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แบบ 56 - 1  ป 2556   
 

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

 

สวนที่  1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 ปจจุบันบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท  ดงัตอไปนี ้
 ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ  
 บริษัทฯ  ลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษทัฯ  ในระยะยาว       
กิจการท่ีบริษทัฯ  รวมลงทุนจะประกอบธุรกิจท่ีเสริมกับธุรกิจท่ีบริษทัในกลุมดําเนนิการอยู    หรือเปนธุรกิจท่ี
บริษัทฯ  คาดวาจะเขาไปดําเนินการในอนาคตเนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทํากําไร    โดยบริษัทฯ จะได 
รับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล กิจการท่ีบริษัทฯ เขาลงทุนประกอบดวย  3  สายธุรกิจหลัก  คือ สายธุรกิจ
การผลิต สายธุรกิจจัดจําหนาย และสายธุรกจิบริการและอ่ืน ๆ  โดย ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม  2556  จํานวนบริษัท
ท่ีบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในหุนบริษัทตางๆ  มีจํานวนท้ังส้ิน 148  บริษัท 
 
 
 

  
  
  
   
  ธุรกิจการใหเชาและบริการ 
 บริษัทฯ   เปนผูดําเนินการเองในสวนของการใหเชาและบริการ     โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อรองรับการ
ขยายตวัและเพิ่มศักยภาพในดานการแขงขันใหกับบริษทัในกลุมสหพัฒน     เปนการใหบริการดานการใหเชา
ท่ีดิน  อาคาร  และใหบริการดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน       ในป  2556  บริษทัฯ  ไดเร่ิมดําเนินโครงการ  
J-Park  Sriracha  Nihon Mura   ซ่ึงเปน  Shopping  Mall    โดยการเปดใหเชาพืน้ท่ี   ประกอบดวย   รานเส้ือผา   
รานอาหาร  รานสะดวกซ้ือ  และ  Super  Market   ในแถบชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern  Seaboard )  ตั้งอยู
ท่ีตําบลสุรศักดิ์   อําเภอศรีราชา  จังหวดัชลบุรี   โดยบริษัทฯ  ไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับ  และคาบริการ
สาธารณูปโภครับนั้นๆ  รวมท้ัง     การใหบริการไฟฟา  และไอน้ําแกบริษัทท่ีอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือ 

สายธุรกิจ จํานวนบริษัท 
มูลคาเงินลงทุนสุทธิ 
หนวย : พันบาท 

1.  สายธุรกิจการผลิต 84 9,087,207  
2.  สายธุรกิจจดัจําหนาย 17 5,464,911  
3.  สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 47 823,277  

รวม 148 15,375,395  
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สหพัฒน  ศรีราชา  และธุรกิจใหบริการสนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับในพื้นท่ีอําเภอกบินทรบุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี   โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ   
บริษัทฯ       ยงัเปนตัวกลางในการติดตอขอลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงจากตาง 
ประเทศ  และใหสิทธิบริษัทในกลุมใชเคร่ืองหมายการคาเหลานั้น  เชน   Guy  Laroche,  Elle,  Absorba  โดย
ไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธ์ิรับ  (Royalty  Fees)     สําหรับเคร่ืองหมายการคาในประเทศท่ีบริษัทฯ 
เปนเจาของ   บริษัทฯ ไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทในกลุมใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว   เพื่อทําการผลิตและ
จําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคานั้นๆ โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเคร่ืองหมายการคารับ 
  นอกจากนี้   บริษัทฯ   ยังไดใหบริการดานใหคําปรึกษา  แนะนํา  วางแผนดานธุรกิจ  การจัดการและการ
ดําเนินโครงการใหมๆ  แกบริษัทตางๆ  ในกลุม   ท้ังนี้  บริษัทฯ    ไดรับคาตอบแทนในรูปคาปรึกษารับและคา 
บริการรับ 
  ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
  บริษัทฯ  ไดดาํเนินธุรกิจพัฒนาท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม     โดยมีวัตถุประสงคเร่ิมแรกเพื่อรองรับการ
ขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบริษัทตางๆ  ในกลุม       และเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยังสวนภูมิภาค        อยางไรก็ตาม    บริษัทฯ  มี
นโยบายเพิ่มการจําหนายท่ีดนิใหแกบุคคลภายนอกเพ่ือใหมีรายรับจากการขายพื้นท่ีเพิ่มข้ึน  ปจจุบันบริษัทฯ มี
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท่ีดําเนนิการอยู  3  แหง   ในเขตพื้นท่ี   อําเภอศรีราชา    จังหวัดชลบุรี   อําเภอ
กบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  และอําเภอเมืองลําพูน  จังหวดัลําพูน   และไดขยายเขตอุตสาหกรรมไปท่ีตําบล
แมกาษา  อําเภอแมสอด   จังหวัดตาก   ปจจุบันมีโรงงานไปดําเนนิการแลว   5  บริษัท  
 
 1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงาน 
  วิสัยทัศน (VISION) และพันธกิจ (MISSION) ของบริษัทฯ  
  คณะกรรมการบริษัท  ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเปนเปาหมาย  และ
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ   ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
  วิสัยทัศน  (VISION) 

“ เปนหนึ่งในการลงทุน   บริการดวยใจ   มุงม่ันพฒันา   สรางคุณคาใหสังคม ” 
พันธกิจ (MISSION)  

 ลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพ 

 เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกคาในงานบริการของบริษัท 

 พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสูมาตรฐานสากล 

 สงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   (Good  Corporate  Governance)   พัฒนา 
   บุคลากรของบริษัทใหมีความรู    คุณธรรม   และจริยธรรมในการดําเนินงาน     ตลอดจน 
   รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 
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 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
  บริษัท  สหพฒันาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  จดทะเบียนจดัต้ังบริษัท เม่ือ
วันท่ี  5  เมษายน  2515   ในนามบริษัท  สหพัฒนาอินเวสเมนต  จาํกัด   ดวยทุนจดทะเบียน  6  ลานบาท     
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน  800,000,000  บาท ทุนท่ีเรียกชําระแลว 494,034,300  บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3 
ประเภท คือ  ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตางๆ  ธุรกิจการใหเชาและบริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
ป  2515 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  10,000,000  บาท  
ป  2516 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  40,000,000  บาท 
ป  2517 - กอต้ังโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ณ จังหวัดชลบุรี    
ป  2520  -    เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ป  2521 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน   60,000,000  บาท 
ป  2526 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  120,000,000  บาท               
ป  2527  -  เปล่ียนช่ือเปน บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด  
ป  2529 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  240,000,000  บาท 
ป  2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  350,000,000  บาท                             
ป  2532  -   กอต้ังโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี และโครงการสวนอุตสาหกรรม 
    เครือสหพัฒน ลําพูน 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  800,000,000  บาท                             
ป  2537  -   วันท่ี 9 พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
ป  2546   -  เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญจากเดิมหุนละ 10 บาท  เปนหุนละ 1 บาท   
ป  2547 -   ยายสํานกังานใหญจากเลขท่ี  2156  ถนนเพชรบุรีตัดใหม   แขวงบางกะป   เขตหวยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 ไปยังเลขท่ี 530   ซอยสาธุประดิษฐ   58 แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ 10120 

ป  2550 -  จดทะเบียนเพ่ิมสาขาท่ี  4  ท่ี 196 หมูท่ี 11 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจีนบุรี    
  เปนการเพิ่มธุรกิจใหบริการสนามกอลฟ   โดยใชช่ือวาสนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับ 
ป  2552 -  จดทะเบียนเพ่ิมสาขาท่ี 5  ท่ี  269  หมูท่ี 15 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก เปน 
  การขยายธุรกจิไปยังอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก    
 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาธุรกิจดานตาง ๆ ดังนี ้
 ดานส่ิงแวดลอม 
ป  2537 -  ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลางท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  ไดรับเกยีรติบัตร 
  จากชมรมสภาวะแวดลอม 
ป  2545 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง  3   แหง   ไดเร่ิมนําระบบบริหารงานคุณภาพ   
      ISO  9001 : 2000   ดานการพัฒนาท่ีดินและบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมาใช 
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ป  2546 -   วันท่ี  26   กันยายน   สวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน ท้ัง  3  แหง    ไดผานการตรวจรับรอง 
  ISO  9001 : 2000   จากสถาบันรับรองมาตรฐาน  ไอเอสโอ   ดานการพัฒนาท่ีดินและบริการ 

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ป  2548 -   รวมกับ  บริษทั ปตท. จํากัด  (มหาชน)   ศึกษาและทําโครงการสงเสริมการใชกาซ  NGV  ใน 
  รถยนต   และรถบรรทุก   แทนการใชน้ํามันท่ีมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน    ในสวนอุตสาหกรรมเครือ 

สหพัฒน  ศรีราชา 
ป  2549 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี มีปริมาณนํ้าเสียจากโรงงานท่ีผานการบําบัดแลว 
   เปนจํานวนมากเพื่อเปนการบริหารน้ําใชอยางยั่งยืน บริษทัฯ จึงไดพัฒนาพื้นท่ีวางเปลาใหเกดิ 
   ประโยชนสูงสุด   โดยจัดสรางสนามกอลฟ  ขนาดมาตรฐาน  18   หลุม      ซ่ึงสามารถรองรับ 
   ปริมาณนํ้าใชท่ีผานการบําบัดแลวเขามาใชประโยชนไดในปริมาณมาก 
ป  2550 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา     เขารวมโครงการยกระดับมาตรฐาน   ผูประกอบ 

การอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการส่ิงแวดลอม   ISO 14001   สนับสนุนโดยกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ป  2551 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา   ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  
  ISO 14001 : 2004   ของระบบ  Central   Wastewater   Treatment   จาก   TUV   NORD  
  (Thailand)  Ltd.  ตามใบ Certificate  Registration  No. 44 104 082444  วันท่ี  20  สิงหาคม  
ป  2552 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ลําพูน      ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  
   ISO  14001 :  2004    ของระบบ  Central   Wastewater   Treatment     จากสถาบันรับรอง 
   มาตรฐานไอเอสโอ 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา   ไดรับเกยีรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให 

เปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบ 
การอุตสาหกรรมตอสังคม  พ.ศ. 2552  (Standard   for   Social  Responsibility (CSR-DIW)  
B.E. 2552) วนัท่ี  22  กันยายน 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา       ไดรับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐาน 
  แรงงานไทย  (มรท.8001- 2546)  ระดับสมบูรณ   ข้ันริเร่ิมจากกรมสวสัดิการและคุมครอง 

แรงงาน กระทรวงแรงงาน วนัท่ี  23  กันยายน 
- ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลางท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา  และ  กบินทรบุรี 

ไดรับเกยีรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม        ใหเปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ี
ดําเนินงานตามหลักเกณฑธรรมาภิบาล   ส่ิงแวดลอม 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง  3  แหง ไดผานการตรวจรับรอง ISO 9001 : 2000  จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ  ดานการพัฒนาท่ีดินและบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ไดยกระดับเปน ISO  9001 : 2008 
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- จัดต้ัง ศูนยวจิยัพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและพลังงานข้ึนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพ่ือการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมหรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industries)
เปนการดําเนนิการในรูปแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco Town)   

ป 2553 - ศูนยวิจัยพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและพลังงานไดดําเนินการศึกษา     รวบรวมขอมูล    ดาน 
  กายภาพ   เศรษฐกิจ   สังคม   ส่ิงแวดลอมของพ้ืนท่ีและชุมชน  รอบรัศมี  60  กิโลเมตร เพื่อ 
  เตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินการจดัต้ังอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน  (Eco  Town) 
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม

ISO  14001 : 2004   ของระบบ  Central   Wastewater   Treatment   จากสํานักรับรองระบบ 
  คุณภาพ (สรร.)  สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (วว)   และไดรับ 
  เกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม  ใหเปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติตาม 
  มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม  พ.ศ. 2553   (Standard  
  for  Social  Responsibility  (CSR-DIW)  B.E. 2553 ) 
ป 2554 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา ไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ในสวนของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง     ใหเปนระบบบําบัดน้ําเสียรวมท่ีไดรับมาตรฐาน 
  โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”  ภายใต  “โครงการยกระดับผูประกอบ 
  การจัดการของเสีย”  ประจําปงบประมาณ  2554 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปน 
  สถานประกอบการอุตสาหกรรม  ท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 
  อุตสาหกรรมตอสังคม พ.ศ. 2554  (Standard  for  Social  Responsibility  (CSR-DIW)  B.E.  
  2554) 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ไดรับเกียรติบัตรจากศูนยปฎิบัติการตอสูเพื่อเอา 
  ชนะยาเสพติด  จังหวดัปราจนีบุรี  ใหเปนนิคมอุตสาหกรรมสีขาวปองกันยาเสพติด  ประจําป  
  พ.ศ. 2554  

- ศูนยวิจัยพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน   จังหวัดราชบุรี   ไดดําเนนิงานดานความรับผิด 
  ชอบตอสังคมในรูปนิทรรศการเคล่ือนท่ี   ใหความรูดานส่ิงแวดลอม   และพลังงาน   เกี่ยวกับ 
  พลังงานทางเลือกทดแทนรูปแบบตาง ๆ    ท้ังพลังงานลม   พลังงานแสงอาทิตย    พลังงานน้ํา    
  พลังงานชีวมวล   และใหความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   ประกอบดวย   การคัดแยกขยะ  และนํา 
  หลักการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เผยแพรใหกับนกัเรียนโรงเรียนรอบๆ พื้นท่ี   
ป  2555 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน    ไดรับประกาศนยีบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม  ในเร่ือง 

ของการปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง  พ.ศ. 2555   (Standard  for  Corporation  Social  Responsibility  (CSR-DIW)  B.E. 
2555 )  CSR-DIW Continuous Award 
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- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา   และลําพูน        ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวง 
อุตสาหกรรมใหเปนสมาชิกเครือขาย  CSR-DIW   Network  ตามมาตรฐานความรับผิดชอบ 

  ของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม Standard  for  Corporation  Social  Responsibility  
  (CSR-DIW Network Center) 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา     ไดรับมอบประกาศเกียรติคุณจากกรมโรงงาน 
  อุตสาหกรรม           ไดผานเกณฑการตรวจประเมินตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน   
  (EnMS-DIW)   ในสวนของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง (Central  Wastewater  Treatment)  
  ภายใตโครงการตรวจประเมิน       เพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล  

(ISO 50001: 2011)  โดยไดดาํเนินการจัดทํารูปแบบการประหยดัพลังงานไฟฟาลง 5%  เม่ือ
เทียบกับคาไฟฟาป  2554  

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา   กบินทรบุรี   และลําพูน    ไดรับการรับรองระบบ 
  อยางตอเนื่อง      จากการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  เลขท่ี   มอก. 9001-2552    (ISO  

9001: 2008)    ขอบขายการรับรอง    “การพัฒนาท่ีดินและการใหบริการระบบสาธารณูปโภค 
ข้ันพื้นฐาน” โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (Management    
System Certification  Institute  (Thailand),  Foundation   For   Industrial Development) 

 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา   ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  
  ISO  14001 : 2004    จากสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (วว)  
  ภายใตขอบขายการดแูลระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง  

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา   ไดรับรางวัลดเีดนนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว 
"Green Industrial Park"  

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  ไดรับมอบโลรางวัลดีเดนดาน  Green  Industrial   
  Park   จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม วันท่ี 12  กรกฎาคม 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา   และกบินทรบุรี  ไดรวมดําเนินการเขาสูโครงการ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นท่ี  (Eco  Industrial  Complex)   ของกรมโรงงาน 

  อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหการพัฒนา 
อุตสาหกรรมของประเทศไทย   เปนการพัฒนาแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาในสวนท่ีเกีย่วของ   รวม  5   มิติ      ประกอบดวย     ดานเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม  สังคม  กายภาพ  และการบริหารจัดการ   

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน     ไดดําเนินการจัดทําพื้นท่ีไรนา   สวนผสม  ภายใต   
  “โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง ดร.เทียม    โชควัฒนา  จังหวัดลําพนู”  เพื่อใหเปนศูนยการเรียน 

รูความสมดุลระหวางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน       ตลอดจนถายทอดองค      
ความรูใหชุมชนโดยรอบพื้นท่ีสวนอุตสาหกรรม 
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ป 2556 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน    ศรีราชา     ไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน  
  ไอเอสโอ เปนกลุมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกในประเทศไทย ท่ีไดรับการ 
  รับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO 
14001 : 2008  แบบ Multisite รวม 3 แหง  คือ ศรีราชา กบินทรบุรี ลําพูน จากสถาบันสํานัก
รับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว) ซ่ึงเปนปแรกสําหรับการขอการรับรองในรูปแบบ Multisite  

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  กบินทรบุรี  ลําพูน     มีการเพิ่มปริมาณการนําน้ํา 
รีไซเคิลกลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึนจากเดิม    เพื่อลดปริมาณการ
ท้ิงน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา    ไดรับมอบรางวัล  “ ความรวมมือในการอนุรักษ
และฟนฟูแมน้าํเปนอยางดี”  ประจําป 2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปรียบเสมือนเปน
เคร่ืองยืนยนัถึงความมุงม่ันในการเปนองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม  และมีความใสใจ
ตอส่ิงแวดลอมในทุกข้ันตอนของกระบวนการดําเนินกจิการ      โดยเฉพาะการมีนโยบายการ
บริหารจัดการน้ําเสียภายในสวนอุตสาหกรรม      เพื่อใหน้ําเสียท่ีปลอยจากสวนอุตสาหกรรม
ผานตามมาตรฐานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด         และจะไมสงผลกระทบตอแหลงน้ํา
สาธารณะ   

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน    ศรีราชา   และลําพูน       ไดรับเกียรติบัตรจาก  กระทรวง
อุตสาหกรรม    ในเร่ืองของการปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง  
CSR-DIW Continuous Award  2013  ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ใหยกระดับสูวัฒนธรรมและเครือขายสีเขียวอยางตอเนื่องและยัง่ยืน 

 ดานการบริหารจัดการ 
ป 2540 - รวมกับบริษัทในกลุมสหพัฒน จัดงาน SAHA  GROUP  EXPORT’ 98   โดยเนนตลาด 
  ตางประเทศ 
ป 2541 -   รวมกับบริษัทในกลุมสหพัฒนจัดงาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION 
  เนนท้ังตลาดตางประเทศและในประเทศ  และไดจัดตอเนื่องเปนประจาํทุกป 
ป  2545 -  ดานการกํากับดูแลกิจการ    การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7  (ชุดที่ 9)    เม่ือวันท่ี  
  14  พฤศจิกายน   ไดมีมติอนมัุติ   นโยบายในการกํากับดแูลกิจการ   จริยธรรมธุรกิจ  และ  
  จรรยาบรรณพนักงาน 
 - มีการขายท่ีดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนใหกับบุคคลภายนอกเปนคร้ังแรก   โดย 
  ขายท่ีดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน  ใหแก  บริษัท แอบบีเครสท (ประเทศ 
  ไทย)  จํากัด   ซ่ึงประกอบธุรกิจเคร่ืองประดับ 
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ป 2546 - มีการปรับองคกรใหม     โดยมี  2  หนวยงานใหญ    คือ    บริหาร 1    ดูแลและบริหารงาน 
สํานักงานใหญ    และบริหาร  2     ดูแลและบริหารงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 

ป  2551       - คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงต้ัง  นางดรุณ ี สุนทรธํารง  เปนเลขานุการบริษัท  เม่ือวันท่ี 12  
  พฤษภาคม  
  -  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมัุติ     กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท      กฎบัตรคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบ    กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   กฎบัตรคณะกรรมการ 
   บริหาร   และอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ     เม่ือวนัท่ี  18  
  ธันวาคม และมีผลใชบังคับต้ังแต วนัท่ี 19 ธันวาคม เปนตนไป 

-  นําหุนของบริษัทท่ีเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีบริษัทฯ 
    ถืออยูเขาฝากในระบบอิเล็กทรอนิกส (Scripless) กับ บริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพยประเทศ 
    ไทย จํากัด  (TSD) 
ป2552 -  งาน  SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION  เปล่ียนเปนงาน SAHA GROUP   
  FAIR   
ป  2553 - แกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธิขอ  3  วัตถุประสงคของบริษัท   โดยใหแกไขขอ  4  และ 
  เพิ่มเติมอีก  4  ขอ   จากวัตถุประสงคเดิม  37  ขอ  รวมเปนวัตถุประสงคท้ังส้ิน  41  ขอ   
 - แกไขเพิม่เติมขอบังคับของบริษัทขอ  30   และยกเลิกขอ  18  และขอ 65     ดังนั้น  ขอบังคับ 

ของบริษัทลดลงจากเดิม 65  ขอ เปน 63 ขอ 
ป 2554 -    เพิ่มหนวยงานบริหารและพัฒนาองคกร  และกลยุทธบริหารการลงทุน 
ป 2556 - แกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 วตัถุประสงคของบริษัท  โดยใหแกไขขอ  6  และ 

 เพิ่มเติมอีก 1 ขอ  จากวัตถุประสงคเดิม  41  ขอ  รวมเปนวัตถุประสงคท้ังส้ิน  42  ขอ 
- ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2556  จํานวน 6  ฉบับ  ซ่ึงเปนเร่ืองการเบิกจายเงิน การจัดซ้ือ 

จัดจาง และการขาย/จําหนายทรัพยสินและวัสดุเหลือใช 
- ปรับปรุงระเบียบการควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน  (Internal 

Consulting)  ตามหลักการสากล (COSO : The Committee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission)  

- ปรับปรุงระเบียบการประเมินผลและสวัสดิการ 
- ปรับแผนผังองคกรใหมโดยปรับสายการบังคับบัญชา ประกอบดวย 2 สายงานหลัก คือ สาย

งานพัฒนาและบริหารโครงการและทรัพยสิน และสายงานสนับสนุนองคกรการลงทุน/
การคา  นอกจาก  2  สายงานหลักแลว ยังมีสํานักกรรมการผูจัดการใหญ  

- ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ  ใหสอดคลองกับการ
บริหารงานในปจจุบัน 
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- โครงการ  J-Park  Sriracha  Nihon Mura   ซ่ึงเปน  Shopping   Mall   โดยการเปดใหเชาพื้นท่ี   
ประกอบดวย   รานเส้ือผา   รานอาหาร  รานสะดวกซ้ือ  และ Super  Market   ในแถบชาย 

 ฝงทะเลตะวนัออก  (Eastern  Seaboard  )  ตั้งอยูท่ี   ตําบลสุรศักดิ์    อําเภอศรีราชา   จังหวดั   
     ชลบุรี     

 
 1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 
 (1 )  นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
  บริษัทฯ จดทะเบียนจดัต้ังบริษัท   เม่ือวันท่ี  5  เมษายน  2515   ในนาม บริษัท สหพัฒนาอิน
เวสเมนต  จํากดั  ดวยทุนจดทะเบียน  6  ลานบาท  ปจจบัุนมีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท  ทุนท่ีเรียกชําระ
แลว  494,034,300  บาท  ประกอบธุรกิจหลัก 3  ประเภท  ไดแก  ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ ธุรกิจการ
ใหเชาและบริการ และธุรกจิสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ และบริษัทในกลุมจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุน
และจะลงทุนรวมกัน โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนือ่งกัน หรือเอ้ือประโยชนตอกัน มีนโยบายใหบริษัท
ท่ีรวมลงทุนและทําธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับกจิการท่ีลงทุนมากท่ีสุด  เปนผูติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
นั้นๆ เพื่อใหทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหบริษทัฯ และผูถือหุนในกลุมทราบ เพื่อรวมกนัเสนอแนว
ทางแกไขใหทันกับสถานการณ ท้ังนี้ การดําเนินงานของแตละบริษทัท่ีบริษัทฯ เขาไปรวมลงทุนเปนอํานาจ
อิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ ปจจุบันบริษัทฯ ไดขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง ในสายธุรกิจการ
ผลิต  สายธุรกิจจัดจําหนาย  สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 
 
 
 



 

 

(2)  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไมมีการถือหุนในบริษัทยอย มีแตการถือหุนในบริษัทรวม รวม 22 บริษัท สัดสวนของสิทธิออกเสียงเปนไปตามสัดสวน 
 การถือหุน  แยกตามสายธุรกจิไดดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
  

 

บริษัท โชควัฒนา จํากัด ผูถือหุนรายใหญ (14.66%)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

สายธุรกิจการผลิต 

- บจ. ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (37.73%) 
- บจ. ไหมทอง (31.00%) 
- บจ. สหชลผลพืช (29.73%) 
- บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส (25.00%) 
- บจ. ไลออน (ประเทศไทย) (24.80%) 
- บจ. แฟมิลี่โกลฟ (23.75%) 
- บมจ. ธนูลักษณ (23.52%) 
- บจ. แชมปเอช (22.50%) 
- บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟูดส (21.96%) 
- บมจ. ไทยวาโก (21.26%) 
- บจ. ที ยู ซี อีลาสติค (21.00%) 
- บจ. เอส. แอพพาเรล (20.00%) 
- บจ. ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง (20.00%) 

สายธุรกิจจัดจําหนาย 

- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล (22.10%) 
- บมจ. สหพัฒนพิบูล (20.32%) 

สายธุรกิจบริการและอื่นๆ

- บจ. สหพัฒนเรียลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง1992 (40.00%) 
- บจ. บุญแคปปตอลโฮลดิ้ง (36.00%) 
- บจ. พิทักษกิจ (33.52%) 
- บจ. เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี (28.15%) 
- บจ. ทรัพยสินสหพัฒน (26.25%) 
- บจ. เคอารเอสลอจิสติคส (20.00%) 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

10 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

11 
 

โครงสรางการถือหุน 
 1.  ในป  2556    คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร  รวมคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะถือหุน
ของบริษัทฯ รวมกันเทากับรอยละ 4.23   ซ่ึงไมเกินรอยละ 25 ของหุนท่ีออกจําหนายและเรียกชําระแลวและ
บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนของ  Free  Float  เทากับรอยละ 36.24   ซ่ึงมากกวารอยละ 25  ของหุนท่ีออก 
จําหนายและเรียกชําระแลว 
 2. บริษัทฯ   มีโครงสรางการถือหุนแบบไขว  แตการถือหุนไขวดังกลาวไมมีลักษณะเปนการถือหุน
ไขวท่ีขัดหรือแยงกับหลักเกณฑขอ 14  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 
 3.  บริษัทฯ ไมไดสรางกลไกเพ่ือปองกันการครอบงํากิจการบริษัทฯ ไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนใน
กลุมธุรกิจและการถือหุนไขวระหวางกัน ในหัวขอ การถือหุนไขว     
 4. ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันตางชาติ  จํานวน 
33,078,990  หุน  เทากับรอยละ  6.70   และสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันไทยจํานวน 265,570   หุน 
เทากับรอยละ 0.05  รวมสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบัน จํานวน 33,344,560  หุน เทากับรอยละ 6.75 
 5. บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั   หากบริษทัฯ  มีเร่ืองการซ้ือหุนคืน  แตในป  2556 
บริษัทฯ ไมมีการซ้ือหุนคืน  
 6. บริษัทฯ ไดเผยแพรขาวสาร ขอมูล ของบริษัทฯ  ผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)  สนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุมผูถือหุน นอกจากนี้  ยังจัดงาน  
นักวเิคราะห  นักลงทุน  พบกลุมสหพัฒน   ซ่ึงในป  2556  เปนการจดังานคร้ังท่ี  5  เปนการเปดโอกาสใหผูถือ
หุน นักวิเคราะห นักลงทุน และผูสนใจท่ัวไป  ไดพบกับผูบริหารและยังไดพบกับผูถือหุน นกัวิเคราะห นกั
ลงทุนอ่ืนๆ  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกัน   อีกท้ังยังไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย     จัดกจิกรรมเยี่ยมชมการดําเนนิงานของบริษัทฯ  (Company Visit)  ท่ีสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  เพื่อใหขอมูลแกผูลงทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงไมมีการกีดกัน
หรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอส่ือสารระหวางกัน 
 7. บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุน   (Shareholders  agreement)    ท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายอ่ืน 
 
การถือหุนไขว 
  บริษัทฯ มีการถือหุนไขวระหวางกันดังนี ้
 (1)   การถือหุนเกินกวา 50% 
  (ก)  บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50%  บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขว 
 ในบริษัทอ่ืน   -ไมมี- 
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 (ข)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอ่ืน เกินกวา 50% ตองไมปรากฏวาบริษัทอ่ืน 
 ถือหุนไขวในบริษัทฯ  -ไมมี- 
 (ค)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกนิกวา 50% ในบริษัทอ่ืน  ตั้งแต 2 บริษัทข้ึนไป     
  ตองไมปรากฏวาบริษัทอ่ืนเหลานั้น ถือหุนไขวระหวางกนั  -ไมมี- 
 (2) การถือหุนเกินกวา 25%  แตไมเกินกวา 50% 
 (ก)  บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 25%  แตไมเกินกวา 50%  บริษัทฯ 
  ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอ่ืนเกินกวา 10%    -ไมมี- 
 (ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษทัอ่ืน  เกินกวา 25%  แตไมเกนิกวา 50%  ตองไม 
 ปรากฏวาบริษทัอ่ืนถือหุนไขวในบริษัทฯ เกินกวา  10%- ไมมี- 
 
 ตามรายละเอียดดังนี้.- 

 

 (3)  การถือหุนไมเกินกวา 25% 
 (ก)   บริษัทอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25%  บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขว 
 ในบริษัทอ่ืนเกินกวา 25%    - ไมมี- 
 (ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษทัอ่ืน ไมเกนิกวา 25%  ตองไมปรากฏวาบริษัทอ่ืน 
 ถือหุนไขวในบริษัทฯ เกนิกวา 25%   -ไมมี- 
 
                ตามรายละเอียดดังนี้.- 
 
 

ลําดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถือหุนในบริษัทฯ 

สัดสวนการถือหุน สัดสวนการถือหุน 

1. บจ. สหพัฒนเรียลเอสเตท 40.00 0.21 
2. บจ. อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 40.00 - 
3. บจ. ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 37.73 - 
4. บจ. บุญ แคปปตอลโฮลดิ้ง 36.00 - 
5. บจ. พิทักษกิจ 33.52 - 
6. บจ. ไหมทอง 31.00 - 
7. บจ. สหชลผลพืช 29.73 - 
8. บจ. เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตร ี 28.15 0.52 
9. บจ. ทรัพยสินสหพัฒน 26.25 0.07 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ  มีโครงสรางการถือหุนแบบไขว  แตการถือหุนไขวดังกลาวไมมีลักษณะเปนการ 

ถือหุนไขวระหวางกันท่ีขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ ขอ 14  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 

 
 1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
 - ไมมี -  

ลําดับ ชื่อบริษัท 
บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทอื่น บริษัทอื่นถือหุนในบริษัทฯ 

สัดสวนการถือหุน สัดสวนการถือหุน 

1. บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แลบบอราทอรี ่ 25.00 0.29 
2. บจ. ไลออน (ประเทศไทย) 24.80 0.26 
3. บมจ. ธนูลักษณ 23.52 0.68 
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล 22.10 9.72 
5. บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟูดส 21.96 0.20 
6. บมจ. ไทยวาโก 21.26 0.68 
7. บมจ. สหพัฒนพิบูล 20.32 6.52 
8. บมจ. นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) 15.50 0.07 
9. บมจ. เอส แอนด เจ อินเตอร 15.35 0.24 
           เนช่ันแนล  เอนเตอรไพรส   

