวิทยาศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- -  บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี - 
จํานวน  2  แหง 
-ไมมี – 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง อาย ุ
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สัดสวนการ 
ถือหุนใน
บริษัท (%) 

 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวาง 
ผูบริหาร  

ชวงเวลา  ตําแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท 

25.  นายทินกร  บุนนาค 
       ผูจัดการฝายโครงการ 
       กบินทรบุรี 

43 - ปริญญาตรี  สาขาสถาปตยกรรม     
   ศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

- -  
 
 

2547 – ปจจบุัน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
 
 

-ไมมี – 
  จํานวน   3  แหง 
 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 

26. นายสนทยา  ทับขันต 
      ผูจัดการฝายโครงการลําพูน  

44 - ปริญญาตรี   สาขาวิศวกรรมไฟฟา     
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- -  
 
 
 2547 – ปจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
 

-ไมมี - 
จํานวน  5  แหง 
 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
 

27. นางทศันีย  อินทะปุระ 
      ผูจัดการฝายสํานักงาน   
      โครงการ 

50 - เลขานุการ  วิทยาลัยเทคโนโลยี 
  และอาชีวะศึกษา วิทยาเขต  
  พาณิชยการพระนคร 

- -  
 
 

2547 - ปจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
กิจการท่ีแขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน  3  แหง 
 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
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       เอกสารแนบ 2 : กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทรวม  ตามตารางดังนี้  
 

บริษัทรวม *  

รายช่ือ 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.นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา // X   X         X    X / X / / X /       / 
  5.นายสมศักด์ิ ธนสารศิลป // / / /   X                /     /          / X  
  6.นายสันติ วิลาสศักดานนท // / X     / /                              X   
  7.นายมนู ลีลานุวัฒน /       X               /      X  X    /            
  8.นายฟูคูจิโร ยามาเบะ /                                              
  9.นายกําธร พูนศักด์ิอุดมสิน /                          /                  
10.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย /                         /                 
11.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา /             X         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.สหพัฒนเรียลเอสเตท 9.   บจ.อินเตอรเนช่ันแนลแลบบอราทอรี่ส 17. บมจ.สหพัฒนพิบูล 
2.   บจ.อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง  1992 10. บจ.ไลออน (ประเทศไทย) 18. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล 
3.    บจ.ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 11. บจ.แฟมิล่ีโกลฟ          19. บจ.เอส.แอพพาเรล 
4.   บจ.ไหมทอง 12. บมจ.ธนูลักษณ 20. บจ.ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง 
5.   บจ.เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตร ี 13. บจ.แชมปเอช 21. บจ.เค อาร เอส ลอจิสติคส 
6.   บจ.ทรัพยสินสหพัฒน 14. บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟูดส 22. บจ.พิทักษกจิ 
7.   บจ.ชาลดอง (ประเทศไทย) 15. บมจ.ไทยวาโก 23. บจ.สหชลผลพืช 
8.   บจ.สปอรทเอช (อยูระหวางชําระ บัญชี) 16. บจ.ที.ยู.ซี.อีลาสติค  
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กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน  ตามตารางดังนี้ 
 

บริษัทที่มีรายการระหวางกัน ** รายช่ือ 
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.นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา X            /       / X X     /   
  5.นายสมศักด์ิ ธนสารศิลป             /                  /  /  
  6.นายสันติ วิลาสศักดานนท               /         / /           
  7.นายมน ู ลีลานุวัฒน  /    /      X  X          X           /  X   
  8.นายฟูคูจิโร ยามาเบะ                                         
  9.นายกําธร พูนศักด์ิอุดมสิน                                         
10.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย                                   
11.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา       X  /     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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** รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5  แสนบาทขึ้นไป ในป 2550 มีดงันี ้
  

24.  บจ.เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) 31.  บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนช่ันแนลเอนเตอรไพรส 38.  บจ.ไทยอาราอิ                    
25.  บจ.โทเทิลเวย อิมเมจ 32.  บมจ.สหโคเจน (ชลบุร)ี 39.  บจ.บางกอกโตเกียวซ็อคส 
26.  บจ.ไทยมอนสเตอร 33.  บจ.เจนเนอรรัลกลาส 40.  บจ.แอสโปคอมป (ไทยแลนด)        
27.  บจ.เอชแอนดบี อินเตอรเท็กซ 34.  บจ.ไทยคิวพี 41.  บมจ.โอ.ซี.ซี.       
28.  บจ.บางกอกแอธเลติก 35.  บจ.ไทยซีคอมพิทักษกจิ 42.  บจ.ราชาอูชิโน  
29.  บจ.แกรนดสตาร อินดัสตร ี 36.  บจ.ไทยสปอรตการเมนต 43.  บจ.เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) 
30.  บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ 37.  บจ.นิสชินฟูดส (ไทยแลนด)  
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กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน  ตามตารางดังนี้   (ตอ) 
 

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

  1.นายโชคชัย อักษรนันท                                           
  2.นายบุญปกรณ โชควัฒนา                                          
  3.นายสําเริง มนูญผล                                           
  4.นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา      / / /                     /  X      
  5.นายสมศักด์ิ ธนสารศิลป /         /             /       X /       
  6.นายสันติ วิลาสศักดานนท           /           /  /         / /   
  7.นายมนู ลีลานุวัฒน    X  X  X /              /                
  8.นายฟูคูจิโร ยามาเบะ                                           
  9.นายกําธร พูนศักด์ิอุดมสิน                                   /        
10.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย                             /        
11.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา X                      X            
12.นายทนง ศรีจิตร                       /        /   /      
13.นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ                                         
14.นายสมพงษ วนาภา                      
15.นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม                                           
16.พล.ต.ท.อัมรินทร เนียมสกุล                                           
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X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / =กรรมการ 



 

 

** รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5  แสนบาทขึ้นไป ในป 2550  มีดงันี้ (ตอ) 
  

44. บจ.ไทยควิบิค เทคโนโลยี ่ 51.  บจ.โอสถอินเตอรแลบบอราทอรี่ส 59.  บจ.โทรี่ไทย 
45. บจ.ไทยชิกิโบ 52.  บจ.ไทยอาซาฮีคาเซอิ สแปนเด็กซ 60.  บจ.พี ที เค มัลติเซอรวิส 
46. บจ.ไทยสเตเฟล็กซ 53.  บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร 61.  บจ.เพรซิเดนทโฮลดิ้ง 
47. บจ.จาโนเม (ประเทศไทย)  54.  บจ.แอดวานซไมโครเทค 62.  บจ.ศรีราชาเอวิเอช่ัน 
      (เดิมช่ือ บจ. ไทยจาโนเม)    55.  บมจ.บางกอกรับเบอร 63.  บจ.สมโพธ์ิเจแปน ประกนัภัย (ประเทศไทย) 
48. บจ.ไทยทาเคดะเลซ 56.  บจ.เทรชเชอรฮิลล 64.  บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอรวิส 
49. บมจ.บูติคนวิซิตี ้ 57.  บจ.ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส  
50. บจ.ไทยคามายา 58.  บจ.ไทยลอตเต  
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