10. บมจ. ฟารอีสท ดีดีบี 14.08 0.28 
11. บมจ. ประชาอาภรณ 13.78 0.44 
12. บมจ. โอ ซี ซี 12.73 0.06 
13. บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ 12.03 0.09 



 

 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ ธุรกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) โครงสรางรายได 
               (หนวย : พันบาท) 

               
 

                  

กลุมธุรกิจ ดําเนินการโดย 
% การถือหุน  
ของบริษัทฯ 

ป 2556 ป 2555 ป 2554 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ         
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทรวมในกลุม 20 – 40 1,102,090 26.39 1,198,844 29.56 953,367 28.41 
     เงินปนผล บริษัทตางๆ 0.03 –19.99 221,244 5.30 209,080 5.15 191,783 5.71 
ธุรกิจใหเชาและบริการ บริษัทฯ  2,468,687 59.11 2,252,932 55.54 1,929,353 57.49 
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ  303,847 7.27 202,005 4.98 68,040 2.03 
อื่น ๆ บริษัทฯ  80,823 1.93 193,283 4.77 213,250 6.36 

รวม   4,176,691 100.00 4,056,144 100.00 3,355,793 100.00 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

14 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

15 
 

 (2) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตาง ๆ  ธุรกิจการใหเชา
และบริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตางๆ 
 2.1.1   ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ 
 บริษัทฯ ลงทุนในหุนบริษัทตางๆ โดยมีวตัถุประสงคเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษทัฯ ในระยะ
ยาวและเปนธุรกิจท่ีเสริมกับธุรกิจท่ีบริษัทในกลุมดําเนินการอยูเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  โดยบริษัทฯ 
จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล ในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการลงทุนเพิ่ม 4 บริษัท เปนเงิน  
49,289,851.55 บาท  และมีการยกเลิกการลงทุนเนื่องจากการเลิกกิจการและจําหนายออก จํานวน 8 บริษัท   
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวนบริษัทท่ีบริษัทฯไดลงทุนในหุนบริษทัตางๆ มีจํานวนท้ังส้ิน 
148 บริษัท  ประกอบดวย  3  สายธุรกิจหลัก 
 1. สายธุรกิจการผลิต 
 2. สายธุรกิจจัดจาํหนาย 
 3. สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 
 สายธุรกิจการผลิต บริษัทฯ รวมลงทุนกับผูประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
ลงทุนในบริษทัผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตสินคาสําเร็จรูปท้ังอุปโภคและบริโภค  ภายใตเคร่ืองหมายการคาของ
บริษัทฯ  และบริษัทในกลุม และเคร่ืองหมายการคาท่ีบริษัทฯ และบริษัทในกลุมไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ   
เชน 

 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด   ผูผลิตสินคาอุปโภค ภายใตเคร่ืองหมายการคา  เชน 
เปา  โคโดโม  โชกุบุสซึโมโนกาตาริ ซิสเท็มมา  คิเรอิคิเรอิและซ่ือสัตย  เปนตน 

 บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)  ผูผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปและเคร่ืองหนัง ภายใตเคร่ืองหมาย
การคา  เชน Arrow,  Guy Laroche,  DAKS  เปนตน 

 บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด  (มหาชน)   ผูผลิตชุดช้ันในสตรีและเส้ือผาสําเร็จรูป  ภายใตเคร่ือง 
หมายการคา  เชน  Wacoal,  Elle,   Enfant  และ  BSC  เปนตน 

 บริษัท  ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)   ผูผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป   ภายใตเคร่ืองหมาย
การคา  เชน มามา เปนตน 

 บริษัท   เอสแอนดเจ   อินเตอรเนช่ันแนล   เอนเตอรไพรส   จํากัด (มหาชน)    ผูผลิต
เคร่ืองสําอาง  เชน BSC  เปนตน 

 สายธุรกิจจัดจําหนาย   บริษทัฯ ลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 
และบริษัทขายตรง    ซ่ึงสวนใหญเปนการรวมลงทุนของบริษัทในกลุม   และสินคาท่ีจัดจําหนายสวนใหญเปน
สินคาท่ีผลิตโดยบริษัทผลิตในกลุมเชนกนั  และในปจจุบัน  บริษัทฯ   ไดขยายการลงทุน    โดยการรวมทุนใน
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บริษัทท่ีประกอบธุรกิจ รานสะดวกซ้ือ และรานคาปลีกและจําหนายผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ และเสริมความ
งาม รวมท้ังสินคาอุปโภคและบริโภค เชน 

 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากดั (มหาชน)  จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค เชน ผงซักฟอกเปา
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมามา  ผลิตภัณฑซิสเท็มมา  สบูเหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริ   น้ํายาลาง
จานไลปอนเอฟ  ผลิตภัณฑโคโดโม  คิเรอิคิเรอิ  i-Healti Q10 ซ่ือสัตย และบะหม่ีอบแหง 
กึ่งสําเร็จรูปมามาราเมง  เปนตน 

 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด  (มหาชน)   จาํหนายสินคาประเภทตาง ๆ   เชน   
เส้ือผาสําเร็จรูป Arrow, Lacoste, Guy Laroche, Elle, DAKS ชุดชั้นใน Wacoal  เส้ือผาเด็ก 
Enfant,  Absorba  รองเทา  Regal, Naturalizer,  Sby, ชุดกีฬา  Mizuno,  Speedo ผลิตภัณฑ
ภายใตเคร่ืองหมายการคา BSC เปนตน 

 บริษัท  เบทเตอรเวย  (ประเทศไทย) จํากดั  ขายตรงเคร่ืองสําอาง ภายใตเคร่ืองหมายการคา 
Mistine  และ  Faris by Naris  

 บริษัท สห ลอวสัน จํากดั ประกอบธุรกิจ รานสะดวกซ้ือ (Convenient Store) 
 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด  ประกอบธุรกิจ  รานคาปลีกและจําหนายผลิตภณัฑบํารุง

สุขภาพและเสริมความงาม รวมท้ังสินคาอุปโภคและบริโภคในประเทศไทยและประเทศใน
กลุมอาเซียน (เปนรานคาปลีกสไตลญ่ีปุน ใหบริการในแบบ One Stop Service มีสินคาให
เลือกหลากหลาย) 

สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ   บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพ  ใหผลตอบแทนท่ีนาพอใจ 
ในระยะยาวและประกอบธุรกิจท่ีสนับสนนุบริษัทอ่ืนในกลุม  บริษัทในสายนี้อยูในสายงานบริการ  การลงทุน
และพัฒนาท่ีดนิ เชน 

 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด  (มหาชน)  ผลิตและจัดจาํหนายไฟฟา และไอน้ํา 
 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)  รับจางผลิตงานโฆษณาและเปนนายหนาขายบริการ

ดานโฆษณา 
 บริษัท  อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992  จํากัด   ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  ตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ําและอากาศ  ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียและระบบผลิตน้ําประปา 
 2.1.2 การตลาด และการแขงขนั     
 การตลาด    บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในหุนบริษัทตางๆ ซ่ึงมีท้ังบริษัทผลิตวัตถุดิบเพื่อปอน
ใหแกบริษัทผลิตสินคาสําเร็จรูปและบริษทัจําหนาย   ปจจุบันการตลาดมีการแขงขันสูงและรุนแรงมากข้ึน  
เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน    และสรางความพึงพอใจแกผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม      โดยคํานงึถึงดุลยภาพ
ดานส่ิงแวดลอมและสังคม     ผูผลิตจึงมุงเนนการสรางนวัตกรรม    ซ่ึงไมไดจํากดัเพียงการพฒันาสินคาและ
บริการใหมๆ ท่ีสามารถแขงขันไดเทานัน้  แตยังตองสามารถตอบสนองความตองการของสังคมท่ีตระหนกัถึง
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ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate  Social  Responsibility : CSR)  เพิ่มมากข้ึน  รวมถึงการใหความสําคัญ
กับการมุงสู   “เศรษฐกิจสีเขียว (Green  Economy)”    โดยการเพิ่มมูลคาใหแกสินคา     มุงเนนสินคาประเภท 
Green  Productivity  ซ่ึงจะมีสวนในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมถึงการการสรางการส่ือสารถึงผูบริโภคอยางตอเนื่อง    ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูบริโภคใหความสําคัญและเปนปจจยั
หนึ่งในการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น บริษัทในสายธุรกิจการผลิตไดจัดหาวัตถุดิบและการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมเพือ่เพ่ิมคุณภาพของสินคาใหสนองความตองการของผูบริโภคยุคใหม   นอกจากนี้   ผูผลิตตองมุง
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตท่ีทําใหเกิดการบริหารตนทุนใหลดลง       และตองมีความคลองตัวในการจดัการ   
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน    จึงจะสามารถรักษาและเพิ่มสวนแบงการตลาดได   ซ่ึงบริษัทในกลุม
จะไดเปรียบคูแขงในดานความหลากหลายและตนทุนท่ีต่าํกวา  มีการวิจยัคนควาและพัฒนาวตัถุดิบใหมๆ 
อยางสมํ่าเสมอ  และบริษัทในกลุมสหพัฒนสวนใหญไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 
 นอกจากดานการผลิตแลว ชองทางการจัดจําหนายก็เปนอีกกลยุทธหนึง่ท่ีสําคัญ สินคาของบริษัท
ในกลุมสวนใหญจะจัดจําหนายผานบริษทัผูจัดจําหนายในกลุม เชน  บริษัท  สหพฒันพิบูล  จํากดั  (มหาชน) 
บริษัท ไอ. ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงตองอาศัยตัวกลาง เชน หางสรรพสินคา   ดิสเคานสโตร
และคอนวเีนีย่นสโตร ซ่ึงมีอํานาจตอรองสูงและปจจุบันหางสรรพสินคา ดิสเคานสโตร และคอนวีเนีย่นสโตร
ไดขยายสาขาไปตางจังหวัดมากข้ึน    ซ่ึงเปนโอกาสใหขยับตัวออกไปขายในตางจงัหวัด   ทําใหเขาถึงผูบริโภค
ไดมากข้ึน   และการทําการตลาดท่ีปรับเปล่ียนไปในเชิงรุกมากข้ึน   โดยการเลือกใชส่ือโรงภาพยนตร  ส่ือทาง
อินเทอรเน็ต   ส่ือในหางสรรพสินคา    และปจจุบันตลาดออนไลนมีแนวโนมสูงข้ึน        การซ้ือสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ตมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ e-commerce จึงเปนตลาดท่ีมีศักยภาพในการ
เติบโตคอนขางสูง     ดังนั้นเพื่อใหมีพื้นทีข่ายจึงตองมีความแข็งแกรงดวยการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  ท้ังดาน
ผลิตภัณฑและกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง   สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมีความหลาก 
หลาย   เชน  “BSC  COSMETOLOGY”   นําเสนอคอนเซ็ปตทางการตลาด  “เคร่ืองสําอางสําหรับผูหญิงท่ีสวย
ท่ีสุดในโลก  Adorned   By  The  Most  Beautiful  Women  In  The  World”     โดยมี   คุณนาตาลี    เกวโบวา 
(NATALIE GLEBOVA)  Miss  Universe 2005 เปนแบรนดแอมบาสเดอรเพื่อตอกย้ําในคอนเซ็ปดังกลาวและ
เสริมสรางภาพลักษณใหแบรนด BSC  COSMETOLOGY    กาวสูความเปนเคร่ืองสําอางระดับโลก  เนนความ
เปนสีสัน   ARROW : FABRIC – DESIGN  INNOVATION  ไดพัฒนานวัตกรรมใหม เชน  เช้ิตรีดงาย-ยับยาก     
เช้ิตไหม-ฝาย     เช้ิตชวยลดโลกรอน  วาโกโบวชมพู  สูมะเร็งเตานม       ซ่ึงไดจัดกจิกรรมอยางตอเนื่อง   มามา 
ซ่ึงเปนผูนําตลาดบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปไดออกผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  สวน
ชองทางการขายตรง บริษัท  เบทเตอรเวย  (ประเทศไทย)  จํากัด   เปนผูดําเนนิการซ่ึงมีการปรับกลยุทธ
ทางดานการขายตรงอยูตลอดเวลา   ทําให  Mistine   เปนท่ีรูจกัโดยท่ัวไปและมีการเพิ่มตัวสินคาใหมภายใต 
แบรนด Mistine และ Faris by Naris   สําหรับผูบริโภคในยุคดิจิทัลบริษัทในกลุมไดทําการตลาดผานดาวเทียม 
Super Channel  (S Channel)  เพื่อใหตรงใจกับความตองการส่ิงใหมๆ ของผูบริโภค  นอกจากนี้ยงัไดเปดตัว 
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ลอวสัน 108 ซ่ึงเปนรานสะดวกซ้ือ และ ซูรูฮะ  ซ่ึงเปนรานคาปลีกและจําหนายผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพและ
เสริมความงาม เปนรานคาปลีกสไตลญ่ีปุนท่ีมีสินคาใหเลือกหลากหลาย  
 จากจุดเดนของบริษัทในกลุมท่ีมีการบริหารงานอยางอิสระ มีการแขงขันกัน ทําใหแตละบริษัทมี
การพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ในการผลิต เพื่อเปนการสรางมูลคาใหแกสินคาและเปนการเพ่ิมชองทาง 
การจําหนาย  สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเพิ่มข้ึน แตเม่ือใดท่ีตองการความรวมมือ จะเกิด
ความรวมมือกนั  เพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทในกลุม เชน  งาน  Saha Group Fair  ซ่ึงไดรับความสนใจและมี
ผูเขาชมงานและซ้ือสินคาเปนจํานวนมาก  จึงมีการจัดงานดังกลาวอยางตอเนื่อง  โดยในป 2556  ไดจัดเปนคร้ัง
ท่ี 17   ซ่ึงแตละบริษัทไดนําสินคา ผลิตภัณฑ  และนวัตกรรมใหมๆ  มารวมแสดงในงาน เพื่อเปนการเชิญชวน
ลูกคาท้ังรายเกาและรายใหมๆ   ใหเขารวมงาน   เปนการพบปะแลกเปลี่ยนความรู  ความตองการซ่ึงกันและกัน
และสามารถทําการคาระหวางกัน ซ่ึงเปนชองทางในการรวมทุน และขยายตลาดท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอีกดวย  และยังทําใหบริษัทในกลุมสามารถปรับตัวไดคลองตัวข้ึน    ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียน 
แปลงและผันผวนอยูตลอดเวลา เปนการกระตุนใหบริษัทในกลุมมุงม่ันพัฒนานวตักรรมใหมๆ  ท้ังดาน
ผลิตภณัฑและกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง   โดยมุงเนนการบริการและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับลูกคา 
นอกจากนี้  บริษัทในกลุมยงัไดจัดทําสัญลักษณ  Saha  Group  Thailand  Best   ใหปรากฏอยูบนภาชนะหีบหอ
สินคาหรือปายราคา  เพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบวากําลังใชสินคาท่ีผลิตในประเทศไทยโดยคนไทย  ตลอดจน
ในงานยังมีการจําหนายสินคาในราคาประหยัด เพื่อขอบคุณและชวยเหลือประชาชนท่ัวไป 
 ภาวะการแขงขัน       สินคาท่ีบริษัทในกลุมผลิตและจําหนาย      สวนใหญจะเปนสินคาประเภท
อุปโภค บริโภค ซ่ึงลวนแตเปนผลิตภัณฑท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน เส้ือผาบุรุษ  สตรี 
และเดก็  ชุดช้ันใน  เคร่ืองสําอาง  บะหม่ีกึง่สําเร็จรูป  ผงซักฟอก   เคร่ืองหนัง  และอาหาร เปนตน  การเปด
การคาเสรี  มีผลใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน   ผูประกอบการในประเทศตองประสบกับการแขงขันกบัสินคา
นําเขา   ผลิตภณัฑของบริษทัในกลุมจึงมีการพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ  เขาสูตลาดอยางสมํ่าเสมอเปน
ท่ีรูจักและยอมรับในดานช่ือเสียงและคุณภาพ  และสามารถสนองตอบผูบริโภคทุกความตองการ    ซ่ึงสินคา
แตละประเภทก็มีการแขงขันท่ีตางกัน  เชน 

- เคร่ืองสําอาง   มีการแขงขันสูงและรุนแรงมากข้ึน  จากแบรนดใหมๆ  ท่ีเพิ่มข้ึน  มีอัตราการ
เติบโตอยางตอเนื่อง และความภักดใีนตราสินคามีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ  แมป  2556  จะมีปญหาเศรษฐกิจและ 
การเมือง  ธุรกิจเคร่ืองสําอางก็ยังสามารถขยายตัวได    เนือ่งจากการขยายตัวของดิสเคานสโตรและคอนวีเนีย่น 
สโตรเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น     และการทําการตลาดท่ีปรับเปล่ียนไปในเชิงรุกมากข้ึน     เคร่ืองสําอางกลุม
เคานเตอรแบรนด   ใชเคร่ืองมือทางการตลาดแบบครบวงจร   ในป  2556  เลือกใชส่ือทางโทรทัศนและเพ่ิม
เม็ดเงินในการโฆษณามากข้ึน  เพื่อสรางการรับรูแบรนดในวงกวาง สอดรับกับการท่ีแบรนดจะตองขยายตัวไป
ตามหัวเมืองตางจังหวดัมากข้ึน   ตลอดจนการแนะนําสินคาใหมๆ  อยางตอเนื่อง   ส่ือทางอินเทอรเน็ตมีอัตรา
การขยายตัวเพิม่ข้ึนอยางชัดเจน  เม่ือโลกกาวสูยุคดิจิทัลความนิยมในการชอปปงแบบออนไลนเพิ่มข้ึนในทุก
หมวดหมูสินคา    รวมถึงกลุมเคร่ืองสําอาง   มีอัตราการเติบโตในกลุม e-commerce  สูงเปนอันดับ  2  รองจาก
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กลุมเส้ือผา    และถือเปนโอกาสท่ีจะขยายยอดขายผานชองทางน้ีและเติบโตอยางมากภายใน  5  ป  และยัง
เลือกใชส่ือในโรงภาพยนตและส่ือในหางสรรพสินคามากข้ึนดวย  เคานเตอรแบรนดไดเพิ่มกลยทุธการตลาด
ตางๆ  เชน  การจัดกิจกรรมกระตุนการจับจาย และตองทําใหผูบริโภคเกิดความรักและความผูกพนัในแบรนด
นั้นๆ  สวนในดิสเคานสโตร ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ   ทําใหผูแขงขันในตลาดลดลงเหลือเพียงบิ๊กซีและ
เทสโกโลตัสเทานั้น    มีการแขงขันดานราคาท่ีรุนแรง การทําราคาท่ีต่ํากวาทองตลาดมาก ทําใหอํานาจการ
ตอรองอยูในมือ   เกิดการเรียกรองผลประโยชนในเชิงรุก รวมถึง ดิสเคานสโตร  มีลักษณะเปนการลงทุนขาม
ชาติ   ทําใหสามารถขยายฐานการเปดสาขาไดอยางตอเนือ่ง        ซ่ึงรวมถึงการขยายตัวลักษณะของคอนวีเนีย่น 
สโตรและซูเปอรมารเก็ตแบบยอสวนไปในชุมชนตางๆ   เพื่อสรางฐานอํานาจการตอรองกับคูคามากข้ึน  และ
ยังเพิ่มพันธมิตรธุรกิจเพื่อเสริมบริการรวมกบัผูประกอบการกวา  70 ราย ใหบริการรับชําระบิลตางๆ ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือทางการตลาดในการดึงดูดลูกคาเขาใชบริการ สอดรับพฤติกรรมลูกคาท่ีมีเวลาจํากดัและนยิมความ
สะดวกสบาย    สามารถจับจายครบแบบ   “วันสต็อปชอปปงและวนัสต็อปเซอรวิส”  ในท่ีเดียวกนั  และใน
อนาคตมีแผนจะทํา Shopping  Online  แบบเต็มรูปแบบ  เพื่อรองรับการแขงขันท่ีดุเดือด ผลกระทบคูคาถูก
กําหนดเง่ือนไขใหเกดิประโยชนกับกลุมดสิเคานสโตร  บริษัทในกลุมมีมาตรการในการสรางใหเกิดความ
สมดุล   โดยพยายามหลีกเล่ียงการลดราคาสินคา   โดยใชวิธีอ่ืน เชน  การมีของแถมแทนการลดราคา    เพื่อ
ไมใหรานคาในทองถ่ินไดรับผลกระทบจากการลดราคาสินคาและยังเปนการทําตลาดกับคูคาอยางสมดุล   และ 
ตลาดดิสเคานสโตรยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการขยายสาขาไปยังจังหวดัขนาดกลางและขนาดเล็ก
ท่ีมีกําลังซ้ือสูง   และเนนรูปแบบใหมท่ีมีขนาดเล็กลงและใกลแหลงชุมชนมากท่ีสุด 

 แนวโนมตลาดเคร่ืองสําอางยังคงมีอัตราโตเพ่ิมข้ึนประมาณ 5% มีผลใหมูลคาโดยรวม อยู
ประมาณ  44,000  ลานบาท  เนื่องจากเปนปจจัยท่ี  5  ท่ีผูหญิงตองการ  โดยเฉพาะผลิตภัณฑบํารุงผิวท่ีมีมูลคา
เกือบคร่ึงหนึ่งของตลาด  โดยเฉพาะกลุมลดเลือนร้ิวรอย (Anti-aging) 
 - ชุดชั้นในสุภาพสตรี  ในการผลิตนั้นใหความสําคัญในเร่ืองเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ
โดยมีการคนควา  วิจัยอยางสมํ่าเสมอ   เพื่อผลิตชุดช้ันในใหเหมาะกับสรีระผูหญิง  และตรงความตองการมาก
ท่ีสุด   โดยในการศึกษาวิจยัและพัฒนาแบงสวนงานเปน  2  สวน   คือ   ดานสรีระและดานพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมของลูกคาในกลุมวัยรุน  วยัสาว  และวยัผูใหญ   มีแนวโนมใหความสําคัญในเร่ืองของแฟช่ันมากข้ึน  
จึงมีการออกสินคารุนใหมๆ อยางสมํ่าเสมอ  โดยเลือกชวงเวลาการออกสินคาใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาในแต
ละผลิตภัณฑ  และการวางผลิตภัณฑในแตละรุนจะจัดใหมีชวงเวลาไมหางกันมากนกัเพื่อกระตุนใหผูบริโภคมี
การซ้ือสินคาอยางตอเนื่อง    และปจจุบันการขยายลูกคาในกลุมตลาดออนไลนเปนเร่ืองสําคัญมาก   เนื่องจาก
อัตราการเติบโตของผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  ดังนัน้    ตลาดออนไลนจึงเปนตลาดท่ีมีศักยภาพใน
การเติบโตสูง  จึงไดมีการสรางพันธมิตรในการจําหนายผานชองทางออนไลน  และยังใหความสัมพันธท่ีดีกับ
กลุมลูกคาปจจุบัน  โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  รวมถึงระบบการบริหารลูกคาสัมพันธผาน
บัตรสมาชิก  His & Her  Plus  Point    ชุดชั้นในสตรีเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดสูง ตองมี
ธุรกิจท่ีครบวงจร เร่ิมต้ังแต  วัตถุดิบ  การผลิต  การจดัจําหนาย และชองทางการจําหนายตองอาศัยตัวกลาง เชน  
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หางสรรพสินคา หรือดิสเคานสโตร  ซ่ึงยากแกการเจรจา   บริษัทในกลุมเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑชุด
ช้ันในถึง 7  แบรนด   และแตละแบรนดมีความแตกตางกัน    เพื่อรองรับตลาดและครอบคลุมแตละเปาหมายท่ี
ชัดเจน โดยครองสวนแบงตลาดจากชองทางขายหลักเกนิกวา 60%  โดยมี WACOAL เปน  Brand Leader    ซ่ึง
เปนจุดแข็งในการเจรจาตอรอง 
 แนวโนมตลาดชุดช้ันใน  แมในแตละชวงวัยจะมีปจจัยในการเลือกซ้ือท่ีตางกัน  แตปจจัยพืน้ฐาน
ในการเลือกซ้ือท่ีเหมือนกนั  คือ  ฟงกช่ันของสินคา  (ความสบายในการสวมใส)   และส่ิงท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง
ในปจจุบัน คือ การใชผลิตภณัฑเพื่อสุขภาพ    ซ่ึงผูบริโภคท่ีใหความสนใจเร่ืองสุขภาพไมไดจํากัดเฉพาะวัยสูง 
อายุ   กลุมเด็กวัยรุน อายุประมาณ 13  ป   จนถึงอายุ  27  ป   เปนกลุมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนมากท่ีสุด     
และจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทําใหผูบริโภคควบคุมคาใชจาย  ดงันั้น   กลยุทธดานราคา     การสงเสริม
กิจกรรมการขายเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได    สวนบริษัทในกลุมจะเนนกลยุทธการสรางความแตกตาง  โดยชูจุด
แข็งในการเปนผูนําดานนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีออกแบบชุดช้ันในใหเหมาะสมกับสรีระผูหญิงไทย   รวม 
ถึงฟงกช่ันของสินคาท่ีสวมใสสบายและแฟช่ันท่ีทันสมัยในราคาท่ีเหมาะสม  อีกทัง้มีสินคาสําหรับผูท่ีตองการ
ความพิถีพิถันในการดแูลรูปรางหรือใสใจสุขภาพ 

- เคร่ืองแตงกายสุภาพบุรุษ   มีชองทางจัดจําหนายหลัก  คือ  หางสรรพสินคา   ท้ังในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวดั   ท่ีมีพนักงานขายประจํา  และขยายชองทางไปในดิสเคานสโตร   รวมทั้งการเปดรานในศูนย 
การคา   ในชวงปท่ีผานมามอัีตราการเจริญเติบโตถดถอยจากปท่ีแลว 8%  ตลาดถดถอยมากในชวงไตรมาส 4  
เนื่องจากปญหาทางการเมืองทําใหเกิดการชะลอการซ้ือ ผูผลิตตองปรับตัวเนนการทําตนทุนใหสามารถแขงขัน
ได หาเทคโนโลยีใหม ๆ หรือเนน Value Product  และสรางการส่ือสารถึงผูบริโภคอยางตอเนื่อง จงึจะสามารถ
แยงชิงสวนแบงตลาดได และกิจกรรมการตลาดชวยเหลือสังคม ยังคงเปนส่ิงท่ีผูบริโภคใหความสนใจและเปน
ปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซ้ือ     นอกจากนี้  สวนใหญมุงเนนแตการใชกลยุทธทางดานราคา ลด  แลก  แจก  
แถม เพื่อเพ่ิมยอดขายและลดสต็อกท่ีมีอยู  โดยแทบไมมีการทําการตลาดดานอ่ืน ๆ   ทําใหผูผลิตตองมุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต  บริหารตนทุนใหลดลงและคลองตัวในการจัดการเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 
และมีงบประมาณในการทํากิจกรรมการตลาด เพื่อใหเกดิความไดเปรียบในระยะยาว   บริษัทในกลุมมีความได 
เปรียบในการแขงขัน      โดยมีการสราง  Portfolio    ของกลุมผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกายชาย   ใหครอบคลุมกลุม 
เปาหมายในหลากหลาย Segment  ทําใหเกดิการกระจายท่ีครอบคลุมการครองตลาดเคร่ืองแตงกายชายและเกิด
ดุลยตอรองในการจัดจําหนาย   ผลิตภณัฑของบริษัทในกลุมเปนท่ีรูจักและยอมรับในดานช่ือเสียงและคุณภาพ   
มีการพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ  เพราะไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตในกลุม   ซ่ึงมีตั้งแตโรงงานปน
ดาย  โรงงานฟอกยอม  โรงงานตกแตงผา และโรงงานผลิตเส้ือสําเร็จรูป  ตลอดจนมีบุคลากรท่ีเขมแข็งพรอม 
ท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 แนวโนมตลาดเคร่ืองแตงกายสุภาพบุรุษ   จากภาวะกําลังซ้ือท่ีซบเซาตอเนื่อง    ภาวะการเมือง 
อุตสาหกรรมมีแนวโนมท่ีจะทรงตัวหรือถดถอยลง    การแขงขันจะมีความรุนแรงมากข้ึน     เนื่องจากจํานวน 
คูแขงขันจากตางประเทศมากข้ึน  รวมท้ังสินคาราคาถูกจากประเทศจนีเขามาแขงขันในตลาดมากข้ึน ทําใหคู 
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แขงขันในตลาดตองทําการวิเคราะหถึงสภาพตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในแตละพ้ืนท่ี รวมถึงการคนหาจุด
แข็งของตัวสินคาและกลุมลูกคา  เปาหมาย  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหสามารถปรับกลยุทธใหธุรกิจอยูรอด
ไดภายใตการแขงขันท่ีรุนแรง 
  - สินคาอุปโภคบริโภค  มีการแขงขันสูง  สวนใหญสินคาของบริษัทในกลุมเปนสินคาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน  แบงออกเปน 4  หมวดใหญ   คือ   ผลิตภัณฑในครัวเรือน  ผลิตภัณฑอาหาร    ผลิตภัณฑสวน 
บุคคลและผลิตภัณฑเดก็  เชน  น้ํายาลางจานไลปอนเอฟ  ผงซักฟอกเปา  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมามา   ผลิตภัณฑ 
ซิสเท็มมา และผลิตภัณฑโคโดโม  ซ่ึงสินคาในกลุมเนนดานคุณภาพ  ราคาซ่ือสัตยยุติธรรมตอผูบริโภค  และ
ขยายชองทางการจําหนายใหครอบคลุมทุกชองทาง     กลยุทธทางการตลาดเนนการเลือกสวนแบงการตลาดท่ี
สอดคลองกับตําแหนงของสินคาและบริการ นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมัย   ไดพัฒนาระบบ  Logistics  และ  Information  Technology   
เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา  ลดความสูญเสียโอกาสในการขายเนื่องจากการขาดสตอก เปนการ
สรางโครงขาย Synergy  Network  ในการบริการลูกคา ดานการจดัจําหนายและชองทางการจําหนาย มีสัดสวน
ในกรุงเทพฯ  40%   และตางจังหวดั  60%    ตลาดสินคาอุปโภคบริโภคยังมีแนวโนมการแขงขันท่ีรุนแรง และ
การเปดการคาเสรีมีผลใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ผูประกอบการในประเทศไทยตองประสบกับการแขงขัน
กับสินคานําเขาหรือการยายฐานการผลิตของคูแขงมายังประเทศไทยหรือประเทศเพ่ือนบาน     จึงมีการพัฒนา
สินคาเขาสูตลาดอยางสมํ่าเสมอ   รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่องเพื่อเปนการประชาสัมพันธ
สินคาและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบริษัทในกลุม    รานคาและผูบริโภค  สินคาอุปโภคบริโภคของ
บริษัทฯ สวนใหญเปนท่ีรูจกัโดยท่ัวไป เชน บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมามา   ในป  2556  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปใน
ประเทศไทย มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 17,000  ลานบาท มีอัตราการเติบโตเชิงมูลคาประมาณรอยละ 8   
สินคาบะหม่ีกึง่สําเร็จรูปถูกนาํมาใชเปนหนึ่งในตัวช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิ   เม่ือใดบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมียอดขายท่ี
สูงข้ึน    แสดงวาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนื่องจากประชาชนประหยัดคาใชจาย จึงนยิมบริโภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปเพิ่มข้ึน โดยอัตราการบริโภคบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปเฉล่ียของคนไทยอยูท่ีประมาณ 44  ซองตอคนตอป    
ในชวง  3-4   ปท่ีผานมาผูบริโภคเปล่ียนพฤติกรรมจากการบริโภคประเภทซอง  มาเปนประเภทถวยอยาง
ชัดเจน ทําใหมูลคาทางการตลาดของประเภทถวยมีการเติบโตเพ่ิมขึ้น ภาพตลาดโดยรวมแบงเปนบะหม่ีกึ่ง
สําเร็จรูปประเภทซองประมาณรอยละ 70 และประเภทถวยประมาณรอยละ 30 และผูบริโภคปจจุบันจะซ้ือ
สินคาตอคร้ังในจํานวนท่ีลดลงแตมีความถ่ีในการซ้ือมากข้ึนและคาดวาการแขงขันของบะหม่ีกึง่สําเร็จรูปจะมี
ความรุนแรงมากข้ึน  “มามา”    เปนผูนําตลาดบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปอันดบัหนึ่ง  ดวยสวนแบงการตลาดสูงสุดรอย
ละ 54      โดยเฉพาะประเภทถวยมีอัตราการขยายตัวท้ังเชิงมูลคาและปริมาณ      เปนผูนําตลาดอันดับหนึ่ง   
ดวยสวนแบงตลาดรอยละ 61  สวนประเภทซองมีสวนแบงการตลาดรอยละ 50     ในปท่ีผานมา   มามาไดออก
ผลิตภัณฑประเภทถวยรสชาดใหม  คือ  มามาสไปซีชีส   มามาตมยํากุงเอ็กซตรีม   มามาซีฟูดสผัดข้ีเมา    และ
ปจจุบัน บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปประเภทพรีเมียมยังเปนท่ีตองการของผูบริโภคเพิ่มข้ึนกวาเดิม 
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 เศรษฐกิจไทยในป 2556  ขยายตัว ในอัตรารอยละ 2.9  ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวรอยละ 6.5 ในป 
2555  โดยการลงทุนรวมขยายตัวลดลงในอัตรารอยละ -1.9 เนื่องจากการลงทุนท่ีลดลงของภาคเอกชนในอัตรา
รอยละ  -2.8 ในขณะท่ีการสงออกสินคาขยายตัวรอยละ 0.2 เนื่องจากสินคาเกือบทุกประเภทมีมูลคาสงออกหด
ตัวลง   และเม่ือพิจารณาถึงการใชจายของครัวเรือน   พบวาขยายตัวเพียงรอยละ 0.2   ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัว
รอยละ 6.7     ในป 2555 เม่ือพิจารณาตามรายภาคอุตสาหกรรม  พบการขยายตัวอยางเล็กนอยในเกอืบทุกสาขา 
โดยการคาสงคาปลีกขยายตัวรอยละ 3.2 ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวรอยละ 5.2 ในป 2555 และการอตุสาหกรรม
ขยายตวัเพยีงรอยละ 0.1   อยางไรก็ตามการทองเท่ียวยังคงขยายตัวอยางโดดเดนถึงรอยละ 12.1    เนื่องจากการ
เพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเที่ยว รวมถึงการขนสงยังขยายตัวในอัตรารอยละ 7.9  

 ผลประกอบการของบริษัทฯ  ในป  2556 ท่ีผานมามีรายไดรวม  4,177  ลานบาท เพิ่มข้ึน 121 
ลานบาท หรือรอยละ 3  เม่ือเทียบจากปกอนหนา  กําไรสุทธิมีมูลคารวม 1,300 ลานบาท  ลดลง 37  ลานบาท    
หรือรอยละ 3  เม่ือเทียบจากปกอนหนา ตามรายละเอียดในคําอธิบาย  และการวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลดําเนินงานของฝายจัดการ  
 สําหรับในป 2557 คาดวาผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ยังอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ  แตเนื่องจาก
ในป  2556  ผลประกอบการของบริษัทในกลุมสวนใหญมีกําไรไมสูงข้ึน   ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลตอบแทนจากการเปนผูถือหุนในบริษัทตางๆ เหลานัน้ คือ  เงินปนผลรับลดลง แตรายไดในสวนของธุรกิจ
สวนอุตสาหกรรมยังคงเติบโตมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง      เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของการใหเชาและบริการ 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยการพฒันาทักษะบุคลากร ลดตนทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ เพื่อการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปนผูประสานงานในการกระจายสินคาของบริษัทในกลุม โดยจัดหาสถานที่และแหลง
จําหนายสินคาของบริษัทในกลุม อีกทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหมๆ เพื่อสรางความเติบโตและ
ความม่ันคงทางธุรกิจตอไป 
 2.1.3  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ   
 สําหรับธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตางๆบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจท่ีตอเนื่องหรือเสริมกับธุรกิจ
เดิม    รวมท้ังลงทุนในธุรกจิใหมท่ีคาดวาจะใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุน   มีการสรรหาผูรวมลงทุนท่ีมี
ศักยภาพ  มีเทคโนโลยีใหม ๆ  และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     โดยไดรับการแนะนําและชักชวนจากผู
รวมลงทุนเดิมหรือสถาบันการเงินตาง ๆ    ผูท่ีตองการเขามาอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนของบริษัทฯ
บริษัทฯจะเขาไปใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําในดานการจัดต้ัง  การจัดหาสถานท่ี การขออนญุาตตาง ๆ 
จากทางราชการ  เพื่อใหการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยในดานสถานท่ีบริษัทฯ มีท่ีดินและ
อาคารในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนถึง 3  แหง  ท่ีพรอมใหเชาหรือขาย   รวมท้ัง มีอาคารท่ีตําบลแมกาษา 
อําเภอแมสอด  จังหวดัตาก ใหเชา เพื่อใชประกอบกิจการ ในราคาท่ีเอ้ือประโยชนตอผูลงทุน ทําใหสามารถที่
จะดําเนินการผลิตสินคาและสรางผลกําไรไดในเวลาท่ีรวดเร็ว  
 2.1.4 งานท่ียงัไมไดสงมอบ - ไมมี- 
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 2.2 ธุรกิจการใหเชาและบริการ   
 2.2.1  ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ 
 ธุรกิจการใหเชาและบริการเปนธุรกิจท่ีบริษัทฯ  เปนผูดําเนินการเอง  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อ
รองรับการขยายตัวและเพ่ิมศักยภาพในดานการแขงขันใหกับบริษัทในกลุม สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท 
ดังนี ้
 (1) การใหเชาและบริการ 
 ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท่ีเปดดําเนนิการแลว   บริษัทฯ   มีการใหเชา   ท่ีดิน    
อาคาร   ใหบริการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ส่ิงอํานวยความสะดวกและบํารุงรักษา  เชน    บริการบําบัดน้ํา 
เสีย  บริการหองพยาบาล เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจการใหเชาและบริการไปท่ีตําบลแมกาษา  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ท่ีตําบลสุรศักดิ์  อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี   โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับและคาบริการสาธารณูปโภครับนั้นๆ   ตลอดจนไดรับใบอนุญาต
จําหนายไฟฟาและใบอนุญาตระบบจําหนายไฟฟาภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เพื่อ
จําหนายใหแกบริษัทลูกคาท่ีอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา  ในป  2556   มีผูเชาท่ีดินและอาคาร 
จํานวน 70 ราย และผูใชบริการไฟฟาจํานวน 63 ราย และไอน้ําจาํนวน 25 ราย 

(2) การใหคําปรึกษาและบริการ   
 บริษัทฯ  ใหคําปรึกษา แนะนํา วางแผนดานธุรกิจ การจดัการและการดําเนินโครงการใหมๆ   

แกบริษัทตางๆ ในกลุม   โดยบริษัทฯจะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาท่ีปรึกษาธุรกิจรับและคาบริการรับ ใน 
ป  2556  มีผูใชบริการจํานวน 71  ราย 
 (3) บริการดานเครื่องหมายการคา  
 บริษัทฯ ใหบริการดานเคร่ืองหมายการคาแกบริษัทในกลุมเทานั้น โดยเคร่ืองหมายการคา 
แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 - เคร่ืองหมายการคาตางประเทศ บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเคร่ืองหมายการคาของ
ผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศและไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทในกลุมใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว 
เพื่อทําการผลิตและจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคานั้นๆ เชน  Guy Laroche , Elle , Absorba  โดย
บริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธ์ิรับ ในป  2556  มีผูใชบริการจํานวน 13 ราย 
 - เคร่ืองหมายการคาในประเทศ    บริษัทฯ  เปนเจาของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย  ตามประเภทของผลิตภัณฑ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัท
ในกลุมใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว  เพือ่ทําการผลิตและจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคานั้นๆ  เชน 
กุลสตรี,  Rain Flower  และ  Homecare  เปนตน  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการคารับในป 2556   
มีผูใชบริการจาํนวน 3 ราย 
 (4)   บริการดานธุรกิจสนามกอลฟ    
 บริษัทฯ   ใหบริการสนามกอลฟมาตรฐาน  18  หลุม   ท่ี ตําบลวังดาล   อําเภอกบินทรบุรี 
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จังหวดัปราจีนบุรี   โดยไดคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ  คาอาหารและเคร่ืองดืม่ ฯลฯ 
นอกจากนี้   ยงัเปนการบริหารจัดการน้ําใชท่ีผานการบําบัดจากสวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  
ใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยนื 
 2.2.2 การตลาดและการแขงขนั 
 การตลาด       บริษัทฯ  ไดตั้งหนวยสงเสริมการตลาดตางประเทศเพิ่มจากหนวยการตลาดใน
ประเทศ   ท้ังนี้โดยเนนกลุมนักลงทุนจากประเทศญ่ีปุน ใหเขามาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนของ 
บริษัทฯ  นอกจากนี้  บริษทัฯ   ยังไดใหขอมูลไวกับสํานักงานสงเสริมการลงทุนและเผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.spi.co.th) โดยบริษัทฯ ไดจัดหาผูมีประสบการณ ผูชํานาญการ และท่ีปรึกษา ท่ีมีความรู 
ความสามารถในดานตางๆ ไวเพื่อคอยใหคําปรึกษาแนะนํา  แกลูกคาตลอดเวลา 
 บริษัทฯ  ไดจดัเตรียมท่ีดนิ   และอาคารสําเร็จรูป     ไวรองรับผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs)  ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา   กบินทรบุรีและลําพูน โดยผูเชาสามารถ
ประกอบกิจการไดทันที   สําหรับการใหบริการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานบริษัทฯ   จะเนนในดานความพรอม
และความเพียงพอในการใหบริการ  เชน  มีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีคุณภาพ  บริการหองพยาบาล   บริการจัดเก็บ
และกําจดัขยะมูลฝอย และไดนําระบบ  ISO 9001:2008    ซ่ึงเปนระบบบริหารงานคุณภาพดานการพัฒนาท่ีดิน
และบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมาใช   และปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพมาอยางตอเนือ่ง   ปจจุบัน
การท่ีจะเพิ่มการใหเชาและบริการได   แนวโนมตลาดมุงเนนการสรางภาพลักษณท่ีด ี   การดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม    ซ่ึงกําลังกลายเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญ   ท้ังนี้เพื่อเปนการ
เพิ่มศักยภาพทางดานการตลาด สรางความเช่ือม่ันใหกบัลูกคาตอบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสรางแรงจูงใจ
ใหกับนักธุรกจิรายใหม  ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ปจจุบันบริษัทฯ ได
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงดานส่ิงแวดลอมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหงอยางตอเนื่อง 
ดวยการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ISO  14001:2004  ของระบบ  Central  Wastewater  Treatment 
จากสํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)  สังกัดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) 
 ภาวะการแขงขัน     ในดานธุรกิจการใหเชาและบริการ    สวนใหญเปนการใหเชาและบริการแก 
บริษัทในกลุม   จึงไมประสบปญหาดานการแขงขันมากนัก    และหากเปนบุคคลภายนอกบริษัทฯ  จะคัดเลือก 
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ดังนัน้ดานการใหเชาบริษัทฯ คํานึงถึงความ
เหมาะสมในการจัดพื้นท่ีอาคาร และท่ีดนิสําหรับนักธุรกจิท่ีจะมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ท้ัง
รายใหญและรายยอย    เม่ือเปรียบเทียบอัตราคาเชา  อาคาร    โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน
กับสวนอุตสาหกรรม  เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยูใกลเคียง  สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนมีอัตราคาเชาพื้นท่ีตอตารางเมตรตํ่ากวา สวนดานการใหบริการบริษัทฯ มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงดานบริการและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันในการอยูในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนของบริษัทฯ นอกจากนีสํ้าหรับการใหบริการดานกระแสไฟฟา คูแขงจะมีแตเฉพาะการไฟฟา
สวนภูมิภาคเทานั้น สวนบริษัทฯ เปนผูไดรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาดวย ยอมมีความม่ันคงของระบบการ
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จายกระแสไฟฟา ความสะดวกและความรวดเร็วในการใหบริการ   สวนการใหบริการไอน้ํานั้น      เนื่องจากท่ี
ผานมาตนทุนไอน้ําของลูกคาท่ีซ้ือจากบริษทัฯ ยังตํ่ากวาตนทุนการผลิตไอน้ําท่ีลูกคาผลิตใชเอง   บริษัทฯ จึง
ไมประสบปญหาดานการแขงขัน    นอกจากนี้  บริษทัฯ ยังไดขยายธุรกิจการใหเชาและบริการไปท่ีตําบลแม
กาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก    ซ่ึงเปนพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ เพื่อเปนทางเลือกใหกับนักธุรกิจ
มากข้ึน ในป 2556  บริษัทฯ ไดเร่ิมดําเนนิการโครงการ J-Park Sriracha Nihon  Mura ซ่ึงเปนธุรกิจ Shopping 
Mall โดยการเปดใหเชาพื้นท่ี ประกอบดวย  รานเส้ือผา  รานอาหาร  รานสะดวกซ้ือ  และ  Super  Market     
ในแถบชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ตั้งอยูท่ี ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 
 สําหรับธุรกิจสนามกอลฟ  จากการที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  มีปริมาณนํ้า
เสียจากโรงงานท่ีผานการบําบัดแลวเปนจํานวนมาก  ควรนําน้ําดังกลาวมาใชอยางไรใหเกดิประโยชนและไม
กระทบกับชุมชนโดยรอบ    ซ่ึงบริษัทฯ ไดเล็งเห็นวาธุรกิจสนามกอลฟในตลาดปจจบัุนเปนธุรกิจท่ีมีการขยาย 
ตัวอยางตอเนือ่ง  ดังนั้น เพือ่เปนการบริหารน้ําใชอยางยัง่ยืน   ในป 2550  บริษัทฯ  จึงไดจดัสรางสนามกอลฟ
กบินทรบุรีสปอรตคลับเปนสนามกอลฟมาตรฐาน 18 หลุม   และบริษัทฯ ยังไดสรางสนามฝกซอมกอลฟและ
สงเสริมใหมีนกักอลฟใหมๆ ในทองถ่ินเพิม่มากข้ึน   ตลอดจนใหสิทธิประชาชนในทองถ่ินสามารถสมัครเปน
สมาชิกประเภททองถ่ิน  โดยไมเสียคาใชจายใดๆ เปนการสรางความสัมพนัธตอชุมชน นอกจากนีก้าร
ออกแบบสนามกอลฟท่ีมีเอกลักษณพิเศษของสนามกอลฟแหงนี้ คือ  มีความยาวของสนามท่ียาวท่ีสุดใน
ประเทศไทย จึงสามารถดึงดูดและสรางความทาทายใหนกักอลฟโดยท่ัวไปมาใชบริการ ขอมูลดังกลาวขางตน
สงผลใหธุรกิจสนามกอลฟกบินทรบุรีสปอรตคลับไดเปรียบผูประกอบการรายอ่ืน ในเขตอุตสาหกรรม
ใกลเคียง ท้ังยังเปนการเพิ่มมูลคาท่ีดินและเปนส่ิงจูงใจใหนักธุรกจิตัดสินใจมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน  กบินทรบุรี ไดงายข้ึน 
 2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ    
 บริษัทฯ  ไดจดัท่ีดินและอาคารสําเร็จรูปในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน     รวมท้ังท่ีตําบลแม
กาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ในป 2556  บริษัทฯ  ไดเร่ิมดําเนนิการโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura 
ซ่ึงเปนธุรกิจ  Shopping Mall    โดยการเปดใหเชาพื้นท่ี  ประกอบดวย  รานเส้ือผา  รานอาหาร  รานสะดวกซ้ือ 
และ Super Market  ในแถบชายฝงทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard)  ตั้งอยูท่ี  ตําบลสุรศักดิ์  อําเภอศรีราชา 
จังหวดัชลบุรี  ไวรองรับนักธุรกิจท่ีตองการประกอบกิจการ  พรอมท้ังไดจัดเตรียมบุคลากรท้ังในดานการบัญชี  
ดานการตางประเทศ   ดานกฎหมายและดานอ่ืนๆ   เพื่อใหบริการลูกคาท่ีประสบปญหาและไมสามารถท่ีจะแก 
ปญหาดังกลาวได สวนในเรื่องของลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงจากตางประเทศท่ี
ไดรับความนยิม  และมีความตองการทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ  จะมีท้ังท่ีบริษัทฯ เปนผูติดตอจัดหา
และบริษัทในกลุมจัดหามาให    โดยบริษทัฯ เปนผูจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาหรือจัดหาลิขสิทธ์ิ   เพื่อใหมี
ความหลากหลายในประเภทของสินคา     ซ่ึงสามารถกอใหเกดิรายไดเพิ่มข้ึน     ตลอดจนการสรางเคร่ืองหมาย
การคาของตนเองข้ึนมาใหมใหเปนท่ียอมรับของตลาดท่ัวไป   เพื่อลดตนทุนในเร่ืองลิขสิทธ์ิของการผลิตสินคา 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

26 
 

บริษัทฯ  ไดพฒันาพื้นท่ีวางเปลาของบริษัทฯ  ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยจัดสรางสนามกอลฟ  ซ่ึงเปนการเพิ่ม
ธุรกิจบริการใหกับบริษัทฯ    
 2.2.4   งานท่ียงัไมไดสงมอบ - ไมมี- 
 
 2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
 2.3.1   ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ     
  บริษัทฯ  ไดดาํเนินธุรกิจพัฒนาท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงคเร่ิมแรกเพื่อรองรับ 
การขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบริษัทตางๆ ในกลุม และเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยังสวนภูมิภาค      เพือ่เปนการพัฒนาเศรษฐกจิ
และอุตสาหกรรมใหเจริญกาวหนาควบคูกับการเสริมสรางคุณภาพชีวติ สังคม  และส่ิงแวดลอม พรอมท้ังมีการ
บริหารจัดการตามหลักการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี  ซ่ีงนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีรายไดในรูปของรายรับ
จากการขายพืน้ท่ีในจงัหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวดัลําพูน  
 เหตุท่ีเปน   “สวนอุตสาหกรรม”      เพราะบริษัทฯ      มุงม่ันท่ีจะพฒันาสภาพแวดลอมใหรมร่ืน 
บรรยากาศอบอุนสําหรับทุกชีวิตในชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนภายใตปรัชญา  “สรางส่ิงท่ีมากกวา
คําวาเขตอุตสาหกรรม”  ปจจุบันลูกคาของบริษัทฯ ท่ีดําเนินการอยู นอกจากบริษัทในกลุมแลว บริษัทฯ ยังเปด
กวางสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใหความสนใจ     ดังนั้น  เพื่อใหลูกคาเกดิความเช่ือม่ันในบริการสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน     จึงไดนําระบบ  I SO  9001:2008      ซ่ึงเปนระบบบริหารงานคุณภาพดานการพัฒนาท่ีดินและ
บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมาใชในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3  แหง  และปรับปรุงระบบการ
บริหารงานคุณภาพมาอยางตอเนื่อง 
 วัตถุประสงคในการนําระบบบริหารคุณภาพมาใชเพ่ือ 
 1.   เปนแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบริษัทฯ 
 2.   ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนนิการของบริษทัฯ 
 3.   เพิ่มพนูความพึงพอใจของลูกคาในงานบริการของบริษัทฯ 

 ในป 2553 ไดมีการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และเห็นชอบใหนําดําริของ 
นายบุณยสิทธ์ิ    โชควัฒนา   ประธานเครือสหพัฒน  “คนดี  สินคาดี  สังคมดี”    มากําหนดเปนนโยบาย
คุณภาพสําหรับธุรกิจบริการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหง     เพือ่สรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยนโยบายดังกลาว มีวัตถุประสงคดังนี้ คือ พนักงานของบริษัทฯ 
ใหบริการลูกคาดวยความรวดเร็ว สุภาพ   มีความรู  คุณธรรมและจริยธรรม  ระบบสาธารณูปโภคท่ีใหบริการ
ลูกคามีคุณภาพเพียงพอและพัฒนาตามเปาหมายที่กําหนด สงเสริมและพัฒนาดานอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย
สุขภาพและส่ิงแวดลอมของพนักงานในองคกรและชุมชนบริเวณรอบพ้ืนท่ี     ควบคูไปกับนโยบายดานการ
จัดการส่ิงแวดลอม  ISO  14001:2004    ท่ีมุงเนนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมโดยรวมของสวนอุตสาหกรรม
ใหสวยงาม    รวมชวยเหลือสังคมและสันทนาการรวมกัน  โดยพนกังานทุกระดับตองนํานโยบายดังกลาวไป
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ปฏิบัติโดยเครงครัดใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ปจจุบันบริษัทฯ ไดดําเนนิการพัฒนาและปรับปรุง
ดานส่ิงแวดลอมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหงอยางตอเนื่อง  ดวยการรับรองระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004  ของระบบ  Central  Wastewater  Treatment  จากสํานักรับรองระบบ
คุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) โดยกําหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอมไว ดังนี ้

นโยบายส่ิงแวดลอม 
 

บริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด  (มหาชน) 
 

 บริษัท  สหพฒันาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากัด (มหาชน)     ซ่ึงเปนบริษัทท่ีบริหาร  ควบคุมระบบบําบัดน้าํเสีย 
สวนกลาง  ตระหนกัถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมบริษัทฯ   จึงไดจัดต้ังระบบการจัดการส่ิงแวดลอม และ
กําหนดนโยบายส่ิงแวดลอมข้ึนเพื่อท่ีจะปฏิบัติตาม  รักษาและปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอมใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยท่ีผูบริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติ ดังตอไปนี ้
 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกาํหนดตางๆ ทางดานส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ โดยนําเกณฑตางๆ มา 
  จัดทําเปนมาตรฐานข้ันตํ่าในการดําเนนิงานของบริษัทฯ 
 2. ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติ      รวมถึงพลังงานตางๆ     อยางมี

ประสิทธิภาพ    โดยจะมีการนํามาใชประโยชนใหคุมคา    ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอยท่ีสุด 

 3. ส่ือสาร   สรางจิตสํานึกกับพนักงานทุกระดับรวมถึงผูรับเหมา     และบริษัทในโครงการสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน     ถึงความสําคัญและหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนนิงาน    ตาม
นโยบายส่ิงแวดลอม  และระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ    ตลอดจนเผยแพรนโยบาย
ส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ ตอสาธารณชน 

 4. มีการปองกันมลพิษในดานน้ําเสีย ใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด โดยจะไดรับการจัดทํา
เปนวัตถุประสงคและเปาหมาย เพื่อนําไปปฏิบัติและทบทวน 

 5. ดําเนินงานตามระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ     เพื่อใหเปนไปตามความมุงม่ัน และมีการ
ปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 นโยบายส่ิงแวดลอม   จะส่ือสารใหกับพนักงานทุกระดับ     โดยผานการฝกอบรมและการติดประกาศ
ภายในบริษัทฯ ผูจัดการฝาย/ผูชวยผูจัดการฝาย  มีหนาท่ีรับผิดชอบเพื่อใหม่ันใจวาพนักงานใตบังคับบัญชาทุก
คน มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ รวมถึงส่ือสารไปยังผูขาย/
ผูรับเหมาที่เขามาปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ  
 ท้ังนี้ ดวยสภาวะวิกฤตดานพลังงานและวกิฤตการณโลกรอนมีแนวโนมสูงข้ึน   ตามเวลาท่ีเปล่ียนแปลง  
จนเปนปญหาท่ีสําคัญในระดับชาติ อันเนื่องมาจากการใชพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพ อีกท้ังพลังงาน
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ดังกลาว  ยังตองพึ่งพิงการนําเขาจากตางประเทศ ทําใหเกิดการสูญเสียเงินออกนอกประเทศเปนจํานวนมาก
และยังเปนปญหาดานตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนของผูประกอบกิจการโรงงาน      ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความ 
สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเปนอุตสาหกรรมสวนใหญ
ประมาณ 10,000 ราย  ท่ีเปนของคนไทย  
 ในป 2556 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ไดมีการเร่ิมตนนํารองในการดําเนินการจดัการ
ดานพลังงานอยางจริงจังตอเนื่องจากป 2555 ท่ีผานมา  ท่ีไดมีการจดัทํามาตรฐานระบบการจัดการดานพลังงาน 
สําหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก EnMS-DIW 2555 ( DIW-Energy   Management   System for SMEs)  
ซ่ึงไดนํานโยบายดานพลังงานจากผูบริหาร มากําหนดเปนนโยบายพลังงานสําหรับภายใตขอบเขตระบบบําบัด
น้ําเสียสวนกลางเพื่อการอนรัุกษพลังงานและมีการพัฒนาดานพลังงานอยางตอเนื่อง นโยบายดังกลาวมี
วัตถุประสงคท่ีมุงเนนการอนุรักษพลังงานโดยรวมของระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง  โดยพนักงานทุกระดับ
ตองนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติโดยเครงครัดใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ปจจุบันบริษัทฯไดรับการ
รับรองมาตรฐานการจัดการดานพลังงาน  ISO 50001 : 2011   จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)   
เปนกลุมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกในประเทศไทย ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการจัด
การพลังงาน ISO 50001:2011 ซ่ึงไดดาํเนินการพัฒนาและปรับปรุงดานพลังงานภายในระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา อยางตอเนื่อง  โดยกําหนดนโยบายพลังงานไว  ดังนี ้
 

นโยบายพลังงาน (Energy Policy) 
บริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท   สหพฒันาอินเตอรโฮลดิ้ง   จํากัด   (มหาชน)      ซ่ึงเปนบริษัทท่ีบริหาร    ควบคุมระบบบําบัด 
น้ําเสียสวนกลาง โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ตระหนกัถึงความสําคัญในการอนุรักษ
พลังงานเปนส่ิงสําคัญในการดําเนินธุรกจิและเปนหนาท่ีของพนักงานทุกคนท่ีตองรวมมือกันรักษาระบบการ
จัดการพลังงานใหคงอยูอยางยั่งยืน 
 ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายดานพลังงานเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนนิงานและเพ่ือสงเสริม 
การใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังตอไปนี ้

 1. บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการ
อนุรักษพลังงานเปนสวนหนึง่ของการดําเนนิงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายและขอกาํหนดอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของอยางเครงครัด 

 2. บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานขององคกรอยางตอเนื่อง 
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีท่ีติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี (Best  Practices) 

 3. บริษัทฯ จะทําการจัดซ้ือ จัดหาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณการผลิต และบริการอ่ืนๆท่ีจําเปน โดย
พิจารณาถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว 
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 4. บริษัทฯ จะกาํหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษพลังงานในแตละป และส่ือสารใหพนักงานทุก
คนเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 5. บริษัทฯ  จะวิเคราะห  ประเมินผล  ควบคุม  และลดปริมาณการใชพลังงาน  เพื่อปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงานอยางตอเนื่อง โดยควบคุมปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ียของป 2555 ไมเกิน 1.32  
เมกกะจูลตอลูกบาศกเมตร   

 6. บริษัทฯ ถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ทุกระดับท่ีจะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกาํหนด ตดิตามตรวจสอบ และรายงานตอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

 7. บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนท่ีจําเปน รวมถึง ทรัพยากรดานบุคลากร ดานงบประมาณ เวลาในการ
ทํางาน การฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานดานพลังงาน 

 8. บริษัทฯ จะใหความรวมมือหรือประสานงานกับชุมชน องคกรของทางราชการ ผูรวมประกอบการ 
ทางธุรกิจ และหนวยงานภายนอกท่ีสนใจ เพื่อเผยแพรการดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน 

 9. บริษัทฯ โดยฝายบริหาร (Steering Committee) และคณะทํางานดานการจัดการพลังงานจะทบทวน
และปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนนิงานดานพลังงานทุกป 

พนักงานของบริษัทฯ     ถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาอยางยิ่งและเปนหวัใจสําคัญท่ีเกื้อกูลใหการดําเนิน 
การดานการจดัการพลังงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย บริษัทฯ ไดมุงพัฒนา เสริมสราง และสนันสนนุ
ใหเกิดการสรางความรู ความสามารถ ของพนักงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ บริษัทฯ จึงจัดใหมีการ
ฝกอบรมใหกบัพนักงานทุกระดับ ท้ังการจัดอบรมภายในและการเขารับการอบรมจากภายนอกโดยบริษัทฯ ได
ดําเนินการจัดการดานพลังงาน เพื่อพัฒนาบริษัทฯ อยางเปนระบบ  ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ มีความเขมแข็งและ
ขับเคล่ือนไปอยางถูกทิศทางและไดนําการจัดการดานพลังงานมาปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง      อีกทั้งยังเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน อันจะนําสูการพัฒนาคุณภาพท่ีตอเนือ่ง และเปน
การสงเสริมการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด  เพือ่มุงม่ันสูการเปนองคกรท่ีพฒันาอยางยัง่ยนื และสรางคุณคาสูสังคม 

จากนโยบายดังกลาว ในป 2556 บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึง 117,778.6 กิโลวัตต/
ช่ัวโมง  ถือเปนการลดตนทุนในการบําบัดนํ้าเสียไดมากกวา 400,000 บาทตอป 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ประกอบดวย   กลุมโรงงานในกลุมสหพัฒน   ดังนั้น   ระดับการให 
บริการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จึงเปนการใหบริการของกลุมบริษัทในกลุมสหพัฒน โดย
มุงเนนท่ีประโยชนของกลุมบริษัทเปนหลัก  เพราะเราเชื่อวาประโยชนท่ีกลุมบริษัทไดรับจะสะทอนกลับมาสู
บริษัทแมและสังคมรอบขางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนในท่ีสุด  
 ปจจุบันบริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมท่ีดําเนนิการอยู 3 แหง  ดังน้ี 
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  (1) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  
 บริษัทฯ เร่ิมดาํเนินการเม่ือป พ. ศ. 2520 โดยตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง บริเวณ  หมูท่ี 
11  ตําบลหนองขาม และหมูท่ี 1 ตําบลบึง  อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี ปจจุบันมีเนือ้ท่ีประมาณ 1,800 ไร โดย
มีระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  ดังนี ้

 โรงงานผลิตไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 174  เมกะวัตต ท่ีสามารถสํารองไฟฟาไดอยางเพียงพอ
ตลอด 24 ช่ัวโมง  ดําเนินการโดย  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด  (มหาชน)   ซ่ึงบริษัทฯ ได 
รับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกจิการพลังงาน  กระทรวง
พลังงาน  นอกจากนี้ ไอน้ําท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟาจะจําหนายใหแกโรงงานตางๆ  ภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนดวย  

 ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง  ซ่ึงไดรับเกยีรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดลอมสยามใน ป  2537  
รองรับน้ําเสียไดประมาณวนัละ 12,000  ลูกบาศกเมตร           

 สนามบินท่ีไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
 อางเก็บน้ําท่ีสามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 850,000 ลูกบาศกเมตร 
 ระบบผลิตน้ําประปาท่ีมีกําลังการผลิต 20,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  
 สวนพักผอน 
 สวนบริการเสริมธุรกิจ ซ่ึงเปนศูนยจําหนายผลิตภณัฑกลุมสหพัฒน ภายใตสัญลักษณ

“Thailand Best”  ดาํเนินการโดยบริษัท กบินทรพัฒนกจิ จํากัด 
 

  (2) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  
  บริษัทฯ  เร่ิมดาํเนินการเม่ือป  2532   โดยต้ังอยูในเขตพื้นท่ีตําบลนนทรี และตําบลวังดาล  อําเภอ 
กบินทรบุรี  จงัหวัดปราจีนบุรี  ปจจุบันมีเนื้อท่ีประมาณ 3,900  ไร  โดยมีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ ดังนี้ 

 อางเก็บน้ําท่ีสามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 1,000,000 ลูกบาศกเมตร 
 ระบบผลิตน้ําประปาท่ีมีกําลังการผลิต 6,000 ลูกบาศกเมตร ตอวัน 
 สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภมิูภาคขนาด 50 X 2 เมกะวัตต 
 ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง สามารถบําบัดน้ําเสียไดวนัละ 16,000 ลูกบาศกเมตร 
 สนามบินท่ีไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
 เตาเผามูลฝอยขนาด 100  กิโลกรัมตอช่ัวโมงไดรับอนุญาตจากกระทรวง 

อุตสาหกรรม 
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  (3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพนู  
 บริษัทฯ  เร่ิมดาํเนินการเม่ือป  2532   โดยต้ังอยูในเขตพื้นท่ีตําบลปาสักและตําบลเวยีงยอง อําเภอ 
เมืองลําพูน  จงัหวัดลําพนู  ปจจุบันมีเนื้อท่ีประมาณ  2,200 ไร  โดยมีระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ ดังนี ้

 อางเก็บน้ําท่ีสามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน 1,000,000 ลูกบาศกเมตร 
 ระบบบําบัดน้าํเสีย ซ่ึงสามารถบําบัดน้ําเสียไดวันละ 6,500 ลูกบาศกเมตร 
 สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภมิูภาค ขนาด 50 X 2 เมกะวัตต  
 สนามบิน ท่ีไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ 
 เตาเผามูลฝอยขนาด 50  กิโลกรัมตอช่ัวโมงไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ระบบน้ําอุปโภคและบริโภคจากบอบาดาลโดยมีอัตราการสูบข้ึนมาใชประโยชน 

  ไดประมาณวนัละ  3,120  ลูกบาศกเมตร 
 ระบบน้ําอุปโภคและบริโภคจากระบบผลิตน้ําประปาวนัละ 1,200 ลูกบาศกเมตร 

 
 

 2.3.2  การตลาดและการแขงขัน 
  การตลาดบริษทัฯ  ดําเนนิการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน    โดยเร่ิมต้ังแตการคัดเลือก 
ทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสม  การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ การจัดให
มีส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการท่ีดี  การควบคุมรักษาส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีดี  การคัดเลือกบริษัทท่ี
จะเขามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จะพิจารณาโรงงานท่ีไมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมหรือโรงงานท่ีจัดใหมีการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเขมงวด และจะติดตามผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมของโรงงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ  มีการกําหนดพื้นท่ีสําหรับโรงงานประเภทตางๆ เพื่องายตอ
การควบคุม โดยบริษัทฯ ไดเนนถึงการรักษาส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก
ชุมชน  ซ่ึงลูกคาสวนใหญจะไดรับขอมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจากธนาคาร     สถาบันการเงินท่ี
ลูกคาติดตอเปนประจํา บริษัทคูคาของบริษัทฯ หรือผูรวมทุนกับบริษัทฯ ท้ังในและตางประเทศ  ตลอดจน
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) และบริษัทฯ ยังไดใหขอมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไวกับ 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เพื่อใหนกัลงทุนตางชาติท่ีสนใจเขามาลงทุนในประเทศไทยไดรับ
ขอมูลสะดวกข้ึน 
  ปจจุบัน   การท่ีจะมีลูกคาสนใจท่ีจะมาอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนเพิ่มข้ึน      นอกจาก 
คุณภาพในดานการพัฒนาท่ีดินหรือบริการแลว แนวโนมตลาดมุงเนนการสรางภาพลักษณท่ีดี การดําเนินธุรกจิ 
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม   ซ่ึงกําลังกลายเปนกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญ เพื่อเปนการ
เพิ่มศักยภาพทางดานการตลาด สรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา   ตลอดจนสรางแรงจงูใจใหกับนกัธุรกิจรายใหม 
ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   บริษัทฯ   จึงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงดาน
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง จนไดรับการรับรองและเกยีรติบัตรตางๆ ดังนี้ 
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  -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ไดรับเกยีรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม     ท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอ
สังคม  พ.ศ. 2552   (Standard for Social Responsibility  (CSR-DIW) B.E. 2552)    และไดรับการรับรองระบบ
การจัดการมาตรฐานแรงงานไทย  (มรท. 8001-2546)     ระดับสมบูรณข้ันริเร่ิมจากกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน  
  - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ได 
รับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนสถานประกอบการอุตสาหกรรม  ท่ีดําเนินงานตามหลักเกณฑ 
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม ของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง     
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง   3  แหง      ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม   
ISO 14001 : 2004   ของระบบ Central  Wastewater Treatment   จากสํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)  สังกัด
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว)  และไดรับเกยีรติบัตรจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใหเปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบ 
การอุตสาหกรรมตอสังคม พ.ศ. 2553  (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2553)   

 -    สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ในสวนของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง  ใหเปนระบบบําบัดน้ําเสียรวมท่ีไดรับมาตรฐานโรงงานจัดการกาก
อุตสาหกรรม  “ระดับเหรียญทอง”  ภายใต   “โครงการยกระดับผูประกอบการจดัการของเสีย”  ประจําป
งบประมาณ  2554 
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพนู  ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม  ท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอ
สังคม พ.ศ. 2554 (Standard for Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2554) 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ไดรับเกยีรติบัตรจากศูนยปฎิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี  ใหเปนนิคมอุตสาหกรรมสีขาวปองกันยาเสพติดประจําป พ.ศ. 2554  
 - ศูนยวิจัยพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน   จังหวดัราชบุรี   ไดดําเนนิงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม    ในรูปนิทรรศการเคล่ือนท่ีใหความรูดานส่ิงแวดลอม   และพลังงานเกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือกทดแทน รูปแบบตาง ๆ ท้ังพลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย  พลังงานน้ํา   พลังงานชีวมวลและให
ความรูเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม  ประกอบไปดวย  การคัดแยกขยะและนําหลักการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ใหกับนักเรียนโรงเรียนรอบ ๆ พื้นท่ี  
 โครงการศูนยวิจัยพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและพลังงานดงักลาว ไดรับการตอบรับจากชุมชนเปน
อยางดี แตเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีดังกลาว ประสบปญหาดานทรัพยากรแหลงน้ํา  ไมเอ้ืออํานวยตอการประกอบ
อุตสาหกรรม จึงไดชะลอโครงการดังกลาวไวกอน อยางไรก็ตามไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขยายผลไปยัง
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี 
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  -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ไดรับประกาศนยีบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในเร่ือง
ของการปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคมอยางตอเนื่อง พ.ศ.2555 
(Standard for Corporation Social Responsibility (CSR-DIW) B.E. 2555 ) CSR-DIW Continuous Award 
  -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  และลําพูน     ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใหเปนสมาชิกเครือขาย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม  Standard for Corporation Social Responsibility (CSR-DIW Network Center) 
  -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา     ไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ    จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดผานเกณฑการตรวจประเมินตามโครงการระบบการจดัการพลังงาน (EnMS-DIW)   ในสวน
ของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง (Central Wastewater Treatment) ภายใตโครงการตรวจประเมิน เพื่อรองรับ
ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001:2011) โดยไดดําเนินการจัดทํารูปแบบการประหยัด
พลังงานไฟฟาลง 5%  เม่ือเทียบกับคาไฟฟาป 2554    โดยในป 2556  สามารถลดดัชนีการใชพลังงานไฟฟาตอ
หนวยบําบัดนํ้าเสียลงจากป 2555 ไดถึง 25.5% 
  -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  กบินทรบุรี  และลําพูน ไดรับการรับรองระบบอยาง
ตอเนื่อง   จากการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 9001-2552  (ISO 9001:2008)      ขอบขายการ
รับรอง  “การพัฒนาท่ีดินและการใหบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน”   โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  (Management  System Certification  Institute (Thailand), Foundation 
For  Industrial  Development) 
  -    สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา    ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 
ISO 14001:2004   จากสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว)  ภายใตขอบขาย การดูแล
ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง  
  - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ไดรับรางวัลดีเดน นวัตกรรมเทคโนโลยี สีเขียว 
"Green Industrial Park"  
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  ไดรับมอบโลรางวัลดีเดนดาน Green  Industrial 
Park   จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวนัท่ี 12  กรกฎาคม 2555 
 ป 2556 บริษัทฯ ไดรับการรับรองและเกยีรติบัตรเพ่ิม ดงันี้ 
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา     ไดรับการรับรอง   จากสถาบันรับรองมาตรฐาน  
ไอเอสโอ เปนกลุมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม แหงแรกในประเทศไทย ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011  

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ไดรับการรับรองมาตรฐานการจดัการดานส่ิงแวดลอม ISO  
14001: 2008 แบบ Multisite รวม 3 แหง ไดแก ศรีราชา กบินทรบุรี ลําพูน  จากสถาบันรับรองระบบคุณภาพ 
(สรร.) สังกัดสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) ซ่ึงเปนปแรกสําหรับการขอการ
รับรองในรูปแบบ Multisite  
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- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ไดรับมอบรางวัล “ความรวมมือในการอนุรักษและ 
ฟนฟูแมน้ําเปนอยางดี”   ประจําป 2556  จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน    ศรีราชา     และลําพูน         ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวง 
อุตสาหกรรม       ในเร่ืองของการปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง     CSR-DIW 
Continuous  Award  2013   ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมใหยก 
ระดับสูวัฒนธรรมและเครือขายสีเขียวอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 ภาวะการแขงขัน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนของบริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
โดยเร่ิมตนจากการจัดใหมีศูนยการผลิตของบริษัทในกลุม        ดวยการต้ังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนเพื่อ
รองรับการขยายตัวของบริษทัในกลุมและบริษัทรวมทุน แตตอมาเม่ือบริษัทฯไดเปดกวางสําหรับอุตสาหกรรม
ท่ีใหความสนใจ  ทําใหบริษทัฯ  ตองแขงขันกับนิคมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง   ท้ังท่ีเปนของ
ภาครัฐบาลและเอกชน 
 กลยุทธการแขงขันท่ีสําคัญ คือ การเนนการแขงขันดวยคุณภาพและบริการระบบสาธารณูปโภค
และส่ิงอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาในปจจุบันและลูกคาในอนาคต ผานทีม
ขาย/ลูกคาสัมพันธ ซ่ึงจะประสานงาน  ดแูลลูกคา  กับผูบริหารและผูจดัการฝายตาง ๆ ของบริษัทฯ  
 ท้ังนี้  การใหบริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ในลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร  (One 
Stop Service)      จึงเปนทางเลือกใหมสําหรับผูประกอบการที่มีความประสงคจะแกปญหาดานตาง ๆ  อาทิ     
เชน แรงงาน ส่ิงแวดลอมหรือกําลังมองหาพื้นท่ีท่ีมีความพรอมในดานระบบสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน เชน 
ไฟฟา น้ําประปา   ระบบระบายนํ้าและโทรคมนาคม    อีกทั้งยังมุงเนนพัฒนาธุรกิจใหเปนเขตอุตสาหกรรมช้ัน
นําเชิงนิเวศน (Eco  Industrial  Park)  ท่ีมุงเนนการจดัการท่ีเปนมิตรกบัส่ิงแวดลอมและผูมีสวนไดสวนเสีย อัน
ไดแก  ชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง  เปนตน   เพื่อสรางสังคมท่ีนาอยูควบคูไปกับ
การดําเนนิธุรกิจท่ีตอเนื่อง 
 Brand Positioning  การกําหนดคุณสมบัตพิิเศษของท่ีดนิ วามีลักษณะพิเศษในการแขงขันอยางไร 
ซ่ึงในกลยุทธการแขงขันนัน้    บริษัทฯ      มีการนําเสนอความแตกตางการเปนผูนําดานความม่ันคงของระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน อาทิ   ไฟฟา น้ําประปา และระบบบาํบัดน้ําเสีย   ท่ีสามารถบําบัดน้ําเสียผาน
มาตรฐานกรมโรงงาน  ดวยระบบท่ีใชกระแสไฟฟาอยางคุมคาท่ีสุด      ซ่ึงถือเปนแนวทางการจัดการพลังงาน
อยางยั่งยืน อีกทั้งทําเลที่ตั้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนยังต้ังอยูบนพื้นที่ท่ีเหมาะแกการขนสงสินคาหรือ
ผลิตภัณฑไปยงัเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือทาเรือตางๆ  
 บริษัทฯ   สามารถควบคุมภาพลักษณของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   โดยมีการจัดหาและ
คัดเลือกโรงงานและบริษัทท่ีจะเขามาประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ราคาพ้ืนท่ีภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจึงมีราคาสูง  เพื่อปองกันโรงงานท่ีไมมีความสมบูรณและความพรอมในทุกๆ 
ดาน   ดังน้ัน นักลงทุนตางชาติยินดีซ้ือท่ีดินภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เพื่อประกอบธุรกิจในราคา
สูง  เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ Brand name  ถึงมีราคาสูงเพียงใด กย็ังคงมีลูกคาสนใจในผลิตภัณฑนั้นๆ สําหรับ
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ราคาขายท่ีดินตอไรภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน       เปรียบเทียบกับพืน้ท่ีเขตอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมขางเคียงในแตละภูมิภาคมีราคาท่ีสูงกวา         แตผูประกอบการยังตัดสินใจมาลงทุนในพื้นท่ีเครือ 
สหพัฒน    ท้ังนี้  เนื่องจากความไดเปรียบในดานโครงสรางพื้นฐาน    ท่ีมีความพรอมและความม่ันคงในระบบ
ไฟฟาโดยภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทุกแหงเปนท่ีตั้งของสถานีไฟฟายอย (Sub-Station)  ของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค    รวมท้ังมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากกาซธรรมชาติและชีวมวลภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน   ศรีราชา   และลําพูน   ระบบสํารองน้ําดิบท่ีเพียงพอ    ระบบผลิตประปาท่ีไดตามมาตรฐานการ
ประปาสวนภมิูภาคและระบบบําบัดน้ําเสีย  
 นอกจากนี้  บริษัทฯ  ไดนําระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001:2008   ดานการพัฒนาท่ีดินและ
บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004  ดานระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
(Central  Wastewater  Treatment)    มาใชในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหง      ในป  2556   สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ไดนาํระบบการจัดการดานพลังงาน ISO 50001:2011  จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ  (MASCI)     ขอบเขตภายใตระบบบําบัดน้ําเสียมาใช        เปนกลุมอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรมแหงแรกในประเทศไทย  อีกทั้งยังไดรับการรับรองเปนสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย  ตามระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) และ
ในป  2554   ไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม    ในสวนของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง ให
เปนระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่ไดรับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม    “ระดับเหรียญทอง”     ภายใต 
“โครงการยกระดับผูประกอบการจัดการของเสีย” ซ่ึงจะเปนสวนชวยในการตัดสินใจของนักธุรกิจ ท่ีประสงค
จะเขามาประกอบกิจการ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไดงายข้ึน 
 
จุดเดนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
 เหตุผลท่ีลูกคาเลือกประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท่ีสําคัญ ไดแก 
  1. ทําเลที่ตั้งสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เปนทําเลที่มีศักยภาพในการพัฒนา  และการ 
  ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง  มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการขนสงสินคา ท้ังทางบก   
  ทางอากาศ และทางทะเล คือ 
   (1) ทางบก 
  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  กบินทรและลําพูน ท้ัง 3 แหง ตั้งอยูบน 
 ถนนทางหลวงสายหลักท่ีเอ้ืออํานวยตอการคมนาคมขนสงไปยังภูมิภาคตางๆโดย 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา   ตั้งอยูถนนสุขาภิบาล 8  เช่ือมกับทางหลวงพิเศษ 
     หมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง) 

-  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี  ตั้งอยูทางหลวงหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร)  
-   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพนู   ตั้งอยูทางหลวงหมายเลข 116  (ถนนเล่ียงเมือง 
  ลําพูน-ปาซาง) 
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  โดยบริเวณรอบๆ สวนอุตสาหกรรมมีความเจริญ มีสถานศึกษา ธนาคาร โรงพยาบาลและสวน
ราชการท่ีจะอํานวยความสะดวกไดครบถวน 
  (2) ทางอากาศ 
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา อยูหางจากสนามบินสุวรรณภมิู   
   เพียง  98  กิโลเมตร และสนามบินอูตะเภา 59  กิโลเมตร    
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบรีุ  อยูหางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  
  เพียง  155  กิโลเมตร   และสนามบินอูตะเภา 195  กิโลเมตร  
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพนู  อยูหางจากสนามบินเชียงใหม 
  เพียง  35  กิโลเมตร 

  (3) ทางทะเล 
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  อยูหางจากทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง  
 เพียง  6 กิโลเมตร 
   2. มีคุณภาพในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม และความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภคและ 
    ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับรองรับการลงทุน   โดยจัดใหมีการใหบริการในเร่ืองการ 
    ผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม  ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระบบรักษาความ 
    ปลอดภัย  ท้ังในยามปกติและยามมีเหตุฉุกเฉิน  การดูแลรักษาภูมิทัศน  สภาพแวดลอม สถาน 
    พยาบาลสวนกลาง และรานคา Factory Outlet  เปนตน 
   3. บริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินท่ีม่ันคง และพัฒนาพื้นท่ีสําหรับสวนอุตสาหกรรมแลว 3 

แหง  ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลําพูน โดยแตละสวนอุตสาหกรรมจะมี
ท่ีดิน  อาคาร โรงงานสําเร็จรูป (SMEs  Factory)  ท้ังแบบขายและใหเชาไวพรอมรองรับการ
ขยายการลงทุนของผูประกอบการในกลุมอาเซียน ซ่ึงเปนผลจากการท่ีมีขอตกลง  FTA  

    ไทย -  อาเซียน  
   4. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  เปนการดําเนินธุรกจิบริหารงานโดยเอกชน  ทําใหมีความ

ยืดหยุนในการปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการไดมากกวาการบริหารงานโดยการนิคม
อุตสาหกรรม และสามารถนําเสนอรูปแบบของการบริการท่ีรวดเร็ว ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดด ี

   5. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน ตั้ง 
    อยูในพืน้ท่ีราบสูงเปนทําเลที่เหมาะสม   และเปนปจจยัสําคัญของนักธุรกิจในการตัดสินใจต้ัง

สถานประกอบการอุตสาหกรรม สําหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ท่ีตั้งอยูใน
พื้นที่ราบชายฝงทะเลภาคตะวนัออกอาจเกิดน้ําหลากเขาพื้นท่ีสวนอุตสาหกรรมในระยะเวลา
ส้ันๆ จากลําหวยสาธารณะหรืออางเก็บน้าํ โดยเฉพาะในฤดูท่ีมีฝนมากผิดปกติ ประเด็น
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ปญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนบริษทัฯ ไดจัดทําแผนปองกันและแกไขสถานการณฉุกเฉินไวพรอม
แลว 

 

จุดดอยของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
   -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน    เปนพืน้ท่ีเตรียมพรอมไวสําหรับอุตสาหกรรมท่ีผลิตขาย 
  ภายในประเทศ  และท่ีเนนการสงออกเปนหลัก   แตยังไมไดมีการจดัต้ังเขตปลอดภาษีอากร  
  (Free Zone-FZ)      ซ่ึงดําเนนิการรวมกับกรมศุลกากร    เพื่อประโยชนดานภาษี    สําหรับ 
  อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อสงออก 
 

 2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  
 (1) การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 
 บริษัทฯ จะจัดเตรียมท่ีดินในแตละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไมต่ํากวา 1,000 ไร โดย
มีหลักเกณฑในการพิจารณา  ไดแก  ทําเลท่ีตั้ง แหลงน้ําสาธารณูปโภคตางๆ นโยบายและขอกาํหนดตางๆ ของ
ทางราชการ เปนตน ดําเนนิการออกแบบและวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมและกําหนดความ
ตองการในการขยายตัวของบริษัทในกลุม   โดยจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคอยางครบถวนเพียงพอตอความ
ตองการของบริษัทท่ีประสงคจะเขามาประกอบกิจการ ซ่ึงในการพฒันาท่ีดินดังกลาวดําเนนิการในลักษณะท่ี
จะเปนการพัฒนาเปนข้ันๆ   ตามความตองการในการใชประโยชนใหคุมคา   โดยไมใหเกิดการสูญเปลาในการ
ลงทุน  
 (2) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 เนื่องจากภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ประกอบดวย  โรงงานจํานวนมาก ซ่ึงอาจ
นําไปสูปญหาสิ่งแวดลอม   บริษัทฯ ไดตระหนกัถึงความสําคัญของการควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จึง
ดําเนินการพัฒนา  กําหนดมาตรการ แนวทาง  และวิธีการในการดําเนนิงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โดย
ในระยะเร่ิมแรกไดมีการจัดตัง้หนวยงานข้ึนมา เพื่อรับผิดชอบรวบรวมขอมูล ทดลองและวจิัย เพือ่ควบคุมและ
ปองกันไมใหการดําเนนิงานของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน        กอใหเกดิผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตาม
มาตรฐานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด   ตอมาเม่ือมีโรงงานมากข้ึน งานมากข้ึน จากหนวยงานของ
บริษัทฯ  จึงไดแยกตัวออกมาจัดตั้งเปน  บริษัท อีสเทิรน ไทยคอนซัลต้ิง 1992  จํากัด  เพื่อทําหนาท่ีในการวิจยั
พัฒนาและดูแลดานส่ิงแวดลอมท้ังหมดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ท้ัง  3  แหง   ท้ังเร่ืองการบําบัดน้ํา
เสีย การกําจัดขยะมูลฝอย การจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม เชน  ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ซ่ึงท่ี
ผานมาผลการตรวจวดัของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน    ท้ังนี้ ในแต
ละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน บริษัทฯ ไดจดัใหมีระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง   กําหนดใหโรงงานตางๆ 
ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียในเบ้ืองตนกอนปลอยลงสูสวนกลาง ปจจบัุนบริษัทฯ ไดดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงดานส่ิงแวดลอมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง 3 แหงอยางตอเนื่อง  ดวยการรับรองระบบ
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การจัดการส่ิงแวดลอม  ISO 14001:2004 ของระบบ  Central  Wastewater  Treatment  จากสํานกัรับรองระบบ
คุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว)    
 2.3.4   งานท่ียงัไมไดสงมอบ    -ไมมี- 
 

3. ปจจัยความเส่ียง 
 3.1  ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกได ดงันี.้- 
 3.1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนบริษัทตางๆ 
  บริษัทฯ รวมลงทุนในหุนบริษัทตางๆ ในสัดสวนการถือหุนไมเกินรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทนั้นๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเปนการกระจายความเส่ียง มีบริษัทจํานวน
หนึ่งถือหุนในลักษณะไขวกนัหรือยอนกลับโดยสัดสวนการถือหุนท่ีถือยอนกลับนัน้  นับเปนสัดสวนท่ีนอย
มาก บริษัทฯ ไมมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทท่ีลงทุน ท้ังนี้การดําเนินการของบริษัทในกลุมเปนอํานาจ
อิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ 
  บริษัทฯ และบริษัทในกลุมจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนรวมกัน โดยจะ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกีย่วเนื่องกันหรือเอ้ือประโยชนตอกัน   มีนโยบายใหบริษทัท่ีรวมลงทุนและทําธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวเนื่องกบักิจการท่ีลงทุนมากท่ีสุดเปนผูติดตามผลการดําเนนิงานของบริษัทนัน้ๆ      เพื่อใหทราบปญหาท่ี 
เกิดข้ึนและรายงานใหบริษทัฯ  และผูถือหุนในกลุมทราบเพื่อรวมกนัเสนอแนวทางแกไขใหทันกบัสถานการณ
นั้นๆ บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล แตหากบริษทัใดมีผลขาดทุน นอกจาก
บริษัทฯ ไมไดรับเงินปนผลแลวยังตองบันทึกการดอยคาของเงินลงทุน     ซ่ึงมีผลกระทบตอกําไรและขาดทุน
ตลอดจนมูลคาทรัพยสินของบริษัทฯ   
 ป  2556  จํานวนบริษัทท่ีบริษัทฯ ไดรวมลงทุนในหุนบริษัทตางๆ มีจํานวนทั้งส้ิน 148  บริษัท
และมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจํานวน 12  บริษัท  เปนเงินท้ังส้ิน  71,875,141.48 
บาท 
 
 3.1.2  ความเสี่ยงจากการค้ําประกันบริษัทในกลุม 
  บริษัทฯ  มีการคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือใหกับบริษัทในกลุม   ท้ังบริษัทท่ีตั้งข้ึนใหมและบริษัท
รวมทุน โดยการคํ้าประกันใหกับบริษัทท่ีตั้งข้ึนใหมนั้น จะพิจารณาจากความจําเปน สําหรับบริษัทรวมทุนจะ
คํ้าประกันตามสัดสวนการลงทุน การคํ้าประกันมีความเสีย่งหากบริษัทในกลุมท่ีบริษัทฯ คํ้าประกนัไมสามารถ
ชําระหนีใ้หแกเจาหนี้ได  อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ท่ีตองไปรวมรับผิดชอบ และหากบริษัทดังกลาวมีผลการ
ดําเนินงานท่ีขาดทุน บริษัทฯ ยังตองบันทึกผลขาดทุนจากภาระคํ้าประกัน ซ่ึงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงในเร่ืองดังกลาว โดยลดการคํ้าประกันท่ีเกินจาํเปนรวมท้ัง
ใหบริษัทในกลุมท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามสายธุรกิจเปนผูคํ้าประกันแทน นอกจากนี้ยังพยายามใหบริษัทใน
กลุมตองมีความสามารถท่ีจะยืนหยัดอยูไดดวยตัวบริษัทเอง 
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 ณ  ส้ินป  2556   บริษัทฯ  มีวงเงินคํ้าประกันสินเช่ือใหกับบริษัทในกลุมจํานวน 7  บริษัท   วงเงิน
รวมประมาณ 152  ลานบาท  ยอดใชไปรวมประมาณ  20  ลานบาท โดยในปท่ีผานมามีการคํ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือเพ่ิม  1  บริษัท  คือ  บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด  มีวงเงินคํ้าประกัน 17.75 ลานบาท ยอดใชไป
ประมาณ 5 ลานบาท และไมมีการบันทึกผลขาดทุนจากภาระคํ้าประกัน 
 3.1.3 ความเสี่ยงจากการใหเชาและบริการ 
 บริษัทฯ  มีรายไดจากการใหเชาและบริการสาธารณูปโภคภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  
บริษัทฯ จําเปนตองจัดเตรียมความพรอมในดานตางๆ ท้ังในดานอาคารสํานักงาน โรงงานและระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อใหครอบคลุมการบริการตอลูกคาท่ีจะมาดําเนินกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
หากทรัพยสินดังกลาวเกิดความเสียหาย   บริษัทฯ  จะไดรับผลกระทบในดานรายได    ดังนั้น  บริษัทฯ  จึงมี
มาตรการในการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากทรัพยสินโดยการทําประกนัวินาศภัย    เพื่อลดและ
กระจายความเสี่ยงตอทรัพยสินดังกลาว จาํนวน  555,274,500.00  บาท 
 ป  2556  บริษัทฯ  มีรายไดจากการใหเชาจาํนวน  128,566,302.40   บาท  และมีรายไดจากบริการ 
สาธารณูปโภคจํานวน  2,117,118,018.96   บาท 
 3.1.4 ความเสี่ยงในดานส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาต ิ
  3.1.4.1  ความเสี่ยงในดานส่ิงแวดลอม 
   ปจจุบัน  สังคมโลกใหความสําคัญกับภาวะโลกรอน   และการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม  
บริษัทฯ ซ่ึงเปนผูประกอบการธุรกิจสวนอุตสาหกรรมยอมตระหนกัดถึีงปญหาดังกลาว โดยไดปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม  (EIA)  
เสนอตอสํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการติดตาม   และ
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการท่ีกําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสถานประกอบการตางๆ ท่ีอยูภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ปราศจากปญหาส่ิงแวดลอมตางๆ  อาทิเชน   ปญหามลพิษทางอากาศ และ
น้ําเสีย  ซ่ึงอาจมีผลกระทบกบัชุมชนโดยรอบและอาจนําไปสูการฟองรองทางกฎหมาย ทําใหบริษัทฯ  ตองเสีย 
ช่ือเสียงและเสียคาสินไหมตามคดีความท่ีเกิดข้ึนจนไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได  ซ่ึงท่ีผานมา ไมมีปญหา
ดังกลาวและเพื่อเปนการปองกันความเส่ียงบริษัทฯ จึงไดดําเนินโครงการยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ
อุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการส่ิงแวดลอม สงผลใหสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง  3  แหง ไดรับการ
รับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 : 2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment  แบบ  
Multisite จากสํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)  สังกัดสถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว) 
  3.1.4.2   ความเสี่ยงในดานภัยธรรมชาต ิ

 พื้นที่ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา และลําพูน มีความ
เส่ียงจากอุทกภัยนอย     เนือ่งจากไมมีแหลงน้ําไหลผาน  ลําพูน   ตั้งอยูในพ้ืนท่ีราบสูง  เปนทําเลที่มีความเส่ียง
นอยจากอุทกภัย และเปนปจจัยสําคัญของนักธุรกิจในการตัดสินใจต้ังสถานประกอบการอุตสาหกรรม  ท้ังนี ้



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

40 
 

ในป 2556  ท่ีผานมานั้น  จังหวัดปราจีนบุรี ไดรับผลกระทบจากอุทกภยัท่ีเกดิข้ึน    สงผลใหเกดิความเสียหาย
อยางมากแกจงัหวัด โดยท่ีระบบบําบัดน้าํเสียของศูนยปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียสวนกลาง-ชุมชน   สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี   ซ่ึงต้ังอยูบนระดับความสูงประมาณ 19  เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ปจจุบันรับน้ําเสียจากกิจกรรมพนกังานในโรงงานเขาระบบบําบัด 300-500  ลูกบาศกเมตร/วัน    ใน
สถานการณน้าํทวมท่ีเกดิข้ึนนั้น      ระบบบําบัดน้ําเสียของศูนยปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียสวนกลาง-ชุมชนไมได
รับผลกระทบแตอยางใด เนื่องจากต้ังอยูบนพื้นที่สูงน้ําไมสามารถทวมถึง สวนระบบบําบัดน้ําเสียของศูนย
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียสวนกลาง-โรงงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกบินทรบุรี  ตั้งอยูบนระดับความ
สูง 18  เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง  ซ่ึงปจจุบันมีน้าํเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานเขาระบบบําบัด
เฉล่ีย 3,000 ลูกบาศกเมตร/วนั  ในการออกแบบกอสรางพื้นท่ีระบบบําบัดในการปรับปรุงระบบคร้ังใหญ   เม่ือ
ป 2553 นั้น สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ไดทําการถมดินพื้นท่ีกอสรางใหสูงกวาระดับน้ําหลากโดยมี
ระดับอางอิง คือ   ถนนคันชลประทานท่ีกัน้ระหวางพื้นท่ีลุมน้ํากับพื้นท่ีการเกษตรและอยูอาศัย  โดยทําคันของ
ระบบสูงกวาคันชลประทานเฉล่ียประมาณ 20-30 ซม.  และจากสถานการณน้ําทวมพืน้ท่ี ในวันท่ี  21 กันยายน 
2556  ท่ีผานมา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ไดติดตามสถานการณของนํ้าหลากอยางตอเนื่อง ท้ังทาง
พื้นดิน และทางอากาศโดยไดสงเคร่ืองบินข้ึนสํารวจทิศทางนํ้า    และไดดําเนินการปองกันพื้นท่ีโดยการเสริม
คันดินโดยรอบระบบบําบัดเฉล่ียความสูงของคันประมาณ  1  เมตร  เพื่อปองกันน้ําทวมเขามาปนเปอนน้ําเสีย 
และปองกันน้าํเสียปนเปอนออกสูส่ิงแวดลอม แมวาพื้นท่ีโดยรอบจะมีระดับน้ําเสียเออลนเขาเต็มพื้นท่ี แต
ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง สามารถปองกันไมไหน้ําไหลเขาทวมพืน้ท่ีไดเปนอยางดี   โดยรวมความยาวของ
คันรอบพื้นท่ีระบบบําบัดท่ีทําการเสริมเปนระยะทางประมาณ   1.5   กิโลเมตร      สวนสวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒน ศรีราชา  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีราบชายฝงทะเลภาคตะวนัออกอาจเกิดน้ําหลากเขาพื้นท่ีสวนอุตสาหกรรมใน
ระยะเวลาส้ันๆ จากลําหวยสาธารณะหรืออางเก็บน้ําโดยเฉพาะในฤดูท่ีมีฝนมากผิดปกติ ประเด็นปญหา
อุทกภัยท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ ไดจัดทําแผนปองกันและแกไขสถานการณฉุกเฉินกรณีเกดิอุทกภยัไวพรอมแลวท้ัง  
3  สวนอุตสาหกรรม   โดยในแผนปองกนัประกอบดวย   ชุดปฏิบัติงานติดตามเฝาระวังปริมาณและระดับน้ํา
บริเวณรอบๆ  พื้นท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ในรัศมี  5  กิโลเมตร ตลอด 24  ช่ัวโมง  ท้ังนี ้ 
ไดกําหนดเกณฑการเฝาระวังไว  3  ระดบั   คือ  ระดับปกติ  ระดับเฝาระวังและแจงเตือน   ระดับแจงเตือน
โรงงานและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน    โดยทําการติดตามขาวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและนําขอมูลแผนท่ีอากาศ
มาวิเคราะหเปนประจําอยางตอเนื่อง    มีการซอมแผนดังกลาวทุกป    โดยในปท่ีผานมาสวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒนทุกแหงไมประสบอุทกภัย 
 3.1.5  ความเสี่ยงจากสารเคมี 

 สารเคมีเปนตัวแทนหน่ึงท่ีแสดงถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยีการผลิตควบคูไปกบัแนวทาง 
การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ดังนั้นโรงงานทุกแหงจึงมีความตองการใชสารเคมี เพื่อนํามาใช
ในทางอุตสาหกรรมการผลิต    รวมท้ังท่ีใชในชีวิตประจําวัน การนําสารเคมีมาใชนั้น   หากใชอยางถูกตองและ
ถูกวิธี ยอมกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาล   ขณะเดยีวกันหากใชขาดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองและขาด
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มาตรการปองกันความปลอดภัยท่ีดี อาจจะกอใหเกดิโทษอยางมหนัตเชนกัน เชน ปญหากากของเสียอันตราย 
การตกคางในผลิตภัณฑและส่ิงแวดลอม และการเกิดอุบัติเหตุภยัสารเคมี เปนตน ส่ิงเหลานี้กอใหเกดิความ
สูญเสียตอชีวติ  ทรัพยสิน  และความสมดุลทางระบบนิเวศนท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

 ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน มีบริษัทหลายๆ บริษัทท่ีจําเปนตองใชสารเคมี เพื่อนํามาใช
ในทางการผลิต  บริษัทฯ จงึไดประกาศใชมาตรการควบคุมการขนสงสารเคมีทุกชนิด  และของเสียอันตรายท่ี
เขาและออกภายในพื้นท่ีสวนอุตสาหกรรม เพื่อชวยลดความเส่ียงและปองกันอันตราย ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
สารเคมี มีผลบังคับใชตั้งแต 1 ธันวาคม  2555  ตามท่ีไดดําเนินการประกาศมาตรการควบคุมการขนสงสารเคมี
ทุกชนิดและของเสียอันตราย เขาและออกภายในพืน้ท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา นั้นไดรับความ
รวมมือจากทุกบริษัทภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เปนอยางดี  ซ่ึงบริษัทฯ  มีนโยบายมุงม่ัน
และพัฒนามาตรการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ตอบสนองนโยบายของผูบริหารที่จะลดความเส่ียง โอกาสใน
การเกิดภาวะฉุกเฉินดานสารเคมี พรอมตอยอดมาตรการดังกลาวไปยังสวนอตุสาหกรรมเครือสหพัฒน 
กบินทรบุรี และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน ในป 2557  

 
 3.2  ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
 เนื่องจากหุนของบริษัทฯ มีการซ้ือขายหมุนเวยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คอนขาง
นอย ดังนั้น  ผูถือหุนจึงอาจมีความเส่ียงท่ีจะไมสามารถซ้ือขายหุนไดทันทีในราคาท่ีตองการ 
 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 4.1   ทรัพยสินถาวรท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  สินทรัพยท่ีบริษทัฯ ใชในการประกอบธุรกจิ ประกอบดวย 
 

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลคา 
(พันบาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทุน ผูถือหุน 15,375,395  ไมมี 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน      
1. อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรม 
เครือสหพัฒน  กบินทรบุรี 

 
เปนเจาของ 

 
101,933 

  
ไมมี 

2. อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรม   
เครือสหพัฒน ลําพูน 

 
เปนเจาของ 

 
176,645 

  
ไมมี 

3. อสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีดินอ่ืน เปนเจาของ 353,384  ไมมี 
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ประเภท 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ

มูลคา 
(พันบาท) 

 ภาระ
ผูกพัน

ระบบสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เปนเจาของ 9,495  ไมมี
ส่ิงปลูกสรางสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เปนเจาของ 686,911  ไมมี
ท่ีดินอ่ืนๆ เปนเจาของ 1,496,792  ไมมี
อาคารสํานักงานสาขา เปนเจาของ 16,551  ไมมี
อาคารโรงงานสําเร็จรูปใหเชาหรือขาย เปนเจาของ 614,513  ไมมี
สินทรัพยอ่ืน ๆ  เปนเจาของ 123,223  ไมมี
สินทรัพยระหวางสราง เปนเจาของ 192,254  ไมมี

 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเชาพืน้ท่ีในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  (มหาชน)   
ตั้งอยูเลขท่ี 530  ซอยสาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอรเนช่ันแนล  จํากดั  (มหาชน)     บริเวณ ช้ัน 4  พื้นที่เชา 1,080.85  ตารางเมตร  โดยจายคาเชาเดือนละ  
178,340.- บาท รวมเปนเงินคาเชาปละ 2,140,080.- บาท 
  

สิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายทางการคา 
 เคร่ืองหมายการคาท่ีบริษัทฯไดรับสิทธิ และท่ีเปนเจาของ สามารถจําแนกไดดังน้ี 
 - เคร่ืองหมายการคาตางประเทศ  
 บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศตามสัญญาให
ใชเคร่ืองหมายการคา           โดยสัญญาสวนหนึ่งกําหนดใหมีการตออายุโดยอัตโนมัติและสัญญาอีกสวนหนึ่ง
กําหนดใหบริษัทฯ แจงขอตออายุไปยังคูสัญญาเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้  บริษัทฯ
ไดทําสัญญายนิยอมใหบริษทัรวมในกลุมใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว ในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑยี่หอ
ตางๆ  โดยบริษัทฯจะไดรับคาตอบแทนในรูปคาลิขสิทธ์ิรับ ปจจุบันเคร่ืองหมายการคาตางประเทศท่ีบริษัทฯ
ไดรับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

เคร่ืองหมายการคา เงื่อนไขท่ีสําคญั 
1. GUY LAROCHE 1.  ใหสิทธิผลิตในประเทศไทยและจําหนายสินคาในประเทศไทยและตางประเทศ

      ตามท่ีกําหนด 
2.  ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ 
3.  หามบริษัทฯโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 3  เวนแตไดรับ 
     ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา 

2. MIZUNO 
 

1.  ใหสิทธิผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย
2.  ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ 
3.  หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 3 เวนแตไดรับความ 
     ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา 
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เคร่ืองหมายการคา เงื่อนไขท่ีสําคญั
3. LE COQSPORTIF 1.  ใหสิทธิผลิตในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศไทยและ 

      ตางประเทศตามท่ีกําหนด 
2.  บริษัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตให บริษัท แชมปเอช จํากัด ไดเทานั้น  
     โดยจะตองจําหนายสินคาใหแก บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด        
      (มหาชน)  เพื่อทําการจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป 

4. ELLE 1.  ใหสิทธิผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย และตางประเทศตามท่ีกําหนด
2.  บริษัทฯสามารถโอนสิทธิในการผลิตใหบริษัทในประเทศไทยตามที่กําหนด  
     โดยตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา 

5. ABSORBA  
   (เส้ือผาเด็ก) 
 
 

1.  ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศไทย และ   
      ตางประเทศตามท่ีกําหนด 
2.  ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษัทฯ 
3.  หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 3 เวนแตไดรับความ 
     ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา   

6. ABSORBA  
   (เคร่ืองสําอาง) 

1.  ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศไทย และ
      ตางประเทศตามท่ีกําหนด 
2.  หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลท่ี 3 เวนแตไดรับความ 
     ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา 

 
  -  เคร่ืองหมายการคาในประเทศ  
  บริษัทฯ เปนเจาของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ตอ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย ตามประเภทของผลิตภัณฑ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทรวมในกลุมใชเคร่ืองหมายการคา
ดังกลาวในการผลิตและจําหนายผลิตภณัฑยี่หอตางๆ  เชน  กุลสตรี  Rain Flower  และ Homecare  เปนตน 
โดยบริษัทฯ  จะไดรับคาตอบแทนในรูปคาเคร่ืองหมายการคารับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ ไดจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคาจํานวนกวา 70  เคร่ืองหมายรวมกวา 100  คําขอ 

นอกจากนี้   สํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลังงาน  กระทรวงพลังงาน   ไดอนุมัติใบอนุญาต 
จําหนายไฟฟา  และใบอนุญาตระบบจําหนายไฟฟาให  บริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง  จํากดั  (มหาชน)
ดังนั้น บริษัทฯ สามารถจําหนายไฟฟาไดเอง โดยไดดําเนินการภายใต พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน  พ.ศ.2550 ซ่ึงเปนการดําเนินการตอเนื่องจากสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาเดิม เม่ือ 3 กรกฎาคม 
2541  และบริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาและไอน้ํากับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากดั (มหาชน)  ซ่ึงเปน
ผูผลิตไฟฟาและไอน้ําในกลุมสหพัฒนโดยมีกําลังการผลิตไฟฟาสูงถึง 174  เมกกะวตัต และผลิตไอนํ้า 81 ตัน
ตอช่ัวโมง          ซ่ึงเปนการเสริมสรางความม่ันคงใหกับระบบจําหนายดานพลังงานในสวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒน ศรีราชา 
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 4.2    นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
                   บริษัทฯ  ไมมีบริษัทยอยมีแตบริษัทรวม  บริษัทฯ รวมลงทุนในหุนบริษัทตางๆ ในสัดสวนการ
ถือหุนไมเกนิรอยละ  50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทันั้นๆ การลงทุนจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ
เพื่อกระจายความเส่ียง บริษทัฯ ไมมีอํานาจควบคุมกจิการในบริษัทท่ีลงทุน  ท้ังนี้ การดําเนินการของบริษัทท่ี
ลงทุนเปนอํานาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ     โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนือ่งกันหรือ
เอ้ือประโยชนตอกัน  
 
 4.3 การประเมินราคาทรัพยสิน  
  บริษัทฯ  ไดประเมินราคาท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย 
(IFRS)  ในเร่ืองการทบทวนอายุการใชประโยชนและมูลคาคงเหลือ 
  

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
ในป  2553 บริษัทฯ  ไดเปนโจทก  ยืน่ฟอง บริษัท พีซีบี  เซ็นเตอร  จํากดั   เนื่องจากไดปฏิบัติผิดสัญญา 

ซ้ือขาย บริการ จํานวน 44,540,297.85 บาท รวมดอกเบ้ีย 1,052,493.34 บาท เปนจํานวนทุนทรัพย
45,592,791.19  บาท   เปนคดีแพง   ตอศาลจังหวัดชลบรีุ   เม่ือวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2553     คดีหมายเลขดําท่ี  
1198/2553  และเม่ือวันท่ี  26 มกราคม  2554 ไดมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความตอศาล โดยยอมชําระ
หนี้เงินตนใหแกบริษัทฯ เปนจํานวนท้ังส้ิน 44,540,297.85 บาท โดยขอผอนชําระใหเปนรายเดือนภายใน
กําหนด  2  ป  (24 งวด)  และจะชําระให ภายในวันส้ินเดือนของทุกๆ เดือน    เร่ิมต้ังแต ส้ินเดือนกุมภาพันธ 
2554  เปนตนไป  หากผิดนดัชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งใหถือวาผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมด และยินยอมใหบริษัทฯ  
บังคับคดีไดทันทีตามฟองเปนเงินจํานวน  45,592,791.19 บาท    และยอมชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 
7.5 ตอปของเงินสวนท่ีคางชําระท้ังหมด 

เนื่องจาก  บริษัท  พีซีบี  เซ็นเตอร  จํากดั   ผิดนัดชําระหนี้ใหแกบริษัทฯ ตามสัญญาประนีประนอมยอม 
ความขางตน บริษัทฯ จึงไดดําเนินการยื่นฟอง บริษัท พซีีบี เซ็นเตอร จํากัด  ตอศาลลมละลายกลาง เม่ือวนัท่ี   
2 มีนาคม 2555 เพื่อใหเจาพนักงานพิทักษทรัพย เขามาเปนผูควบคุมดูแลจัดการทรัพยสินของ บริษัท พีซีบี 
เซ็นเตอร  จํากดั  ในการชําระหนี้  และศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย บริษัท  พีซีบี  เซ็นเตอร  จํากัด  เดด็ขาด เม่ือวัน 
ท่ี  17  พฤษภาคม  2555  คดีหมายเลขดําท่ี  ล.1455/2555  คดีหมายเลขแดงท่ี  ล.3583/2555 
 ตอมาศาลลมละลายกลาง ไดมีคําพิพากษา คดีหมายเลขดําท่ี ล.1455/2555 คดีหมายเลขแดงท่ี  
ล.3583/2555  ให บริษัท พีซีบี เซ็นเตอร จํากัด  ลมละลาย  เม่ือวันท่ี  1  กรกฎาคม 2556 
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6.    ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
 6. 1   ขอมูลท่ัวไป 
 6.1.1   ชื่อ สถานท่ีตัง้สํานักงาน 
  ชื่อ  : บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
  ท่ีตั้งสํานักงานใหญ  : 530 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา   
     กรุงเทพฯ 10120  
  ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกจิหลัก 3ประเภท ไดแก ธุรกจิการลงทุนในหุน 
     บริษัทตางๆ  ธุรกิจการใหเชาและบริการ  และธุรกิจสวน 
     อุตสาหกรรม 
  เลขทะเบียนบริษัท/ 
  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร : 0107537001340 
  โทรศัพท  : 0-2293-0030 
  โทรสาร  : 0-2293-0040 
  โฮมเพจ  : http://www.spi.co.th 
  อีเมล  : เลขานุการบริษัท  
     darunee@spi.co.th 
   ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน  
   pirom@spi.co.th 
   ผูรับผิดชอบดานนักลงทุนสัมพันธ  
   sauwanee@spi.co.th 

   ผูชวยผูจัดการฝายสํานักงานลูกคาสัมพันธ
amphol@spi.co.th 

   ผูชวยผูจัดการฝายสํานักงานงานชุมชนสัมพันธ
 kumthorn@spi.co.th 

  ทุนจดทะเบียน   : ทุนจดทะเบียนจํานวน  800,000,000  บาท  ประกอบดวย 
      หุนสามัญ จํานวน 800,000,000  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  
      1 บาท 
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว : จํานวน 494,034,300  บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 
    จํานวน 494,034,300  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  
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ท่ีตั้งสาขา 
  สาขาท่ี 1 : 999 หมูท่ี 11 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20230 
  โทรศัพท : (038) 480-444  
  โทรสาร : (038) 480-505 
 สาขาท่ี 2 : 1 หมูท่ี 5 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จงัหวัดปราจีนบุรี 25110 
 โทรศัพท : (037) 205-203-7 
 โทรสาร : (037) 205-202 
 สาขาท่ี 3 :   189 หมูท่ี 15 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู  51000 
 โทรศัพท :   (053) 584-072-4 
 โทรสาร :   (053) 584-080 
 สาขาท่ี 4 :   196 หมูท่ี 11 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจีนบุรี 25110   
 โทรศัพท :   (037) 290-345 
 โทรสาร :   (037) 290-345 
  สาขาท่ี 5 :   269 หมูท่ี 15 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 63110 
  โทรศัพท :   (055) 546-634 
  โทรสาร :   (055) 546-634 
 
 6.1.2 ชื่อ สถานท่ีตัง้สํานักงาน ประเภทธุรกิจ จํานวนหุน ชนิดของหุน ท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทท่ี
บริษัทฯ ถือหุนตัง้แตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวมีรายละเอียด ดงันี ้

ชื่อบริษัท สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท 
หุน 

จํานวนหุน 
ท่ีออกจําหนาย 

จํานวนหุน 
ท่ี SPI ลงทุน 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

% 

มูลคาเงินลงทุน 
(บาท) 

บริษัทจําหนาย               
1 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อนิเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามัญ 290,633,730 64,231,640 22.10  659,099,008.89  
2 บมจ. สหพัฒนพิบูล กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามัญ 323,379,803 65,696,365 20.32  307,112,623.32  
3 KYOSHUN CO., LTD. ญ่ีปุน ตัวแทนขาย สามัญ 600 110 18.33  1,997,600.00  
4 บจ. บางกอกแอธเลติก กรุงเทพฯ ชุดกีฬา สามัญ 2,000,000 363,155 18.16  69,561,939.58  

5 
INTERNATIONAL  COMMERCIAL  
CORDINATION LTD. (H.K)                   ฮองกง ตัวแทนขาย สามัญ 26,569 3,600 18.00  2,161,197.26  

6 บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ อุปโภค สามัญ 14,951,000 2,317,738 15.50  43,120,478.00  
7 บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ รานคาปลีก สามัญ 200,000 30,000 15.00  30,000,000.00  
8 บมจ. โอ ซี ซี  กรุงเทพฯ อุปโภค สามัญ 60,000,000 7,635,000 12.73  12,215,983.30  
9 บจ. มอรแกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 400,000 48,000 12.00  4,800,000.00  

10 บจ. วีน อนิเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 300,000 36,000 12.00  3,600,000.00  
11 บจ. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย)  กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 8,000,000 957,205 11.97  9,572,050.00  
12 บจ. ซันรอยแปด กรุงเทพฯ ผูกระจายสินคา สามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00  10,000,000.00  

รวม 1,153,240,880.35  
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ชื่อบริษัท สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท 
หุน 

จํานวนหุน 
ท่ีออกจําหนาย 

จํานวนหุน 
ท่ี SPI ลงทุน 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

% 

มูลคาเงินลงทุน 
(บาท) 

บริษัทผลิต               
1 บจ. ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) สมุทรปราการ บรรจุภัณฑพลาสติก สามัญ 600,000 226,396 37.73  22,639,600.00  
2 บจ. ไหมทอง กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 1,000,000 310,000 31.00  30,252,029.69  
3 บจ. สหชลผลพชื  ชลบุรี เกษตร สามัญ 2,000,000 594,664 29.73  77,791,484.00  
4 บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอร่ีส กรุงเทพฯ เคร่ืองสําอาง สามัญ 12,000,000 3,000,000 25.00  165,000,000.00  
5 บจ. ไลออน (ประเทศไทย)  กรุงเทพฯ ผงซักฟอก สามัญ 3,000,000 744,000 24.80  74,400,000.00  
6 บจ. แฟมิลี่โกลฟ ชลบุรี ถุงมือยาง สามัญ 1,420,000 337,250 23.75  33,725,000.00  
7 บมจ. ธนูลักษณ  กรุงเทพฯ เส้ือผาและเคร่ืองหนงั สามัญ 120,000,000 28,220,820 23.52  28,688,920.22  
8 บจ. แชมปเอช  กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 400,000 90,000 22.50  9,000,000.00  
9 บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟดูส กรุงเทพฯ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป สามัญ 180,000,000 39,520,820 21.96  90,310,095.47  
10 บมจ. ไทยวาโก  กรุงเทพฯ ชุดชัน้ใน สามัญ 120,000,000 25,512,500 21.26  63,545,155.00  
11 บจ. ที ยู ซี อลีาสติค  กรุงเทพฯ ผายืดเพาเวอรเนท สามัญ 1,600,000 336,000 21.00  33,600,000.00  
12 บจ. ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอร่ิง ชลบุรี บรรจุภัณฑพลาสติก สามัญ 1,200,000 240,000 20.00  47,625,000.00  
13 บจ. เอส. แอพพาเรล สมุทรปราการ เส้ือผา สามัญ 360,000 72,000 20.00  7,200,000.00  
14 บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ)  ปราจีนบุรี ปนดาย สามัญ 32,400,000 6,385,170 19.71  76,609,202.82  
15 บจ. บางกอกโตเกียวซอคส  กรุงเทพฯ ถุงเทา สามัญ 1,432,200 280,000 19.55  26,764,312.50  
16 บจ. โทเทิลเวย อิมเมจ กรุงเทพฯ เคร่ืองหนงั สามัญ 200,000 38,998 19.50  6,246,583.44  
17 บจ. ไทยมอนสเตอร  กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 200,000 39,000 19.50  5,906,141.75  
18 บจ. ไฟวสตารพลัส กรุงเทพฯ เส้ือขนสัตว สามัญ 500,000 97,500 19.50  9,750,000.00  
19 บจ. เอชแอนดบี  อินเตอรเท็กซ                  กรุงเทพฯ ตุกตาผา สามัญ 400,000 76,000 19.00  7,600,000.00  
20 บจ. แกรนดสตารอินดัสตรี กรุงเทพฯ รอยสายบา ปมเตาชิมเลส สามัญ 200,000 36,000 18.00  14,052,348.45  
21 บจ. สหนําเท็กซไทล กรุงเทพฯ ผลิตยางยืด รับจางปนดาย สามัญ 360,000 64,800 18.00  7,747,488.00  
22 บจ. เอราวัณส่ิงทอ สมุทรปราการ ส่ิงทอ สามัญ 5,000,000 745,124 16.02  110,768,762.91  
23 บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ  กรุงเทพฯ ชุดชัน้ใน สามัญ 3,000,000 480,000 16.00  4,922,582.50  
24 บจ. มอลเทนเอเซียโพลิเมอรโปรดักส  ชลบุรี ชิ้นสวนรถยนตท่ีทําจากยาง สามัญ 1,200,000 187,200 15.60  18,720,000.00  
25 บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ชลบุรี กระแสไฟฟา สามัญ 955,000,000 147,697,030 15.47  257,709,680.88  
26 บมจ. เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล  

เอนเตอรไพรส กรุงเทพฯ เคร่ืองสําอาง สามัญ 149,930,828 23,016,071 15.35  130,042,427.82  
27 บจ. เจนเนอรรัลกลาส  ชลบุรี ผลิตขวดแกว สามัญ 14,500,000 2,175,000 15.00  34,339,805.49  
28 บจ. โตโยเท็กซไทลไทย กรุงเทพฯ ถุงเทา สามัญ 300,000 45,000 15.00  4,500,000.00  
29 บจ. ไทยโคบาชิ  ชลบุรี กลองกระดาษ สามัญ 1,000,000 150,000 15.00  15,000,000.00  
30 บจ. ไทยสปอรตการเมนท  กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 100,000 15,000 15.00  1,500,000.00  
31 บจ. อีสเทิรนรับเบอร ชลบุรี พื้นรองเทา สามัญ 300,000 45,000 15.00  4,500,000.00  
32 บจ. ไทยอาราอิ  ชลบุรี อะไหลรถจักรยานยนต สามัญ 1,260,000 185,850 14.75  19,202,504.36  
33 บจ. อินเตอรเนชั่นแนลเลทเธอรแฟชัน่  กรุงเทพฯ รองเทาหนัง สามัญ 500,000 70,000 14.00  7,000,000.00  
34 บมจ. ประชาอาภรณ กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 96,000,000 13,228,666 13.78  56,886,983.49  
35 บจ. ไทยคามายา  กรุงเทพฯ บรรจุภัณฑ สามัญ 1,000,000 128,000 12.80  14,528,000.00  
36 บจ. ราชาอูชิโน กรุงเทพฯ ผาขนหน ู สามัญ 1,215,000 150,828 12.41  10,080,960.00  
37 บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ กรุงเทพฯ ผาลูกไมปก สามัญ 108,000,000 12,993,750 12.03  12,993,750.00  
38 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด)  ชลบุรี อุปกรณกีฬาประเภทบอล สามัญ 1,000,000 120,000 12.00  12,000,000.00  
39 บจ. ไทยกุลแซ  ปราจีนบุรี ชุดชัน้ในชาย สามัญ 1,800,000 198,000 11.00  19,800,000.00  
40 บจ. สหเซวา ชลบุรี ผลิตภัณฑพลาสติก สามัญ 14,500,000 1,525,000 10.52  15,250,000.00  
41 บจ. ก่ิวไป (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ซอส สามัญ 2,600,000 260,000 10.00  26,000,000.00  
42 บจ. ไทยชิกิโบ  ชลบุรี ปนดายฝาย สามัญ 2,375,000 237,600 10.00  23,760,000.00  
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ชื่อบริษัท สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท 
หุน 

จํานวนหุน 
ท่ีออกจําหนาย 

จํานวนหุน 
ท่ี SPI ลงทุน 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

% 

มูลคาเงินลงทุน 
(บาท) 

บริษัทผลิต (ตอ)             
43 บจ. ไทยทาคายา  กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 300,000 30,000 10.00  3,000,000.00  
44 บจ. ไทยโทมาโด ชลบุรี กรอบหนาตางอลูมิเนียม สามัญ 100,000 10,000 10.00  1,000,000.00  
45 บจ. ไทยสเตเฟล็กซ กรุงเทพฯ ผาซับในฉาบกาว สามัญ 600,000 60,000 10.00  6,000,000.00  

46 บจ. 
ยู.ซี.ซี.อูเอะชิมา คอฟฟ (ประเทศ
ไทย)  กรุงเทพฯ 

ผลิตและจําหนายกาแฟ
กระปอง สามัญ 150,000 15,000 10.00  1,500,000.00  

47 
THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) 
Kft. ฮังการี บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป สามัญ     10.00  32,182,363.55  

48 บจ. ทาเค ไฮเทค  ชลบุรี 
ฉีดพลาสติกใชเปน
อุปกรณไฟฟา สามัญ 500,000 50,000 10.00  5,000,000.00  

รวม 1,686,641,182.34  

ชื่อบริษัท 
 

สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท 
หุน 

จํานวนหุน 
ท่ีออกจําหนาย 

จํานวนหุน 
ท่ี SPI ลงทุน 

สัดสวน 
เงินลงทุน 

% 

มูลคาเงินลงทุน 
(บาท) 

บริษัทอื่น               
1 บจ. สหพัฒน เรียลเอสเตท  กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 10,000,000 4,000,000 40.00  100,000,000.00  
2 บจ. อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 ชลบุรี ธุรกิจส่ิงแวดลอม สามัญ 200,000 80,000 40.00  10,000,000.00  
3 บจ. บุญ แคปปตอลโฮลดิ้ง กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 17,500,000 6,299,999 36.00  62,999,990.00  
4 บจ. พิทักษกิจ  ชลบุรี บริการ สามัญ 200,000 67,040 33.52  6,704,000.00  
5 บจ. เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี กรุงเทพฯ ใหเชาทรัพยสิน สามัญ 400,000 112,582 28.15  11,258,200.00  
6 บจ. ทรัพยสินสหพัฒน กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 200,000 52,500 26.25  5,250,000.00  
7 บจ. เค.อาร.เอส.ลอจิสติคส  ชลบุรี ระบบขนสงสินคา สามัญ 1,000,000 200,000 20.00  2,000,000.00  
8 บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกก้ิง เซอรวิส กรุงเทพฯ ประกันภัย สามัญ 50,000 9,995 19.99  999,500.00  
9 บจ. สหอุบลนคร   กรุงเทพฯ สวนอุตสาหกรรม สามัญ 1,250,000 243,750 19.50  6,998,437.50  

10 บจ. แพนแลนด  กรุงเทพฯ พัฒนาท่ีดิน สามัญ 3,000,000 580,000 19.33  58,000,000.00  
11 บจ. ศรีราชาขนสง  ชลบุรี ขนสง สามัญ 100,000 18,000 18.00  2,952,357.50  
12 บจ. วิจัยและพัฒนาโอซูกาเอเซีย กรุงเทพฯ วิจัย สามัญ 800,000 130,666 16.33  13,066,600.00  
13 บจ. ชิเซโดโปรเฟสชัน่แนล  

(ไทยแลนด) กรุงเทพฯ สถานบริการความงาม สามัญ 7,000,000 1,050,000 15.00  10,500,000.00  
14 บจ. ไทเกอร ดิสทริบิวชั่น แอนด  

โลจิสติคส กรุงเทพฯ ขนสง สามัญ 2,000,000 300,000 15.00  8,427,000.00  
15 บจ. ไทยซีคอมพิทักษกิจ  กรุงเทพฯ ระบบรักษาความปลอดภัย สามัญ 3,788,572 568,286 15.00  94,680,056.00  
16 บจ. ไทยฟลายอิง้เมนเท็นแนนซ  ชลบุรี ซอมและบํารุงรักษาเครื่องบิน สามัญ 20,000 3,000 15.00  300,000.00  
17 บมจ. ฟารอีสท ดีดีบี กรุงเทพฯ โฆษณา สามัญ 7,500,000 1,055,700 14.08  29,154,287.52  
18 บจ. สยามออโตแบคส กรุงเทพฯ อุปกรณรถยนต สามัญ 3,990,000 500,000 12.53  5,000,000.00  
19 บจ. สหรัตนนคร ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรม สามัญ 1,800,000 225,000 12.50  22,500,000.00  
20 บจ. เค.คอมเมอรเชียล แอนด  

คอนสตรัคชั่น กรุงเทพฯ กอสราง สามัญ 500,000 50,000 10.00  5,150,406.14  
21 บจ. ไทย คิวบิค เทคโนโลย่ี  กรุงเทพฯ CUBIC PRINTING สามัญ 400,000 40,000 10.00  4,000,000.00  
22 บจ. บุญรวี กรุงเทพฯ บริการ สามัญ 200,000 20,000 10.00  2,000,000.00  

รวม 461,940,834.66  
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 6.1.3  บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 
  นายทะเบียนหลักทรัพย - บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
    อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  62 ถนนรัชดาภิเษก  
   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท  0-2229-2800     
 ผูสอบบัญช ี   - นางสุวิมล  กฤตยาเกยีรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
     2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน    โรจนนครินทร     ผูสอบบัญชี 
     รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอร 
     เนช่ันแนล จํากัด  16/32   ซอยสุขุมวิท   22    ถนนสุขุมวิท  
     แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110   
     โทรศัพท  0-2259-5300  โทรสาร  0-2260-1553 
 
 6.2  ขอมูลสําคัญอ่ืน 
  -ไมมี-    
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

50 
 

สวนที่  2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
  (1) ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
  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) หลักทรัพยอ่ืนที่มีสิทธ์ิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ      
   - ไมมี – 
  (3)   หลักทรัพยอ่ืนที่ไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงิน หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือตราสารหนี้  

 -ไมมี – 
  (4)   ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการออก และเสนอขาย 
   หลักทรัพย  หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยท่ีขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนาม 
   ดวย 
 - ไมมี - 
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 7.2 ผูถือหุน 
  (1) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ปดสมุดทะเบยีน  ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ผูลงทุนสามารถดูรายช่ือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ท่ีถือสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปด 
  สมุดทะเบียนผูถือหุน   เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจบัุนได  จากเวบ็ไซตของบริษัทฯ 

www.spi.co.th   กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
 

 การกระจายการถือหุนตามจํานวนรายท่ีถือ โดยแบงชวงจาํนวนหุนท่ีถือตามจํานวนรายของผูถือหุน 
ดังรายละเอียด 
 
 

ชวงจํานวนหุนที่ถือ 
ป 2556 

 จํานวนรายท่ีถือ % 
 1  -  50 99 9.49 
                                   51  -  100 68 6.52 
                                 101  -  500 93 8.92 
                                 501  -  1,000 95 9.11 
                              1,001  -  3,000 142 13.61 
                              3,001  -  5,000 84 8.05 
 5,000  - ข้ึนไป 462 44.30 
 รวม 1,043 100.00 

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1.   บริษัท โชควัฒนา จํากัด 72,446,150 14.664 
2.   บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 48,006,770 9.717 
3.   MITSUBISHI CORPORATION 33,700,000 6.821 
4.   บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 32,219,530 6.522 
5.   นายวีรพัฒน   พูนศักดิ์อุดมสิน 18,683,400 3.782 
6.   NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.568 
7.   บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จํากัด 17,149,860 3.471 
8.   บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 14,577,040 2.951 
9.   บริษัท ยูนีเว็ลธ จํากัด 13,327,110 2.698 
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 10,196,750 2.064 

รวม 277,931,610 56.258 
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 กระจายการถือหุนตามประเภทของบุคคลท่ีถือ โดยแบงประเภทของบุคคลท่ีถือตามจํานวนหุนท่ีถืออยู
ดังรายละเอียด 

                       ประเภทบุคคล 
ป 2556 

จํานวนหุน % 
บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน 274,176,703 55.50 
ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน 259,870 0.05 
บุคคลภายนอกท่ัวไปท่ีไมใชพนักงานบริษัท 105,843,937 21.42 
พนักงานบริษัท 9,748,020 1.97 
นักลงทุนตางประเทศ 104,005,770 21.05 

รวม 494,034,300 100.00 
 

  (2)   ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ (Shareholders’ Agreement)  ในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย  หรือการบริหารงานของบริษัท โดยขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลงนามดวย 

- ไมมี  - 
 

 7.3  การออกหลักทรัพยอ่ืน 
 - ไมมี – 
 
 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 
  -   บริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลข้ันตํ่า  0.10  บาทตอหุน  (เทากับ รอยละ 10  ของราคามูลคาหุน)  
แตท่ีผานมาบริษัทฯ จายเงินปนผลมากกวานโยบาย โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน  กระแสเงินสดของ 
บริษัทฯ  และภาวะเศรษฐกจิ 

 
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุน ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2557 เพ่ืออนุมัติการจายเงินปนผลหุนละ 0.23 บาท 
 
  -  บริษัทยอย 
 - ไมมี – 

ป 2556 2555 2554 2553 2552 
อัตรากําไรสุทธิตอหุน 2.63 2.64 2.07 2.07 2.03 
อัตราเงินปนผลตอหุน* 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 
อัตราการจายเงนิปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 8.74% 8.71% 11.11% 10.63% 9.85% 
อัตราการจายเงนิปนผลตอกําไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ) 15.72% 19.66% 24.47% 23.66% 19.61% 
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8.    โครงสรางการจัดการ 
 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน ถวงดุล และสามารถตรวจสอบได    
มีการมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และฝายจัดการท่ีชัดเจน ประกอบดวย    
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย อีก 2 ชุด ชวยกล่ันกรองงานท่ีมีความสําคัญ  คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีฝายบริหาร (ฝายจัดการ)
เปนผูบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร  ผูจัดการใหญ  รองผูจัดการใหญ
ผูชวยผูจัดการใหญ  และผูจดัการฝายตางๆ  มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ   และของ
กรรมการผูจัดการใหญไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตร  และในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรม
กรรมการผูจัดการใหญ  ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  8  (ชุดที่ 15)  เม่ือวันท่ี  
18 ธันวาคม 2551 และไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญโดย
ยกเลิกฉบับเดมิ และใชอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหพฒันาอินเตอร
โฮลดิ้ง จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 2 (ชุดที่  20)   
เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 มีเลขานุการบริษัททําหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด  และตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย 
 8.1  คณะกรรมการบริษัท  จัดต้ังข้ึนทําหนาท่ีกํากับดแูลกจิการท่ีดีเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
และผูถือหุน และใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย วตัถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
บริษัทและมตท่ีิประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย สุจริต เยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจ
เชนนั้นจะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดยีวกัน  ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่
ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน ถวงดุล  และสามารถตรวจสอบ
ได ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทเขาใจบทบาทหนาท่ี  และความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน  และแสดงได 
วาจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
   2. โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ มีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอ
โดย 
   2.1   คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 18  คน  เนื่องจากนายสันติ  วิลาสศักดานนท  ไดลาออกจาก 
ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต  วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2556  ทําใหตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง   1  
ตําแหนง  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีมติใหสงวนตําแหนงกรรมการบริษัทไวกอนและใหคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนไปพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมใหเขาดํารงตําแหนงท่ีวางลง    ซ่ึงคณะกรรมการ 
บริษัทจะเหลือจํานวน 17  คน และในวันท่ี 13  มีนาคม  2557   คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเลือกตัง้ นายสุรชัย    
ดนัยต้ังตระกูล เปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนงท่ีวางลง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เสนอ ดังนั้น ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 18  คน  ประกอบดวย  กรรมการบริษัทท่ีมาจากฝายบริหาร
จํานวน  6  คน  และกรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 12 คน 
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   2.2   คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระจํานวน  6 คน ในจํานวนกรรมการอิสระ  6  คน เปน
ประธานกรรมการบริษัท  1  คน  และเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  คน  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑใน
เร่ืองสัดสวนกรรมการอิสระ ท่ีกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริษัทท้ังหมด  แตตองไมนอยกวา  3  คน   
   2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวย  กรรมการบริษัทจํานวน 3  คน ท่ีมีความเปนอิสระ
มีคุณสมบัติเปนกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและมีหนาท่ีตามกฎบัตร    ซ่ึงมี 
หนาท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกําหนดในขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ  2  คน   
ท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจะสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน  และท้ัง  3  คน  สามารถทําหนาท่ีอ่ืน
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได 
   2.4   คณะกรรมการบริษัท     มีการมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการบริษัท     และฝายจดัการท่ี
ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ    และกรรมการผูจัดการใหญไวเปนลายลักษณ
อักษรในกฎบัตร และในอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการใหญ  ตามรายละเอียดท่ีไดเปดเผยไวในหัวขอ การ
กํากับดูแลกิจการ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท  ณ  วนัท่ี  13  มีนาคม  2557  มีดังนี ้
 

รายช่ือ คณะกรรมการบรษิัท วาระการดํารงตําแหนง 

1.   นายสมคิด จาตุศรีพทิักษ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  

 

ในการประชุมสามัญประจําป

ทุกคร้ังใหกรรมการบริษทั

ออกจากตําแหนงเปนจํานวน 

1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการบริษทัทีจ่ะแบงออก

ใหตรงเปน 3 สวนไมไดก็ให

ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ

สวน 1 ใน 3 กรรมการบริษทั 

ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ 

อาจไดรับการเลือกตั้งใหมอีก

ได 

2.   นายบุญปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษทั
3.   นายบณุยสิทธ์ิ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร
4.   นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการผูจัดการใหญ
5.   นายทนง ศรีจิตร กรรมการรองผูจัดการใหญ
6.   นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
7.   นายสําเริง มนูญผล กรรมการบริษทั
8.   นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป กรรมการบริษทั
9.   นายกําธร พูนศกัดิอ์ุดมสิน กรรมการบริษทั
10. นายพพิัฒ พะเนียงเวทย กรรมการบริษทั
11. นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา กรรมการบริษทั
12. นายมน ู ลีลานวุัฒน กรรมการบริษทั
13. นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษทั
14. นายมิโนรุ ฟูรูซาวา กรรมการอิสระ
15. นายนพพร พงษเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
16. พลตาํรวจโทอัมรินทร เนียมสกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
17. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท วันที่ 22 เม.ย. 2556) 

18. นายสุรชัย                       ดนัยตั้งตระกูล กรรมการอิสระ
(เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ วันที่ 13 มี.ค. 2557) 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

55 
 

 กรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ  กรรมการบริษัทสองในสิบสองคนนี้ลงลายมือช่ือ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

 
 8.2 ผูบริหาร  (ฝายจัดการ)  ประกอบดวย 

 8.2.1  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอ่ืนท้ัง
ท่ีมีฐานะเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอก เปนคณะกรรมการบริหาร  ท้ังนี้ ตอง
มีความรูและประสบการณเพยีงพอท่ีจะทําหนาท่ีบริหารจัดการกจิการของบริษัทฯ ไดเปนอยางด ี  มีฐานะเปน
ฝายจัดการ ทําหนาท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดัวย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย สุจริต เยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกจิเชนนัน้จะพึงกระทําภายใต
สถานการณอยางเดยีวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการทีต่นมีสถานะเปน
กรรมการบริหาร มีจํานวนไมนอยกวา 5  คน ดังนี ้
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 
1.  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
2.  นางจันทรา      บูรณฤกษ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
3.  นายทนง          ศรีจิตร กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
4.  นายวิชัย           กุลสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
5.  นายสําเริง         มนูญผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
6.  นายสมศักดิ์      ธนสารศิลป กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายบุญปกรณ โชควัฒนา 2. นายบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา 
3. นายสําเริง มนูญผล 4. นางจันทรา บูรณฤกษ 
5. นายทนง ศรีจิตร 6. นายวิชัย กุลสมภพ 
7. นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป 8. นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน 
9. นายพิพัฒ พะเนยีงเวทย 10. นายบุญเกยีรติ โชควัฒนา 
11. นายมน ู ลีลานุวัฒน 12. นายบุญชัย โชควัฒนา 
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 8.2.2 ผูบริหาร    ประกอบดวย 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางจันทรา  บูรณฤกษ ผูจัดการใหญ 
2. นายทนง                ศรีจิตร รองผูจัดการใหญ 
3. นายวิชัย กุลสมภพ ผูชวยผูจัดการใหญ 
4. นางดรุณ ี สุนทรธํารง ผูจัดการฝายบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท 
5. นางนิสา                 จินดาสมบัติเจริญ ผูจัดการฝายบัญชี 

(หมดสัญญาวาจาง ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 และไดแตงต้ัง 
นางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรักษ ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557) 

 

6. นางสาวสุวรรณ ี กิตติพิพัฒนพงศ ผูจัดการฝายการเงิน 
7. นายวิเชียร อรามเรือง ผูจัดการฝายกฎหมาย 
8. นางสาวเสาวนีย     นําเบญจพล ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

(หมดสัญญาวาจาง ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 และไดแตงต้ัง 
นายปวร  จระมาศ  ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557) 

 

9. นางพิมพสิริ   ควรสุวรรณ ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ 
10. นายภิรมย              ตองจริง ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
11. นายชูโต    จิระคุณากร ผูจัดการฝายวางแผนและพัฒนาโครงการ 
12. นายสนทยา            ทับขันต ผูจัดการฝายพฒันาสาธารณูปโภค 
13. นายทินกร บุนนาค ผูจัดการฝายพฒันาพื้นท่ี 
14. นางทัศนีย อินทปุระ ผูจัดการฝายสํานักงาน 
15. นายวัชรา แยมแกว ผูจัดการฝายภมิูสถาปตย 

 
 ซ่ึงผูดํารงตําแหนงขางตน  จดัเปนผูบริหารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย 
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โครงสรางการบริหารจัดการของบรษิทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 8.3 เลขานุการบริษัท     คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงต้ังนางดรุณี   สุนทรธํารง     ดํารงตําแหนงเปน
เลขานุการบริษัท ตั้งแตวนัท่ี 12  พฤษภาคม  2551 สังกัดสํานักกรรมการผูจัดการใหญ จบการศึกษาปริญญาตรี
สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินยิมอันดับ2) และผานการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของเลขานุการบริษัท  โดยคณุสมบัติของเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ไวในแบบ 56-1 และแบบ 
56-2 รายละเอียดเกี่ยวกับ  กรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท มีหนาท่ีตามท่ี
กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี  4)   
พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบังคับในวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย 
สุจริต  รวมท้ัง ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย   วัตถุประสงค   ขอบังคับบริษัท   มติคณะกรรมการบริษัท  
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังนี้ หนาท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท  มีดังนี ้

ฝายสงเสริมดานการคา

ฝายประเมินผลและติดตาม

ฝายสงเสริมดานการลงทุน

ฝายสงเสริมธุรกิจ
ฝายทรัพยากรบุคคล 
ฝายบัญชี

ฝายบริหารงานกลาง 
ฝายการเงิน

ฝายสํานักงาน 

ฝายภูมิสถาปตย 

ฝายพัฒนาพื้นที่ 

ฝายพัฒนาสาธารณูปโภค

ฝายวางแผนและพัฒนาโครงการ

กรรมการรองผูจัดการใหญ 

สายงานพัฒนาและบริหาร
โครงการและทรัพยสิน 

กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 

สายงานสนับสนุนองคกรและ 
การลงทุน/การคา 

สายงานสนับสนุนองคกร สายงานสนับสนุนการลงทุนและการคา

ผูถือหุน

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ 

ผูสอบบัญชี สํานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ

สํานักงานยุทธศาสตรองคกร 

ฝายกฎหมาย 

ที่ปรึกษา 
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 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี ้
  -   ทะเบียนกรรมการ 
  -   หนังสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
   รายงานประจําปของบริษัทฯ 
  -   หนังสือนดัประชุมผูถือหุน  และรายงานการประชุมผูถือหุน 

  2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผูบริหารและจัดสง 
   สําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14  ใหประธานกรรมการบริษัทและประธาน 
   กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ  นับแตวนัท่ีบริษัทฯ ไดรับรายงานนัน้     
  3. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  
 นอกจากนี้  เลขานุการบริษทัยังมีหนาท่ีดาํเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและหนาท่ีอ่ืนๆ  
เชน 
 1. สนับสนุนใหการกํากับดแูลกิจการเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดแูลกิจการท่ีดี โดยใหคําแนะนํา
เบ้ืองตนแกกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  ดานกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑตางๆ และขอบังคับของบริษัทฯ
รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแกกรรมการบริษัท 
 2.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท      ประสานงานระหวางกรรมการบริษัท   และฝายจดัการ
ประสานงานดานกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวของ   ดําเนนิการใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตอง  ติดตามให
มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท  และรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุน 
 3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน   ใหเปนไปตามกฎหมาย    ขอบังคับ
ของบริษัทฯ  และขอพึงปฏิบัติตางๆ 
 4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชุมผูถือหุน 
 5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีกํากับดแูล เชน  สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล   และรายงานสารสนเทศตอ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลและสาธารณชน ใหถูกตองตามกฎหมาย  
 6. ใหขาวสารกับผูถือหุนในเร่ืองสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและใหขาวสารของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ
ครบถวน  
 7. จัดใหมีคูมือกรรมการบริษัท  มีการปฐมนิเทศ  และใหคําแนะนําแกกรรมการบริษัทท่ีไดรับการ
เลือกตั้งใหม 
 8. หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 8.4   คาตอบแทนของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
                  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     ไดพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะโดยรวมในแตละป ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ   อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
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วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมาและ
เปรียบเทียบกบัระดับปฏิบัตอิยูในกลุมธุรกิจเดียวกนั  เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ  
 1. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
  (ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
   ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 42  เม่ือวันท่ี  22  เมษายน 2556 ไดอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเกินปละ 17 ลานบาท ท้ังนี้ ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการ
บริษัทไดรับในฐานะพนกังาน หรือลูกจางของบริษัทฯ  โดยใหจายในการทําหนาท่ี ดังนี ้
 1. กรรมการบริษัท   
 -  คาเบ้ียประชุม  (เฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเขาประชุม)   
  ประธาน 12,000.-  บาท/คร้ัง 
  กรรมการ                     10,000.-  บาท/คร้ัง 
 (ป  2556   จายเปนเงินรวมท้ังส้ิน  1,994,000.-  บาท)  
 - คาตําแหนง จายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท โดยใหคณะกรรมการสรรหาและ 
   กําหนดคาตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
 (ป  2556   จายเปนเงินรวมทัง้ส้ิน  2,480,000.-  บาท) 
 - คาตอบแทนประจําป จายใหแกกรรมการบริษัททุกคน  โดยใหคณะกรรมการ 
   สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการ 
   บริษัทอนุมัต ิ
   (ป  2556  จายเปนเงินรวมท้ังส้ิน  9,120,000.- บาท) 
 2. กรรมการตรวจสอบ   
  - คาเบ้ียประชุมรายไตรมาส 
   ประธาน ไตรมาสละ  60,000.-  บาท 
   กรรมการ ไตรมาสละ  30,000.-  บาท 
   (ป  2556  จายเปนเงินรวมท้ังส้ิน  477,666.66 บาท) 

 3. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
  - คาเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีเขาประชุม) 
   ประธาน 12,000.- บาท/คร้ัง 
   กรรมการ 10,000.- บาท/คร้ัง 
   (ป  2556  จายเปนเงินรวมท้ังส้ิน  76,000.- บาท)  
 ท้ังนี้ตั้งแตท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติและใหใชจนกวามีการเปล่ียนแปลง  โดยคา 
ตอบแทนท่ีจายตองไมเกนิวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

รวมคาตอบแทนท่ีจายในป  2556  เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 14,147,666.66 บาท  
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คาตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทแตละรายไดรับในป 2556  มีดังนี ้
 

รายชื่อ 
เบ้ีย 

ประชุม 

คาตําแหนง 
จายเฉพาะ
ประธาน 
กรรมการ 
บริษัท 

 
คาตอบแทน 
คณะกรรมการ 

ประจําป 
 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
กําหนดคา 
ตอบแทน 

 
รวมคา 
ตอบแทน 
กรรมการ 

 

1.     นายสมคิด         จาตุศรีพิทักษ 144,000 2,480,000 700,000 - - 3,324,000 
2.     นายบุญปกรณ   โชควัฒนา 120,000 - 650,000 - - 770,000 
3.     นายบุณยสิทธิ์    โชควัฒนา 120,000 - 650,000 - 36,000 806,000 
4.     นางจันทรา         บูรณฤกษ 120,000 - 650,000 - - 770,000 
5.     นายทนง             ศรีจิตร 120,000 - 650,000 - 30,000 800,000 
6.     นายวิชัย              กุลสมภพ 120,000 - 650,000 - - 770,000 
7.     นายสําเริง           มนูญผล 120,000 - 650,000 - - 770,000 
8.     นายสมศักด์ิ        ธนสารศิลป 90,000 - 650,000 - - 740,000 
9.     นายกําธร            พูนศักด์ิอุดมสิน 120,000 - 430,000 - - 550,000 
10.   นายพิพัฒ            พะเนียงเวทย 90,000 - 430,000 - - 520,000 
11.   นายบุญเกียรติ     โชควัฒนา 120,000 - 430,000 - - 550,000 
12.   นายมนู                ลีลานุวัฒน 120,000 - 430,000 - - 550,000 
13.   นายบุญชัย           โชควัฒนา 120,000 - 430,000 - - 550,000 
14.   นายมิโนรุ            ฟูรูซาวา 90,000 - 430,000 - - 520,000 
15.   นายนพพร           พงษเวช 110,000 - 430,000 180,000 - 720,000 
(เขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบวันที 14 
พ.ค. 2556) 

      

16.   พลตํารวจโทอัมรินทร   เนียมสกุล 120,000 - 430,000 120,000 - 670,000 
17.   นายกฤช              ฟอลเล็ต 
(เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระวันท่ี 22 เม.ย. 2556 
และกรรมการตรวจสอบวันท่ี 14 พ.ค.2556) 

80,000 - 430,000 63,000 - 573,000 

18.   นายสันติ             วิลาสศักดานนท 
(ลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทวันท่ี 1 
พ.ค. 2556)      

30,000 - - 
 

- 10,000 40,000 

19.   นายวันชัย           อ่ําพ่ึงอาตม 
(ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทวันท่ี 22 
เม.ย. 2556)      

40,000 - - 114,666.66 - 154,666.66 

รวม 1,994,000 2,480,000 9,120,000 477,666.66 76,000 14,147,666.66 
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 (ข)    คาตอบแทนกรรมการบริหาร และผูบริหาร 
  ฝายบริหารจะเปนผูพิจารณา ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายของบริษัทฯ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในป 2556 คาตอบแทน
กรรมการบริหาร ผูบริหารส่ีรายแรกรองจากผูจัดการลงมาและผูบริหารในระดับเทียบเทารายท่ีส่ีทุกรายรวม 20 
ทานมีการจายคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง เงินอุดหนุน เงินตอบแทนการเกษยีณอายุ  เปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน  80,745,213.60  บาท 
 2. คาตอบแทนอ่ืน 
  บริษัทฯ ไดตัง้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  โดยเขารวมเปนหนึ่งในบริษัทของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ไทยพาณิชยเพิม่ผล 1 ซ่ึงจดทะเบียนแลว โดยผูบริหารทีเ่ปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพจํานวน 18  คน จะ
ไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 8  ของคาจาง โดยในป 2556 เปนเงินท้ังส้ิน 1,901,184.- บาท 
และสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกัน  เม่ือสมาชิกส้ินสภาพลง  สมาชิกจะไดรับเงินสะสมและ
เงินสมทบรวมท้ังสวนเฉล่ียผลประโยชนสุทธิตามเง่ือนไขของกองทุน    
 
 8.5 บุคลากร 
 ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2556   บริษัทฯ  มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 111  คน  (ไมรวมพนกังานท่ีดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหาร และผูบริหาร)  โดยในป  2556  บริษัทฯ  ไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานในรูป
เงินเดือน  คาลวงเวลา   เบ้ียเล้ียง  เงินอุดหนุน และเงินตอบแทนการเกษียณอาย ุ
จํานวนพนักงานและผลตอบแทน 

สายงาน จํานวน (คน) คาตอบแทน (บาท) 
1. สายงานสนบัสนุนองคกรและการลงทุน/การคา          55 41,293,010.98 
2. สายงานพัฒนาและบริการโครงการและทรัพยสิน       56 40,987,511.55 

รวม 111 82,280,522.53 
 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  บริษัทฯ สนับสนุนใหพนกังานพัฒนาความรู ความสามารถ อยางตอเนื่องและ 
สงเสริมใหพนกังานรูจักการใชจาย การใชชีวิต และทํางานรวมกนัอยางมีความสุข  สงผลใหบริษัทฯ  ไมมีขอ
พิพาทดานแรงงาน 
 
คาตอบแทนอ่ืน 
 บริษัทฯ   ไดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   โดยเขารวมเปนหนึ่งในบริษทัของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไทย
พาณิชยเพิ่มผล 1 ซ่ึงจดทะเบียนแลว  โดยพนักงานท่ีเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพจํานวน 99 คน จะไดรับ
เงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 8  ของคาจาง โดยในป 2556 เปนเงินท้ังส้ิน 4,115,127.- บาทและ
สมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกัน  เม่ือสมาชิกส้ินสภาพลง  สมาชิกจะไดรับเงินสะสมและเงิน
สมทบรวมท้ังสวนเฉล่ียผลประโยชนสุทธิตามเง่ือนไขของกองทุน   
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 
    เพื่อความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจตอสภาวะทางเศรษฐกิจปจจบัุน       การสรางแนวทางและ
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  ซ่ึงจะนํามาสูการใชความรู ความสามารถของตนเอง อยาง
เต็มท่ีในการปฏิบัติงานและนําพาใหบริษทัฯ บรรลุวตัถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาส
กาวหนาในหนาท่ีการงานและเติบโตไปพรอมๆ  กับความสําเร็จ       ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบริษทัฯ     ไดใหความสําคัญ 
ตลอดมา  
 บริษัทฯ   เห็นถึงความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาพนกังานและมุงใหเกิดการปรับตัวเพื่อความยั่งยนื อีก
ท้ังยังสนับสนนุใหเกิดการสรางสังคมแหงการเรียนรู เนนใหแตละหนวยงานมุงเนนการปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สงเสริมใหหนวยงานตางๆ มีการดําเนนิการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดย
ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและการวิเคราะหกระบวนการในการทํางานเพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงท่ีตอเน่ือง ตลอดจนเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานนัน้ มีสวนรวมในการแกไข
ปรับปรุงงานของตนเอง อันจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจท่ีจะพัฒนาผลงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน   ซ่ึงจะสงผลดีตอพนักงาน  หนวยงาน และบริษัทฯ ตอไป  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 บริษัทฯ  เหน็ถึงความสําคัญของการสรรหาทรัพยากรบุคคลเขารวมงาน  ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนกาวแรก
ของการดําเนนิธุรกิจ   จึงไดกําหนดหลักเกณฑท่ีมีประสิทธิภาพ   และยังใหความสําคัญในการคัดเลือกผูสมัคร
ดวยความยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  โดยผานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ มี
ทัศนคติแงบวก  และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับลักษณะของงานท่ีองคกรตองการ รวมท้ังสามารถอยูรวมกับ
วัฒนธรรมของบริษัทฯ ไดอยางมีความสุข 

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผานระบบการคัดกรองบุคลากรในข้ันตน เร่ิมจากเง่ือนไขการ
ประกาศรับสมัคร เชน  คุณสมบัติ   คุณวุฒกิารศึกษา  ประสบการณการทํางาน  และประกอบกับการสอบ
สัมภาษณดานทัศนคติ  และบุคลิกภาพ  จากเคร่ืองมือวิเคราะหพฤติกรรมและแบบทดสอบบุคลิกภาพท่ีเรียกวา 
“DISC”  และจากการสัมภาษณแบบอิงขีดความสามารถ  (Competency)   เพื่อเปนเกณฑในการตรวจสอบและ
คัดเลือกบุคลากร  

การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ไดบูรณาการระบบคุณธรรม  (Merit  system) เขา
มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน     ซ่ึงจัดเปนระบบการสรรหาบุคลากรท่ีใช  “หลักแหงความดี”   ประกอบ 
ดวยปจจยัท่ีสําคัญ  4  ประการ มีดังนี ้

ประการท่ี 1   ใชหลักความสามารถ : โดยกําหนดเง่ือนไขการรับสมัครบุคลากร ไดแก  คุณสมบัติ 
คุณวุฒิทางการศึกษา  และประสบการณการทํางานของผูสมัคร 
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ประการท่ี  2   ใชหลักความเสมอภาค  :  โดยคํานึงถึงหลักการแหงสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล 
ซ่ึงการใชหลักความเสมอภาคนี้  จะไมจํากัดการคัดเลือกบุคคลจากภมิูลําเนา  ถ่ินท่ีอยู  เช้ือชาติ  เพศ  ศาสนา 
ผูปกครองหรือผูรับรอง 

ประการท่ี  3   ใชหลักความมั่นคง  :  เปนการใหหลักประกันความม่ันคงแหงอาชีพใหแกบุคลากรทุก
ระดับในบริษทัฯ  ใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน   โดยหลีกเล่ียงไมใหเกิดการถูกกล่ันแกลงในการทํางาน 
การไมถูกลงโทษ  หรือส่ังใหพักงานโดยไมมีเหตุผลเพียงพอ 

ประการท่ี  4    ใชหลักความเปนกลาง  :  การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ  มีแนวทางและหลักการ
ในการปฏิบัตสํิาหรับบุคลากร โดยใหผูท่ีดํารงตําแหนงตาง ๆ วางตนเปนกลาง โดยไมกระทําการใด ๆ   อันสอ
เจตนาวาเปนการนิยม ฝกใฝ อุดหนุนหนวยงานใดหรือหนวยงานหนึ่ง  
 
การพัฒนาบุคลากร 

หลักการ การพัฒนาของบริษัทฯ คือ ทุนทางปญญา ( Intellectual  Capital)   ซ่ึงหมายถึง ความสามารถ
ในการคิดเปน  วิเคราะหเปน   และความสามารถในการนาํความรูไปสรางมูลคาเพิ่มได        ดังนั้น  จึงใหความ 
สําคัญตอความคิดท่ีมีมูลคา มากกวามุมมองดานการศึกษาเพยีงมิติเดยีว  บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานรูจัก
แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง   และสามารถท่ีจะนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาสรางเปนผลงาน 

การสรางพนักงานใหเปน “คนดีและคนเกง”  โดยการอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตแรก และยัง
เนนเร่ืองของการพัฒนาบุคลากร  โดยใชแผนการพัฒนาเปนรายบุคคล หรือ IDP : Individual Development 
Plan มาเปนแนวทางอันกอใหเกดิประโยชนสูงสุดตอพนักงานในบริษัทท่ีมีความแตกตางในหลายดาน เชน 
ดานการศึกษา ความรู  ทักษะ  ประสบการณ  รวมถึงคานิยมของแตละบุคคล และตอประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ   ซ่ึงมีหนวยงานท่ีแตกตาง ซับซอน และมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีหลากหลาย  

การพัฒนาคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีนํามาประยุกตใชเปน 
ไปตามแนวทาง ดังนี้  

1)  มุงสงเสริมคุณภาพชีวติท่ีดีในการทํางาน จัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี มีอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการทํางาน โดยคํานึงถึงมาตรฐานสากล   

2)  เนนการพัฒนาความรู ความสามารถ ของพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานใหหลากหลาย และรองรับตอการเติบโตของบริษัทฯ  

3)  สนับสนุนใหพนักงานเติบโตในหนาท่ีการงานตามความรู  ความสามารถ   
4)  พัฒนาและบริหารจัดการระบบคาตอบแทน รวมท้ังสวัสดิการตางๆ อยางเหมาะสมและเปนธรรม  
5)  สงเสริมใหพนกังานมีสวนรวมในการพัฒนาบริษัทฯ  
บริษัทฯ ยังมุงเนนใหเกดิกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้   
 การปฐมนิเทศ  เปนวิธีการอยางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ ท่ีเร่ิมเขาทํางานใหมหรือผู

ท่ีปฏิบัติงานมานานแลว แตไดยายหรือหมุนเวยีนมาปฏิบัติงานหนาท่ีใหม  เปนกจิกรรมสําคัญท่ีมีวัตถุประสงค 
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สําหรับแนะนาํช้ีแจง เร่ืองความรูท่ัวๆ ไป  กฎ  ระเบียบ  นโยบาย  โครงสรางของบริษัทฯ และยังรวมเน้ือหาท่ี
เกี่ยวของกับจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณในการทํางาน ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของบริษัทฯ อันจะทําให
พนักงานเกิดการเรียนรูและคุนเคยตอสภาพแวดลอมในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง เปนผลใหพนกังานเกิดความ
ม่ันใจในการปฏิบัติงานและเปนประโยชนตอการทํางานตอไป  

 การฝกอบรมและการประชุมสัมมนา  เปนกระบวนการท่ีบริษัทฯ มุงเนนและพยายามสรางใหเกิด
เปนระเบียบแบบแผนแตละป   มีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ  ใหมีความรู   ความชํานาญและ
สามารถนํามาใชเพื่อสงเสริมใหเกิดการกระทํา  หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมายของหนวย 
งาน  โดยในป 2556 นี้  บริษทัฯ ไดดําเนนิการฝกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะท่ีเกีย่วของกับ
การปฏิบัติงานในหวัขอ 

- การเปดเผยขอมูลและการเขียน วเิคราะหงบการเงินอยางไรใหมีคุณภาพสําหรับผูลงทุน  
- แนวทางการจดัทํารายการกํากับดูแลกจิการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  
- มาตรฐานการรายงานทางเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ   เจาะประเด็น

เกี่ยวกับ “สินทรัพย” ท่ีตองระมัดระวัง 
- การพัฒนากฎเกณฑการจัดประชุมคณะกรรมการและผูถือหุนของบริษทัจดทะเบียน  
- Anti-Corruption Seminar 3/2013   “วิธีการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริต” 
- CSR Thiland 2013 “CSR Roadmap for ASEAN” 
- การเขียนรายงานความรับผิดชอบตอสังคม 
- GRI for Management  
- หลักการจัดการดานการเงินสําหรับผูบริหาร รุนท่ี 30  
- การบริหารผูนํารุนใหมในยุค Digital  
- Risk Management Workshop รุนท่ี 2  
- CG Forum 4/2556 “The Updated COSO’s 2013 Intergrate Internal Control” 
- รูทันกฎหมาย ... เขาใจประโยชนเพิ่ม  
- Window 8 Camp for Web Developer  
- รอบรูใชงานคลองกับ สูตรในโปรแกรม Excel  
- Happy Workplace Forum : 5 Apps to Happy Workplace 3.0  
- เทคนิคการเปนวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)  

 การสงไปศึกษาดูงาน   เปนการเพิ่มพนูคุณวุฒิของบุคลากรใหมีความรู  และเปนการสรางให
ความรูนั้นทันสมัยอยูตลอด เปนวิธีการท่ีเอื้อตอการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ สนับสนุน
ใหพนกังานไดศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ    ซ่ึงไดสงพนักงานไปศึกษาดูงานในประเทศ  ไดแก ธุรกิจ
ส่ิงทอและเคร่ืองหนัง ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการบริการ (Call Centre) ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสันทนาการ (สนาม
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กอลฟ) ธุรกิจการผลิตเสนใยสังเคราะห  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ธุรกิจโรงซักรีด   และการศึกษาดูงานธุรกิจ
ตางประเทศ  ไดแก  ธุรกิจโรงซักรีดขนาดใหญท่ีประเทศญ่ีปุน และธุรกิจเคร่ืองใชไฟฟาท่ีประเทศเกาหลี  

นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ไดมีการทบทวนและปรับปรุงใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description: JD) 
ของพนักงานแตละตําแหนง เพื่อจดัทํารายละเอียดของการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย และสอดคลองกับ
แผนงานการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหมากข้ึน พรอมท้ังจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและหมวดหมู 

 
การสรางสัมพนัธภาพท่ีดีระหวางผูบริหารและพนักงาน  
 บริษัทฯ  ไดจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางผูบริหารและพนักงาน  และยังเปนการผอง
ถายขอมูลระหวางผูบริหารถึงพนักงานทุกระดับ (Top – Down)  ใหไดรับทราบถึงนโยบาย  แผนงาน  แนวทาง 
การดําเนนิงาน   ความคืบหนาของโครงการ  อุปสรรค  ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน หรืออ่ืนๆ   ท่ีเกีย่วของรวมกนั 
รวมท้ังเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยไดจัดรูปแบบการส่ือสารระหวางผูบริหารและพนักงาน อาทิเชน การประชุม
ผูจัดการและการประชุมโครงการในทุกเดอืน รวมถึงกิจกรรมการพบปะระหวางผูบริหารและพนกังานทุกคน 
ท่ีเรียกวา “สภาไอติม” ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาหและไดดําเนนิงานมาตลอดป 2556  ท่ีผานมา   
 
การพัฒนากรรมการบริษัทและผูบริหาร   
 บริษัทฯ สงเสริมใหกรรมการบริษัทและผูบริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู โดยใหความสําคัญตอ
การเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี    ท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตามรายละเอียดในหัวขอ การเขาอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดย  IOD  สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมถึง 
หลักสูตรตางๆ ท่ี IOD จะจัดข้ึนอีกในอนาคต เพื่อนาํความรูและประสบการณมาใชพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี 
รวมท้ังกรรมการบริษัท และผูบริหารมกีารพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ระดับสูงขององคกรตางๆ อยูเสมอ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
 นอกจากนี้ หากมีประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกีย่วของกบักรรมการบริษัท และผูบริหาร 
บริษัทฯ ไดเรียนเชิญเจาหนาท่ีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาใหความรู
แกกรรมการบริษัท  ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนัน้ๆ เพื่อใหมีความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตอง   
 กรรมการของบริษัทไดเขารวมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกบัการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัทมากกวารอย
ละ 75  ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังคณะ 
 
แผนการสืบทอดงาน   
  เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยูเสมอ  บริษัทฯ ได
วางนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาท่ีตางๆ   โดยกําหนดระดับตําแหนงงาน  ทิศทางการ
พัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน เพือ่เตรียมบุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ สําหรับทดแทนและปฏิบัติหนาท่ีอยาง
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ตอเนื่อง ในกรณีท่ีองคกรมีการปรับเปล่ียนตําแหนงหนาท่ี ท้ังเพื่อการกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนหรือในกรณีท่ี
พนักงานจะพนจากตําแหนงเดิม  ท้ังโดยการลาออก หรือเกษียณอายุ โดยมีหลักการ ดังนี ้
  1. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถจากภายในองคกร   คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑท่ีบริษัทฯ  กําหนด  และตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน  ความรู  ความสามารถ   และประสบการณ     ความ
เหมาะสมกับวฒันธรรมองคกร 
  2. กรณีตองเลือกจากพนักงานหลายคนเพ่ือกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตองดจูากการประเมินผลการทํางาน 
ท้ังความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถท่ีจะพัฒนาองคกร รวมท้ังวิสัยทัศน 
  3. การมีมนุษยสัมพันธ  และการเปนผูนํา รวมถึงการกําหนดความสามารถ (Competencies) ซ่ึงหมายถึง 
ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีพึงปรารถนาของพนักงานในตําแหนงนั้นๆ  
  4. การเพิ่มความรู     โดยการสงเขาอบรมหลักสูตรการเปนผูนําหรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีท่ีจะ 
ตองรับผิดชอบ และการจดัทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล (Individual  Development  Plan) 
  5. ตองเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ  
 

9. การกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ดาํเนินธุรกิจดวยการ 
มีระบบบริหารจัดการท่ีดี โปรงใส ซ่ือสัตย และตรวจสอบได มีการถวงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายใน
ท่ีมีความเพยีงพอและเหมาะสม ควบคูไปกับการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกนัของผูถือหุน คํานึงถึงผูมี
สวนไดเสียโดยรวม  เพื่อสรางความเจริญเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความม่ังค่ังแกผูถือหุน โดยยดึหลักการ
บริหารงานตามหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และบนพ้ืนฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง  คือ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี  โดยอาศัยความรู  ความ
รอบคอบ และความระมัดระวัง มาใชในการวางแผน และการดําเนนิงาน  ขณะเดยีวกันไดเสริมสรางให
กรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนกังานทุกคน  มีคุณธรรม  ซ่ือสัตย สุจริต  ขยันอดทน  มีการแบงปนและใช
สติปญญาในการดําเนินงานพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ   การเมือง   วัฒนธรรม   สังคม 
และส่ิงแวดลอม  เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุลและยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัท   ไดมีการทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ   เปนประจําทุกป  ได 
พัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมอยางตอเนื่อง  และไดจัดทําหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีด ี (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี  1)  ใหเปนไปตามแนวทาง  “หลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียนป 2555”  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังท่ี 9 (ชุดที ่ 20)  เม่ือวันท่ี  14  มกราคม  2557   และใหมีผลใชบังคับต้ังแต  วันท่ี  15  มกราคม  2557  
เปนตนไป  เพื่อใชบังคับแทนฉบับเดิมท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7 (ชุดที่ 9)  
เม่ือวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2545  ประกอบดวย 
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1. นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
2. หลักการกํากับดูแลกิจการ 5  หมวด 
3. จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ 
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนกังาน 

 ซ่ึงเปนการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติดานการกาํกับดูแลกจิการที่ดีของบริษัทฯ  ใหสอดคลองตอ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน      และเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูการแขงขันในระดับภูมิภาค
อาเซียน  นอกจากนี้  ยังเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงานในการ
ทําหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ  ดวยจติสํานึกท่ีดี  คณะกรรมการบริษัทถือวาการปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีด ีเปนส่ิงสําคัญท่ีตองสงเสริมและสนับสนนุใหถือปฏิบัตจินเปนหลักประจําใจในการทํางาน และ
ติดตามอยางสมํ่าเสมอ  โดยบริษัทฯ ไดแจกใหกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน พรอมท้ังเปดเผยใน
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) 
 การพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางตอเนื่องสงผลให  ในป  2556 บริษัทฯ ไดรับคะแนน ดงันี้ 
 -   ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจําป  2556  บริษัทฯไดคะแนนเฉล่ีย 91%  
อยูในระดับ “ดีเลิศ ”  ซ่ึงมากกวา ป 2555  ซ่ึงอยูในระดบัดีมาก 
 -   ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  2556    บริษัทฯ ไดคะแนน 100 คะแนนเต็ม 
เปนปท่ี 5  ติดตอกัน  ผลประเมินอยูในระดับ “ดีเลิศ” 
 
 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
          บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหเปนไปตามแนวทาง “หลักการกํากับดแูล
กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหกําหนดนโยบาย
การกํากับดแูลกิจการ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังานทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1. กรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคน       มุงม่ันท่ีจะนําหลักการกํากับดแูลกิจการ 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท    ผูบริหาร  และพนักงาน   ไปปฏิบัติในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  
  2. กรรมการบริษัท   ผูบริหาร     และพนกังานทุกคน      ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง   ซ่ือสัตย   สุจริต   โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศท่ีเกี่ยวของ 
  3.  ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ   มีการกาํหนด  อํานาจ  หนาท่ี   และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน      
  4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสม  รวมถึงการมีระบบบัญชี  และรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองเช่ือถือได 
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  5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอยางเพียงพอ เช่ือถือได และทันเวลา ตราบ
เทาท่ีไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯ 
  6. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกนั 
  7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ  ผูถือหุน  ผูมีสวนไดเสีย   ชุมชน  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอม 
  8. มุงม่ันสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกจิ โดยยึดม่ันในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ดวยการรับฟงและทบทวนตนเอง   เพื่อเพิม่ศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคส่ิงท่ีดีท่ีสุดอยูเสมอ 
  9. ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  สรางจิตสํานึกอันดีงาม  ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม   
ตลอดจนมุงม่ันในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
  10. ตอตานการทุจริต  การคอรรัปช่ัน  ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา   เคารพตอกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน 
  11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชนของบริษัทฯ เปนท่ีตั้ง  
 นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการ 5  หมวด  ดังนี ้
 1. สิทธิของผูถือหุน  
  1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนไมมี
การกระทําใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาท่ีดูแลผลประโยชนของผูถือหุน
อยางเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือ
ตางประเทศ   ท้ังท่ีเปนผูถือหุนรายใหญ  ผูถือหุนรายยอย  หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ท้ัง
สิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพยีงพอและทันเวลา  และสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุน  เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ 

 1.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนา 
กอนวนัประชุมผูถือหุน             โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุม และการสงคําถามลวงหนา 
บนเว็บไซตของบริษัทฯ 
 1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน  เวลา  สถานท่ี  และวาระการประชุม โดย
มีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนดัประชุม รวมทั้งสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนสะดวก
ตอการเดินทาง 

 1.4 คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจํา 
ทุกป  มีการกําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ 
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 1.5 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน      เพื่อใหเกิด 
ความถูกตอง  รวดเร็ว  มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล
และมีการใชบัตรลงคะแนน  รวมท้ังมีบุคคลท่ีเปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน  

 1.6 คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติท่ีประชุมผูถือหุน  พรอมผลการลง 
คะแนนในแตละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน   โดยบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการ 
ลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม  ผลการลงคะแนน
ในแตละวาระพรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระที่ไมไดระบุในหนังสือนดัประชุม และเปดเผยตอ
สาธารณชนบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
  จากนโยบายการกํากับดแูลกจิการ และหลักการกํากับดแูลกิจการ ในหมวด สิทธิของผูถือหุน    
บริษัทฯ    ตระหนกัถึงความสําคัญของผูถือหุนและเคารพสิทธิแหงความเปนเจาของ    นอกจากสิทธิในการลง 
คะแนนเสียงในท่ีประชุม  บริษัทฯ ไดสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ 
ท้ังท่ีเปนผูถือหุนรายใหญ   ผูถือหุนรายยอย  หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน  และตระหนักถึง
หนาท่ีในการดูแลและคุมครองใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานโดยเทาเทียมกัน เปนธรรม ตามท่ี
กําหนดไวในขอบังคับและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน  ไดแก   
  -   สิทธิในความเปนเจาของหุน  การซ้ือขาย  และการโอนหุน 
  -   สิทธิการมีสวนแบงในกําไร 
  -   สิทธิในการรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ 
  -   สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  เพื่อใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจ 
   โดยการออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท  การ   
   กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท   การแตงต้ังผูสอบบัญชี  การอนุมัติเร่ืองท่ีมีผลกระทบ 
   ตอบริษัทฯ  เชน  การจัดสรรเงินปนผล   การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ    และหนังสือ 
   บริคณหสนธิ   การลดทุน   หรือเพ่ิมทุน   และการอนุมัตริายการพิเศษ    รวมท้ังสิทธิในการ 
   แสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผูถือหุน      
  นอกจากสิทธิข้ันพื้นฐาน    คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนท้ังตามกฎหมาย  
และดําเนินการในเร่ืองตางๆ   ท่ีเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน      โดยไม
ละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี ้
 (1.1) สิทธิในการรับทราบขอมูล   ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ 
ไดเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    และ 
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) เพือ่ใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ ไดมาก
ข้ึน  เชน   ผลการดําเนนิงาน   ขอมูลการทํารายการท่ีเกีย่วโยงกัน  การซ้ือขายสินทรัพยท่ีสําคัญ  รายช่ือผูถือหุน 
10  อันดับแรกของบริษัทฯ  ณ  วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน  เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม 
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รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วนั นับจากวันประชุม จํานวนการถือหุนของผูถือหุนสวนนอย และ
ขอมูลท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส 
 (1.2) สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจํา
ทุกปภายใน 4 เดือน นับแตวนัส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ โดยวัน เวลา สถานท่ี  และวธีิการ ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และหากมีความจําเปนตองเสนอวาระเปนกรณีพเิศษ     ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีอาจกระทบกับผลประโยชนของ
ผูถือหุน กฎเกณฑหรือกฎหมายท่ีใชบังคับ  และตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุน  บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนเปนกรณีไป ในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือหุน ตาม AGM 
Checklist 
 ในป  2556  บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี  42  เม่ือวันท่ี  22  เมษายน 2556  ณ โรงแรม
มณเฑยีรริเวอรไซด  เลขท่ี  372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120   ซ่ึงเปน
โรงแรมท่ีบริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนประจําทุกป   เพื่อไมใหผูถือหุนสับสน  พรอมแนบแผนท่ีสถานท่ี
ประชุมไปกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน  และหนังสือบอกกลาวนดัประชุมผูถือหุนไดกําหนดวาระ
การประชุมผูถือหุนไวเปนเร่ืองๆ อยางชัดเจน  เชน ในวาระเก่ียวกับกรรมการบริษัท  ไดแยกเร่ืองการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการบริษัท  ออกเปนแตละวาระ   
 กอนวันประชมุผูถือหุน     
 1. บริษัทฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม โดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอ
เร่ือง เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2556 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป  2556  ตั้งแตวันท่ี 1- 30  ธันวาคม  2555  โดยเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ   (www.spi.co.th)    พรอมท้ัง
เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/
หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และไมมีการสงคําถามลวงหนา 
 2. บริษัทฯ แจงมติกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน  พรอมวาระและรายละเอียดการประชุมท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    ตั้งแตวนัท่ี  14
มีนาคม  2556  กอนวันประชุมผูถือหุน 39  วัน  เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาเขารวมประชุม  พรอมเผยแพร
ในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)     
 3. บริษัทฯ เปดเผยหนังสือบอกกลาวนดัประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมท้ังหมดที่มี
ขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทฯ  สงใหผูถือหุนในรูปเอกสารท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   ในเว็บไซตของ
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บริษัทฯ (www.spi.co.th) ลวงหนามากกวา 30 วัน กอนวันประชุม ตั้งแตวนัท่ี 21 มีนาคม 2556  เพื่อใหผูถือหุน
ท้ังชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งข้ึน 
 4. บริษัทฯ สงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม   ซ่ึงมีการกําหนดวนั  เวลา    สถานท่ี   และวาระการ 
ประชุมไวเปนเร่ืองๆ อยางชัดเจน  โดยระบุวาเปนเร่ืองเพื่อทราบหรือเพ่ืออนุมัต ิ  พรอมขอเท็จจริงและเหตุผล     
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระ   พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม   ประกอบ 
ดวย รายงานประจําป งบการเงิน  ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท นิยาม
กรรมการอิสระ ขอมูลกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะ แผนท่ีของสถานท่ีจัด
ประชุม คําอธิบายเอกสารและหลักฐานท่ีผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม ขอบังคับบริษัทใน
สวนท่ีเกีย่วของกับการประชุมผูถือหุน  และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 17 
วัน โดยสงวันท่ี 5 เมษายน 2556  เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา อีกท้ังไดลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ  
เปนเวลาตดิตอกัน 3  วนั  กอนวันประชุม  13  วัน ตั้งแตวันท่ี  9 - 11  เมษายน  2556 
 กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน  บริษัทฯ ไดจดัสงหนังสือบอกกลาวนดัประชุมพรอม
เอกสารประกอบการประชุมซ่ึงมีการแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมกับชุดภาษาไทย  เพื่อสงเสริมใหผูถือหุน
ทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม  นอกจากนี้ผูถือหุนยงัสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดท่ีเกีย่วกับ
การประชุมไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)  และสามารถ  Download หนังสือมอบฉันทะท้ังภาษา 
ไทยและภาษาอังกฤษท่ีไดจดัทําและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย   ซ่ึงมี  3  แบบ คือ แบบ ก. แบบ 
ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 
 ในป 2556 มีผูถือหุนตางชาติท่ีมอบฉันทะใหคนของตนเขารวมประชุม 6 ราย สวนนักลงทุน
สถาบันมอบฉันทะใหประธานกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประชุมแทน 1 ราย และกรรมการอิสระประชุม
แทน  3  ราย 

 5. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา       โดยไดระบุไวในจดหมายบอกกลาวนดั 
ประชุม   ซ่ึงไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)  ลวงหนามากกวา  30  วัน  กอนวันประชุม 
 วันประชุมผูถือหุน 
 1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน  และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน
โดยถือเปนหนาท่ีท่ีตองเขารวมประชุม  เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัทฯ       
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี  42  เม่ือวันท่ี  22  เมษายน  2556  กรรมการบริษัทเขารวม
ประชุม  17  คน  คิดเปนรอยละ 94.44  และมีกรรมการบริษัทลา  1  คน  เนื่องจากติดธุระจําเปน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมครบทุกคน  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเขารวมประชุมครบทุกคน 
คณะกรรมการบริหารเขารวมประชุมครบทุกคน  กรรมการผูจัดการใหญ   ผูจัดการฝายบัญชี   และผูจัดการฝาย
การเงิน   เขารวมประชุม   นอกจากนี้  มีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี     ซ่ึงเปน
สักขีพยานการตรวจนับคะแนนเขารวมประชุมดวย   มีการบันทึกรายช่ือคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการ
ชุดยอย  และผูบริหาร   รวมทั้งผูสอบบัญชี  และตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี  ท่ีเขารวมประชุมผูถือหุน   ไวใน
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รายงานการประชุม   ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี  42  ท่ีเผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.spi.co.th) 
 2. บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนัทุกราย เม่ือถึงเวลาประชุมกรรมการผูจัดการใหญ
ไดแจงจํานวน/สัดสวนผูถือหุนท่ีเขาประชุม หลังจากนัน้ประธานกรรมการบริษัทกลาวเปดประชุมและแนะนํา
กรรมการบริษัท  กรรมการชุดยอย  ผูบริหาร  ผูสอบบัญชี  ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ท่ีเขารวมประชุม  และ
มอบใหเลขานกุารบริษัทช้ีแจงกติกาท้ังหมด  รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีลงมติ
ในแตละวาระตามขอบังคับบริษัทฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมทุกรายซักถาม  แสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ไดอยางเต็มท่ีในทุกวาระ ตอบขอซักถามอยางชัดเจนตรงประเด็น  และสรุปผลการลงมติจากการ
นับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode ท้ังเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมท้ังมีการบันทึก
ในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 42  อยางชัดเจน  ถูกตองครบถวน 
 ในปท่ีผานมามีผูถือหุนซักถาม  ดังนี ้
 วาระท่ี  5.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท  ซ่ึงประธานกรรมการบริษัท  กรรมการ
ผูจัดการใหญ   และเลขานุการบริษัท  ไดตอบขอซักถามและช้ีแจงตอผูถือหุนอยางละเอียด  
 วาระท่ี  6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี  ซ่ึงประธานกรรมการ
ตรวจสอบและผูสอบบบัญชี   ไดตอบขอซักถามและช้ีแจงตอผูถือหุนอยางละเอียด 
 วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธิ ขอ  3 วัตถุประสงคของบริษัท  โดย
ใหแกไข  ขอ 6  และเพิ่มเติมอีก  1  ขอ  จากวัตถุประสงคเดิม  41  ขอ  รวมเปนวตถุประสงคท้ังส้ิน 42  ขอ  ซ่ึง
ประธานกรรมการบริษัท  และเลขานุการบริษัท  ไดตอบขอซักถามและช้ีแจงตอผูถือหุนอยางละเอียด  
 วาระท่ี  8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  มีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม  ซ่ึงประธานกรรมการบริษัท  กรรมการ
ผูจัดการใหญ   ไดตอบคําถามและช้ีแจงตอผูถือหุน 
 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี   42    ท่ีบริษัทฯ เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ   
(www.spi.co.th) 
 3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี   42   เม่ือวันท่ี  22  เมษายน  2556    บริษัทฯ ไดใชระบบ  
Barcode  ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง    เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม    การ
ตรวจนับคะแนนในแตละวาระใชระบบ   Barcode  มีผูสอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีรวมเปน
สักขีพยานตรวจนับคะแนนทุกวาระเพื่อความโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ ผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะทุกคน ยังสามารถเห็นผลคะแนนบนหนาจอในหองประชุมในแตละวาระ
วามีผูเห็นดวย  ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง  ไปพรอมกนัทันที 
 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย     มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน/ผูรับมอบ
ฉันทะทุกวาระและจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไมเหน็ดวย และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น ยกเวนวาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทจะเลือกตั้งเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะทุกคน   การนับ
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คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย  และ/หรือ งดออกเสียงเทานัน้   และจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียง
ท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมสวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระนั้นๆ  
 ในป  2556  การลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ  เปนดังนี ้
 

วาระ 
จํานวนผูเขาประชุม 

(ราย) 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

หุน % หุน % หุน % 
1 164 426,458,562 100.00 - - - - 
3 171 416,854,652 96.46 15,291,950 3.54 - - 
4 172 417,970,372 96.47 15,291,950 3.53 - - 

5.1.1 173 433,263,322 100.00 - - - - 
5.1.2 173 433,263,322 100.00 - - - - 
5.1.3 173 433,263,322 100.00 - - - - 
5.1.4 173 429,621,422 99.16 3,641,900 0.84 - - 
5.1.5 173 433,263,322 100.00 - - - - 
5.1.6 173 433,263,322 100.00 - - - - 
5.2 173 433,263,322 100.00 - - - - 
6 176 433,271,527 100.00 - - - - 
7 178 433,275,767 100.00 - - - - 

 
 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 42  ท่ีเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.spi.co.th) 
 นอกจากนี้  กอนเขาแตละวาระหากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจะมีการแจงจํานวนผูถือหุนและ
จํานวนหุนท่ีเพิ่มข้ึนในแตละวาระ 
 4. บริษัทฯ ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดบัวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระและไมมีการ
เพิ่มวาระอ่ืนนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในหนังสือนดัประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดย
ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
 5. บริษัทฯ มีการบันทึกวดีีทัศนการประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม   ซ่ึงผูถือหุน
สามารถติดตอไดท่ีเลขานุการบริษัท  และไดเผยแพรภาพการประชุมผานเว็บไซตของบริษัทฯ    
 6. วาระการประชุมผูถือหุนท่ีสําคัญ  ไดแก 
  (1)    การจายเงินปนผล :   บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไร 
อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย  พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบ ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ  มีการเปรียบเทียบระหวางเงินปนผลที่จายกับนโยบาย  (เสนอจายหุนละ 0.23 บาท นโยบายหุนละ
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0.10 บาท) และระหวางเงินปนผลที่จายในปปจจบัุนกบัปท่ีผานมา พรอมระบุวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมี
สิทธิรับเงินปนผล  วันปดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน และวนัจายเงินปนผล 
  (2) การเลือกตั้งกรรมการบริษัท :   บริษัทฯ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปน 
รายคน   และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท  กรรมการ 
บริษัทท่ีไดรับการเสนอชื่อไดผานการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน        
และหากเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ กําหนดและตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน โดยในหนังสือนดัประชุมผูถือหุนมีการระบุช่ือพรอมแนบประวัตยิอของกรรมการบริษัทแตละคนท่ี
จะเสนอใหเลือกตั้ง ซ่ึงประกอบดวย ช่ือ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จํานวนบริษัทท่ี
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษทัท่ัวไป และการดํารงตําแหนงในกิจการ
ท่ีแขงขัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ การถือหุนในบริษัทฯ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประเภทของ
กรรมการท่ีเสนอ กรณีเปนการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงใหม มีขอมูลการเขารวมประชุมใน
ปท่ีผานมา และวนัท่ี/ปท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท ตามหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน
คร้ังท่ี 42  และในเว็บไซตของบริษัทฯ  (www.spi.co.th) 
 (3) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ มีการเสนอวงเงินคาตอบแทนและรูปแบบ
คาตอบแทนใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป   โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ซ่ึงพิจารณาจากผลการดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจาก
ท่ีประชุมผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา และเปรียบเทียบกบัระดับท่ีปฏิบัติอยูในกลุม
ธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ มีการนําเสนอถึงนโยบาย ในการกําหนดคาตอบแทน  
รวมท้ังหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการบริษัทแตละตําแหนงโดยแยกเปนการทําหนาท่ีกรรมการบริษัท  
กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการสรุปวงเงนิท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวนเงิน
ท่ีจายจริง และรูปแบบในการจาย รวมท้ัง จํานวนเงินท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนรายบุคคล ในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป  (แบบ 56-1) รายงานประจําป  (แบบ 56-2)   ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 (4) การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี : บริษัทฯ เสนอช่ือ
ผูสอบบัญชี   บริษัทสอบบัญชี  ความเปนอิสระ  ผลการปฏิบัติงาน จํานวนปท่ีทําหนาท่ี  เหตุผลท่ีเปล่ียนผูสอบ
บัญชี มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางปปจจบัุนกับปท่ีผานมาและคาบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจาก
สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด  นอกจากนี้ ยังไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคา
สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกนั     โดยผานการพจิารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจ 
สอบ   ตามหนงัสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 42  และในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) 
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 หลังประชุมผูถือหุน 
 บริษัทฯ   แจงมติท่ีประชุมผูถือหุนและผลการลงคะแนนในแตละวาระทั้งภาษาไทย    และภาษา 
อังกฤษ  ผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาท่ีกําหนด และเผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัทฯ (www.spi.co.th) ในวันทําการถัดไป จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษอยางละเอียด  ชัดเจน  ครบถวน  ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ  มีการบันทึกรายช่ือกรรมการ
บริษัท   รายช่ือกรรมการชุดยอย  กรรมการบริหาร  ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน  ผูสอบบัญชีและ
ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ซ่ึงเปนสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนน ท่ีเขารวมประชุม บันทึกวิธีการ
ลงคะแนน  และนับคะแนน  บันทึกจํานวนคะแนนเสียงท่ีไดรับในแตละวาระท้ังเหน็ดวย   ไมเหน็ดวย  และงด
ออกเสียง บันทึกคําถามคําตอบ ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาวไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมายและ
ประธานกรรมการบริษัทกอนลงนามในฐานะประธานท่ีประชุม  และบริษัทฯ ไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พรอมท้ังเผยแพรในเว็บไซต 
ของบริษัทฯ  (www.spi.co.th)  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือหุน   เพื่อ
เปนชองทางใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได  โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมคร้ังตอไป   พรอม
ท้ังนําสงกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย   ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด   ตามรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 42 ท่ีบริษัทฯ เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) 
 
 2.  การปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
  2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน    โดยหุน 
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึง่หุนตอหนึ่งเสียง 

 2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถ 
มอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุน
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได   และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย  1  คน  เปนทางเลือกใน 
การมอบฉันทะของผูถือหุน 

 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย     เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปน 
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ  
ลวงหนาอยางนอย  30  วัน  กอนวันประชุมผูถือหุนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุน โดยสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาลวงหนา โดยไดจัดทําฉบับ
ภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ 
 2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายใน และมีมาตรการ
ปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืนโดยมิชอบ โดยหามมิใหกรรมการ
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บริษัท ผูบริหาร และ พนกังาน   ซ่ึงอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซ้ือขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ   ในชวง  1  เดือน  กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน   
  2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตน
และบุคคลท่ีมีความเกีย่วของ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
   จากนโยบายการกํากับดแูลกจิการ และหลักการกํากับดูแลกิจการ  ในหมวด การปฎิบัตติอผูถือ
หุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ  ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ
และความเทาเทียมกัน  ดังนี ้
  (2.1) การใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 
    1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เปนไปตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่ง
หุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง  และบริษัทฯ มีหุนประเภทเดยีว คือหุนสามัญ 
    2. การประชุมผูถือหุน  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุมและ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนากอนการ
ประชุมตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด  รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเร่ือง  โดยเผยแพรท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ 
    3. การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี  42  เม่ือวนัท่ี  22  เมษายน  2556  บริษัทฯ  สงหนังสือ
บอกกลาวนดัประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม  17  วัน  โดยสงวันท่ี  5  
เมษายน  2556  ประกอบดวย รายละเอียด วาระการประชุม  รายงานประจําป  งบการเงิน  หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ข้ันตอนการมอบฉันทะ ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท และแผนท่ี
สถานท่ีจัดประชุม  เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลกอนการประชุม 
 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติหรือนักลงทุน
สถาบัน บริษัทฯ ไดจัดสงชดุแปลเปนภาษาอังกฤษครบชุดท้ังหนังสือบอกกลาวนัดประชมุ และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปพรอมชุดภาษาไทย  เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวม
ประชุม  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน
ครบชุดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัทฯ  มากกวา 30 วัน กอนวันประชุม  ตั้งแตวนัท่ี  21 
มีนาคม 2556   ซ่ึงเปนขอมูลเดียวกับท่ีบริษัทฯ สงใหผูถือหุนในรูปเอกสาร  เพื่อใหผูถือหุนท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกและรวดเร็ว   มีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งข้ึน 
  4. บริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองสําคัญๆ ของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุม
ดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงเปนกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ คนใดคนหน่ึงเขาประชุมแทน  เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน  ซ่ึงบริษัทฯ ไดใหช่ือ ท่ีอยูและการมี
สวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม  หรือ
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สามารถดูขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คน ไดจากรายงานประจําป  ท่ีสงไปพรอมหนังสือบอกกลาว
นัดประชุมหรือในเว็บไซตของบริษัทฯ   
 บริษัทฯ    อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง   โดยได
สงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม  เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือ
มอบฉันทะท่ีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมท้ังคําแนะนําข้ันตอน
ในการมอบฉันทะและไมไดกําหนดกฏเกณฑท่ีทําใหยากตอการมอบฉันทะหรือสามารถ  Download  หนังสือ
มอบฉันทะ ซ่ึงมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย  จากเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)  ซ่ึงมี 3  แบบ คือ แบบ  ก. แบบ ข. และแบบ  ค. 
(ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ  และแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุน) 
 ในป  2556 บริษัทฯ จดัใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี  42 วันท่ี  22  เมษายน  2556 
 

 ราย หุน % 

ผูถือหุนตามทะเบียนรวม 

    ผูถือหุนเขาประชุม 

         เขาประชุมดวยตนเอง 

         มอบฉันทะ 

              - มอบใหกรรมการตรวจสอบ 

              - มอบใหผูอ่ืน 

1,036 

178 

57 

121 

4 

117 

494,034,300 

433,275,767 

34,930,799 

398,344,968 

15,291,950 

383,053,018 

100.00 

87.70 

7.07 

80.63 

3.10 

77.53 
     
  5. บริษัทฯ จัดใหมีอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไม
คิดคาใชจาย 
  6. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและ 
ออกเสียงอยางเต็มท่ี การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 
ช่ัวโมง และใหสิทธิผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมภายหลังท่ีไดเร่ิมประชุมไปแลวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ียังไมมีการพิจารณา  และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขา
ประชุมและการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกดิความสะดวก รวดเร็วและ
โปรงใส 
  (2.2) การดูแลการใชขอมูลภายใน 
  กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน  ของบริษัทฯ  สวนใหญอยูกับบริษัทฯ เปน
เวลานาน ไดรับการปลูกฝงปรัชญาของ ดร.เทียม  โชควฒันา มาเปนเวลานาน  ทําใหมีความซ่ือสัตย  รักองคกร   
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ดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหมีการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ   และปจจุบันมีการกําหนด
อํานาจ  หนาท่ี  ไวเปนลายลักษณอักษร  บริหารงานโดยคณะบุคคล   มีการประชุมหารือรวมกัน  
   บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี มีมาตรการดูแลเร่ืองการใช
ขอมูลภายใน โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ในหัวขอ  ความขัดแยงของ
ผลประโยชน  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนักงาน  ใน หัวขอ ความรับผดิชอบในหนาท่ี   
โดยใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซ่ือสัตย  สุจริต  
มีวินยัและมีจติสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและตอตนเอง  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ  ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง  และ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ   รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของ
บริษัทฯ โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอ่ืน      และหาม
กระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดใหทําธุรกจิแขงขันกับบริษัทฯ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดแจกนโยบายในการ
กํากับดแูลกิจการ หลักการกํากับดแูลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ  และจรรยาบรรณกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร  และพนกังาน ใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนกังานทุกคนพรอมท้ังเปดเผยในเว็บไซต
ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกจิ และเปนหลักยึดในการ
ทํางานและยังไดยดึหลักปฏิบัติตาม  ISO  9001 : 2008  ซ่ึงเปนระบบบริหารงานคุณภาพ  
  นอกจากนี้  ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ มีการกําหนดเร่ืองดงักลาว
โดยกําหนดบทลงโทษทางวนิัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซ่ึงกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังานไดปฎิบัติ
ตามท่ีกําหนด 
  (2.3) การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และการรายงานการมีสวนไดเสีย 
   การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ โดยกําหนดไวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ใน หัวขอ ความขัดแยงของผลประโยชน  และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนักงาน ใน หัวขอ ความรับผิดชอบในหนาท่ี  หามมิใหกรรมการ
บริษัท ผูบริหารและพนักงาน ซ่ึงอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  
ในชวง 1 เดอืน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน ทุกไตรมาสเลขานุการบริษัทไดออกจดหมายแจง
เตือนให กรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และผูท่ีเกี่ยวของ   รับทราบชวงระยะเวลาการหามซ้ือขาย หลักทรัพยของ
บริษัทฯ จนกวาจะพนระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะแลว และกําหนดให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหนาท่ีรายงานการถือหลักทรัพย  
หากมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังตอไป ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทฯ 
ของกรรมการบริษัท    และผูบริหาร  และหากมีประกาศเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับเร่ืองดงักลาว   เลขานุการบริษัท
จะสงจดหมายแจงใหกรรมการบริษัทและผูบริหารทราบ พรอมแนบสําเนาจดหมายและประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเรื่องดังกลาว 
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 ในป 2556 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมปรากฏ
การซ้ือขายในชวงเวลาท่ีหาม และไดมีการสรุปการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการ
บริษัทและผูบริหาร   ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (แบบ 56-1)  รายงานประจําป (แบบ 56-2)  ในหัวขอ 
การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร    

 การรายงานการมีสวนไดเสีย  บริษัทฯ  มีมาตรการดแูลการมีสวนไดเสียของกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร โดยกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของ กรรมการ
บริษัท  ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี ้
  1. รายงานเม่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารคร้ังแรก 
  2. รายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 
  3. กรรมการบริษัทและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานกุารบริษัท  
   และเลขานุการบริษัทจะสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการ 
   บริษัท  และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวนัท่ีไดรับ 
   รายงาน 
  ในป  2556  กรรมการบริษัท  และผูบริหาร ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกาํหนด 
  (2.4) การดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
 จากนโยบายการกํากับดแูลกจิการ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ในหัวขอ ความ
ขัดแยงของผลประโยชน  บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  1.   ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชน  หรือรายการที่เกี่ยวโยงกนั อยางรอบคอบ
เปนธรรม  สมเหตุสมผล  มีกระบวนการท่ีโปรงใสในการอนุมัติเขาทํารายการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทฯ เปนสําคัญ  กรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสีย  ไมมีสิทธิออกเสียง  และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย         และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
  2.   ยึดถือประโยชนของบริษัทฯ  ภายใตความถูกตองตามกฎหมาย  โดยไมกระทําการใดๆ  
อันเปนการขัดผลประโยชนกับบริษัทฯ  รวมท้ัง  ไมมีการเอ้ือประโยชน  หรือใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใด 
  3.   กรรมการบริษัท   และผูบริหาร   ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมี
ความเกีย่วของ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  4.   กรรมการบริษัท   ผูบริหาร  และพนกังาน   ซ่ึงอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน 
หามทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  ในชวง  1  เดอืน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 
  5.   กําหนดใหกรรมการบริษัท   ผูบริหาร    รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  
มีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ    ตอ
คณะกรรมการบริษัท  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังตอไป 
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  6.   ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของบริษัทฯ ท่ีตนเองทราบ หรือไดรับทราบ
ตอบุคคลภายนอกหรือผูท่ีไมเกี่ยวของ  
  7.   การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนกังานของบริษัทฯ   ท่ีมีอํานาจหนาท่ี     อาจมีการ
กําหนดช้ันความลับของขอมูลตามความสําคัญของขอมูล     และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 
 จากแนวทางการปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนและ
รายการท่ีเกีย่วโยงกัน  ดวยความรอบคอบ  มีเหตุมีผล  คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ   การกําหนดราคา
เปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ีเปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลท่ัวไป  จดัวางระบบการปฏิบัติดวยความ
โปรงใส  ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกาํหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี และกําหนดไวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ มีการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกนัใน
การรับทราบขอมูล 
 บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  หรือ
รายการท่ีเกีย่วโยงกัน  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย   ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ท่ีเขาขายจะตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย    บริษัทฯ  จะนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนการทํารายการ      
โดยกําหนดใหกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดตองออกจากหองประชุม และไมออกเสียงในวาระนั้น   
การพิจารณาการทํารายการดงักลาว  ไดพจิารณาถึงเหตุผล  ความจําเปนของการทํารายการเพื่อประโยชนของ
บริษัทฯ   เม่ือเสร็จส้ินการประชุม   ไดเปดเผยการทํารายการดังกลาวท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ  (www.spi.co.th)   โดยไดเปดเผยถึง  ช่ือ   
ความสัมพันธของ บุคคลท่ีเกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ คูสัญญา เหตุผลความจําเปนของ
รายการดังกลาว ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทและความเห็นท่ีแตกตาง (ถามี) รวมท้ังมีการบันทึกใน
รายงานการประชุม  สามารถตรวจสอบไดและยังไดทําการสรุปไวในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป  (แบบ 
56-1)  และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ซ่ึงในป 2556 มีการแจงทํารายการท่ีเกีย่วโยงกัน ประเภททรัพยสิน
หรือบริการ 4  รายการ  และประเภทรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 1 รายการ สามารถดูรายละเอียดใน 
หัวขอ  รายการระหวางกัน   สวนรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเขาขายตองขออนุมัติจากผูถือหุน  -ไมมี-   และไมมี
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการซ้ือขายสินทรัพย   ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     
 กรณีรายการระหวางกันท่ีเปนธุรกิจปกติ บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการอนุมัติหลักการ
เกี่ยวกับขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไป ในการทําธุรกรรมระหวางบริษทัฯ กับ  กรรมการบริษัท  
ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของเปนประจําทุกป  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1 หลังจาก
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อใหกรรมการบริษัทชุดใหมไดทราบเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว และใหสรุป
รายการดังกลาวทุกไตรมาส เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ และไดเปดเผยไวในในแบบแสดง
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รายงานขอมูลประจําป  (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป  (แบบ 56-2)  วารายการระหวางกันไดกระทําอยาง
ยุติธรรม  เปนไปตามปกติธุรกิจการคา  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมการทํารายการเกี่ยวโยงกนั  และจํากดัการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไมใชบริษัทยอย โดยการใหกูยืมเงินหรือคํ้าประกันเงินกูตามสัดสวนการถือ
หุนท่ีเปนไปตามสัญญารวมทุน ซ่ึงในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือตามสัดสวนการถือหุน 
ใหแก บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 17,750,000 บาท 
 
 3. การคํานงึถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 3.1  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  โดยคํานึงถึง 
สิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกนั จงึไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
แตละกลุม ตลอดจนคํานึงถึง ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อการพฒันาอยางยัง่ยนื ตอตานการทุจริต การ
คอรรัปช่ัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน 
  3.2   คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวน
หนึ่งของรายงานประจําป 
  3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนนิการใหมีชองทางและข้ันตอนท่ีผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สามารถ
รายงานหรือรองเรียนในเร่ืองท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ความถูกตองของรายงานทางการเงินหรือ
เร่ืองท่ีไมไดรับความเปนธรรม 
  3.4  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงาน   หรือ
ผูแจงเบาะแส  ในเร่ืองท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หรือเร่ืองท่ีไมไดรับความเปนธรรม 
  จากนโยบายการกํากับดแูลกจิการ และหลักการกํากับดูแลกิจการ  ในหัวขอ  การคํานงึถึงบทบาท
ผูมีสวนไดเสีย บริษัทฯ ยึดม่ันในความรับผิดชอบและเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ   ท้ังภายใน
และภายนอกองคกร ภาครัฐ และหนวยงานท่ีเกีย่วของ ตลอดจนความรับผิดชอบตอชุมชน  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอม  คํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจรวมกัน เอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสูการทําธุรกิจ
ท่ียั่งยืน  จึงไดกําหนดเปนแนวปฏิบัตไิวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหเกิดความมัน่ใจวาสิทธิตาม
กฎหมายท่ีเกีย่วของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย และกรณีท่ีเกิดความเสียหาย
บริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จะมีการปรึกษาหารือและรวมกนักําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเปน
ประโยชนกับทุกฝาย 
 
 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
 บริษัทฯ ไดจัดทําจริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจเปนลายลักษณอักษร โดยไดแจกใหกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร  และพนักงาน  ทุกคน  และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)   เพื่อใหกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร  และพนักงาน  ยดึถือเปนแนวทางในการปฏิบัตติอ   ผูถือหุน   ลูกคา   คูคา   คูแขง  เจาหนี้  พนักงาน  
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ชุมชนและสังคม  ส่ิงแวดลอม  และภาครัฐ   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจอยางมาก  เพราะธุรกจิจะอยูไดตองมี  จริยธรรม  คุณธรรมท่ีดี  เปนท่ีเช่ือถือและยอมรับโดยท่ัวไป  ซ่ึงจะ
สงผลใหบริษัทฯ   มีความเจริญกาวหนา  ม่ันคงอยางยั่งยืน  ดังนี ้
 (1) ผูถือหุน 
 บริษัทฯ  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซ่ือสัตยสุจริต  เพื่อสรางผลตอบแทนท่ีดี
ใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1.   เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม 
  2.   ดําเนินงานตามหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี   ซ่ึงจะชวยสรางความเช่ือม่ันและความม่ันใจ 
ตอผูถือหุน  อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
  3.   มีการพัฒนากจิการของบริษทัฯใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  ใหผลตอบแทนแกผูถือหุน 
อยางเหมาะสม                                                              
  4.    รายงานสารสนเทศสําคัญท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน    ท้ังสาร 
สนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี  และสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ  ตามกฎหมายและประกาศ
ท่ีเกี่ยวของ โดยไมกระทําการใดๆ ท่ีมีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศของ
บริษัทฯ 
  5.   จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงาน 
ประจําป 
  6.   เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอ 
ช่ือบุคคล  เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
  7.   เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนา       กอนการ 
ประชุมผูถือหุน 
  8.   เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 30 วันกอน
วันประชุมผูถือหุนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม 
  9.   อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน  โดย  วัน  เวลา  สถานท่ี  และวิธีการ  ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน    รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถมารวมประชุมดวย
ตนเองสามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
  10.   ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผย
ขอมูลอยางครบถวน 
  11.   ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพงึรักษาทรัพยสินของ
ตนเอง   ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ มีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความเช่ือม่ันวาจะ
ไดรับขอมูลท่ีถูกตองและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเปนธรรม ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ มีการ
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ควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน  ปองกันการใชขอมูลภายใน
เกี่ยวกับขาวสารที่เปนความลับ   และกําหนดใหกรรมการบริษัท   ผูบริหาร  และผูปฏิบัติงาน  ท่ีรับทราบขอมูล
ภายใน  นําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  เพื่อการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง  1  เดือน กอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน 
  ในป  2556  บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป  2555  ในอัตรา 0.23 บาทตอ
หุน คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 8.71 ของกําไรสุทธิ (รอยละ 19.66 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ)    
โดยกําหนดจายใน วนัท่ี  20  พฤษภาคม  2556   ซ่ึงเปนอัตราท่ีสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว 
คือข้ันตํ่า 0.10 บาทตอหุน  เปนการจายเงนิปนผลใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่อง  ถือเปนการสรางความม่ังค่ังใน
ระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจริง ท้ังนี้ ผูถือหุนทุกรายไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
เอกสารส่ิงพิมพ และขอมูลอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เปน
ประจําทุกไตรมาส และเปดเผยการทํารายการท่ีสําคัญ เชน การลงทุน รายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ผานระบบเผยแพร
ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)   
 (2)  ลูกคา 
  บริษัทฯ ตระหนกัวาความพึงพอใจและความเช่ือม่ันของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อันนําไปสู
ความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ดําเนินธุรกจิดานผลิต จําหนายสินคา  และบริการ   ท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 
  2. ดําเนินธุรกจิดวยความมุงม่ัน  พัฒนาสินคาและบริการ  คิดคนนวัตกรรมใหมๆ  เพิ่มคุณคา
ใหแกสินคาและบริการ  เพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง   พรอมกับการใหขอมูลท่ีจําเปน
ตอการตัดสินใจโดยไมปดบัง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 
  3. ดําเนินธุรกจิโดยยดึถือความ  ซ่ือสัตย   สุจริต   เปนธรรม   และไมกระทําการใดๆ   ท่ีเปน
การละเมิดสิทธิของลูกคา   รักษาความลับทางการคาของลูกคา   ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูท่ี
เกี่ยวของโดยมิชอบ 
  4. ไมเรียก   รับ   หรือยินยอมท่ีจะรับ   ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด  ท่ีไมสุจริตจากลูกคา 
ท้ังทางตรงและทางออม 
  5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา     ในกรณท่ีีไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบแจงลูกคาเปนการลวง 
หนา   เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกดิความเสียหาย 
  6. จัดใหมีชองทางการส่ือสาร    เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัทฯ   และคํารองเรียนพึง
ไดรับการเอาใจใสและดําเนนิการอยางเปนธรรม   
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  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจโดยยดึถือความซ่ือสัตย  
ยุติธรรม  ใหขอมูลท่ีถูกตองแกลูกคา  ใหบริการและปฏิบัติตอลูกคาดวยความมีน้ําใจ  สนองตอบความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว   
  บริษัทฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบท่ีไดรับการรับรองของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
ประกอบดวย 
 -  ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  ดานการพัฒนาท่ีดินและบริการสาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐาน 
 -  ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 : 2004 ของระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง 
 -  มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม  (Standard  for  Social 
Responsibility (CSR-DIW)) โดยไดรับเกียรติบัตร จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา        ไดรับประกาศนียบัตรในสวนของระบบบําบัด
น้ําเสียสวนกลางใหเปนระบบบําบัดน้ําเสียรวมท่ีไดรับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับ
เหรียญทอง”    
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน  ไดรับเกียรติบัตรใหเปนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม       ท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม  พ.ศ.  2554 
(Standard  for  Social  Responsibility (CSR-DIW)  B.E. 2554 ) 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี ไดรับเกยีรติบัตรจากศูนยปฎิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ใหเปนนิคมอุตสาหกรรมสีขาวปองกันยาเสพติด ป พ.ศ. 2554  
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา   ไดรับมอบประกาศเกียรติคุณการตรวจประเมิน
ตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน  (EnMs-DIW)  ในสวนของระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง  (Central  
Wastewater     Treatment)     ภายใตโครงการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการจดัการพลังงานตามมาตรฐาน 
สากล (ISO 50001 : 2011) 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  และ  กบินทรบุรี   ไดรวมดําเนินการเขาสูโครงการ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงพื้นท่ี  (Eco Industrial Complex)  เพื่อสงเสริมใหการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย เปนการพฒันาแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน       โดยกําหนดยทุธศาสตรการพัฒนาในสวน
ท่ีเกี่ยวของรวม  5  มิติ  คือ   ดานเศรษฐกิจ  ดานส่ิงแวดลอม  ดานสังคม  ดานกายภาพ  ดานการบริหารจัดการ 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน   ไดจดัทําพื้นท่ีไรนา สวนผสม ภายใต “โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ดร. เทียม  โชควัฒนา จังหวดัลําพนู” เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรู ความสมดุลระหวางการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ตลอดจนถายทอดองคความรูใหชุมชนโดยรอบพื้นท่ีสวน      
 การไดรับการรับรองและเกียรติบัตรตางๆ ยอมทําใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันในการท่ีจะเขามา
ประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนมากย่ิงข้ึน ท้ังนี ้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไดทํา
การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาภายในเดือนมิถุนายนของทุกป   ซ่ึงในป 2556  ผลการสํารวจความพึงพอใจ
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ในสวนของการใหบริการระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ผลสํารวจไดผานตามขอกําหนดท่ีคณะทํางาน
บริหารคุณภาพกําหนดไวทุกประการ และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงการใหบริการงานรักษาความปลอดภยั 
ในเร่ืองการจดัการระบบการจราจรบริเวณประตูเขา-ออกของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา ใหมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากปริมาณรถยนตเขา-ออกมีจํานวนมากในชวงช่ัวโมงเรงดวน กอรปกับในป
นี้ปริมาณรถยนตมีจํานวนมาก เพราะสวนหนึ่งมาจากนโยบายรถคันแรก สงผลใหการใหบริการของท้ัง
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภยัและเจาหนาท่ีตํารวจจราจรไมสามารถท่ีจะระบายรถไดทัน เนื่องจากถนนของ
เทศบาลท้ังบริเวณดานหนาและดานหลังท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน มีการ 
ติดขัดเปนวงกวาง กอรปกบัรถยนตขนสงผูโดยสารท่ีเปนรถบัสขนาดใหญ ท่ีขนสงพนักงานระหวางนิคม
อุตสาหกรรมใกลเคียงก็เขามารับสงพนักงานจํานวนมาก และเปนรถบัสขนาดใหญทําใหเกิดการเคล่ือนตัวชา  
และหนาแนนของทุกวันในชั่วโมงเรงดวน   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจะประสานงานเจาหนาท่ีตํารวจ
จราจรและหนวยงานเทศบาลทองถ่ินใหหาวิธีปรับการจราจรใหมีความเหมาะสมตอไป         ท้ังนี้สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ไดมีการนําขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานใหตรงตามความตองการของลูกคา  ตลอดจนเอาใจใสและใหการดําเนินการอยางเปนธรรมตอ
คํารองเรียนของลูกคา บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีแผนกลูกคาสัมพันธเพื่อใหขอมูลแกลูกคา ซ่ึงลูกคาสามารถ
สอบถามขอมูล แสดงความคิดเห็นและแจงขอรองเรียนไดตลอดเวลาท่ี  นายอําพล   วัฒนวรพงศ  ผูชวยจดัการ
ฝายสํานักงานลูกคาสัมพันธ  โทรศัพท (038) 480-444   E-Mail address : amphol@spi.co.th  หรือ เว็บไซต
ของบริษัทฯ (www.spi.co.th) ภายหลังจากไดรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบจะนําขอเสนอแนะ
ตางๆ นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ Steering Committee เพื่อหาขอสรุปและรวมกนัหาแนวทางแกไข 
พรอมกับมอบหมายหนวยงานท่ีเกีย่วของเขาช้ีแจงผลการดําเนินงานตางๆ ท่ีเกดิข้ึนเพื่อช้ีแจงใหผูรองเรียน
ทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยงัใสใจและติดตามถึงขอเสนอแนะท้ังในสวนภายในและภายนอกท่ีเกีย่วของตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถใหคําแนะนําและเสนอแนะการดําเนินการของ
บริษัทฯ ไดหลากหลายชองทาง เชน ท่ีประชุมโครงการ สงขอมูลผานเว็บไซตและกลองรับขอรองเรียนผาน
ทางงานบุคคลท่ีสํานักงานโครงการ 
 ในป 2556 มีบุคลลภายนอกทําการติดตอผานชองทาง Contact us ท่ีเว็บไซตของบริษัทฯ ซ่ึง
ท้ังหมดเปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัทในกลุมสหพัฒนเทานัน้ และไมพบวามีการ
รองเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการประกอบกิจการสวนอุตสาหกรรมแตอยางใด 
  (3)   คูคา 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัตดิังนี ้
  1. มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน     ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย    ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการปฏิบัติตอคูคาบนพืน้ฐานของการ
แขงขันท่ีเปนธรรม เสมอภาค และเคารพซ่ึงกันและกัน 
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  2. รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเอง หรือ
ผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 
  3. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีตอกนั  แลกเปล่ียนความรู  รวมกันพัฒนาและเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการเพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน 
  4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลท่ีถูกตอง    ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบ
เจรจากับคูคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกนัไมใหเกดิความเสียหาย 
  5. ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลง
ทางการคา 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดมีการคัดเลือกคูคาอยางเปนธรรม และปฏิบัติ
ตอคูคาตามขอตกลง  เงื่อนไขทางการคา และใหขอมูลท่ีถูกตอง  มีการสรางสัมพันธภาพและความเขาใจท่ีดีตอ
กันเปนหวงโซอุปทาน  รวมถึงแลกเปล่ียนความรู  รวมกันพัฒนาสินคาและบริการ  เพื่อเพ่ิมคุณคาใหแกสินคา
และบริการ  โดยพัฒนาใหเกดิกระบวนการผลิตที่ไมเปนอันตรายตอพนักงาน  ชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอม 
ไมเรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา บริษัทฯ 
ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของคูคา  ควบคูกับการเจริญเติบโตรวมกับบริษัทฯ  ในป 2556 ไมมีกรณี
ท่ีไมปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีตอคูคา 

  (4)   คูแขง 
  บริษัทฯ ดําเนนิธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้
  1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม    โดยคํานึงถึงจริยธรรมใน
การดําเนนิธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ  ท่ีบริษัทฯ  เขาไปดาํเนินธุรกิจ 
  2. ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของ
การแขงขันท่ีเปนธรรมโดยสุจริตภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด   ท้ังนี้   บริษัทฯ  ถือวาคูแขงเปน
สวนหนึ่งในการเสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความม่ันคงและแข็งแรงยิ่งข้ึน  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา  
บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทใดๆ กับคูแขงทางการคา 
  (5)   เจาหนี้ 
  บริษัทฯ ยึดม่ันในการดําเนนิธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความเช่ือถือใหกับเจาหนี ้
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1. ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
  2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ีตกลงกันอยางเครงครัด 
  3. บริหารงานเพือ่ใหเจาหนี้ม่ันใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนีท่ี้ดี 
  4. เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา  
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  5. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง     ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปนการ
ลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
  เจาหนี้ของบริษัทฯ แบงออกเปน  
  เจาหนี้การคา 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอเจาหนีก้ารคาโดยจายเงินใหกับเจาหนี้ตรงตามขอตกลงทางการ
คา ไมวาสถานการณทางเศรษฐกิจเปนอยางไร  โดยใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบ  Smart กําหนดให
มีการวางบิลทุกวันท่ี 1-7   ของทุกเดือน  และโอนเงินใหเจาหนีก้ารคาทุกวันท่ี 26  ของเดือนนัน้ ๆ หากตรงกับ
วันหยุดจะเล่ือนเปนวันทําการถัดไป 
  เจาหนี้เงินกู 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอเจาหนีเ้งินกูโดยเครงครัด  โดยจายคืนเงินกู และดอกเบ้ียตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด   ไมมีการผิดนัดชําระแตอยางใด  และเงินกูท่ีบริษัทฯ  ไดรับเปน  Clean  Loan   
 (6)  พนักงาน 
  บริษัทฯ ถือวาพนกังานเปนทรัพยากรทีมี่คาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัทฯ โดย
กําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดงันี้ 
  1. ปฏิบัติตอพนักงาน โดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนษุย และสิทธิข้ันพื้นฐานในการทํางาน 
ตลอดจนไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ 
  2. ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ 
  3. สงเสริมความเทาเทียมกนั ในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกนัดวยเหตุทางเพศ สีผิว   
เช้ือชาติ  ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอ่ืนใดท่ีไมไดเกีย่วของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 
  4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม แลกเปล่ียนความรู เพื่อพัฒนา ความรู  
ความสามารถของบุคลากรอยางท่ัวถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตาม
ศักยภาพของแตละคน 
  5. สงเสริมใหพนกังานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดาํเนินงานและการพัฒนาบริษัทฯ 
  6. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู   ความสามารถ   หนาท่ี    ความ 
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน 
  7. จัดใหมีสวัสดกิารและสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกพนกังาน อาทิ การรักษาพยาบาล  
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  สหกรณออมทรัพย  เปนตน 
  8. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางส่ือสาร   เสนอแนะและรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน  ซ่ึงขอ 
เสนอตางๆ  จะไดรับการพจิารณาและกําหนดวิธีการแกไข     เพื่อใหเกดิประโยชนแกทุกฝายและสรางความ 
สัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 
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  9. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังจดัสภาพแวดลอมการ
ทํางาน โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภยั อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติของ
พนักงาน 
  10. สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ   ในการดําเนินกจิกรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงานดวยความ
ยุติธรรม เชน  
  - หองพยาบาล  บริษัทฯ จดัใหมีหองพยาบาลเพ่ือดูแลใหคําปรึกษา แนะนําดานสุขภาพและให
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนแกพนักงานเม่ือเจ็บปวย  ซ่ึงพนักงานจะไดรับการบริการดานการรักษาพยาบาลท่ีได
มาตรฐาน และถูกตองตามหลักการแพทยโดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ 
  นอกจากนี้  บริษัทฯ     ไดจัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขโดยการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัด
ใหญแกพนกังานทุกคนเปนประจําทุกป จดัใหมีเจลลางมือตามจุดตาง ๆ ในบริษัทฯ อยางท่ัวถึงและเพยีงพอ   
ตลอดจนจัดเตรียมหนากากอนามัย สําหรับแจกใหพนักงานเม่ือเจ็บปวย 
  - กองทุนสํารองเล้ียงชีพ   เพือ่การออมเงินและเปนหลักประกันของพนักงานในอนาคต  โดย
สมาชิกตองสงเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษทัฯทุกเดือน
ในอัตราเดยีวกัน 
 - สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน เพื่อสงเสริมใหพนกังานรูจักการออมทรัพย
และการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณออมทรัพย  
 - เงินบําเหน็จเกษียณใหกับพนักงานทุกคนเม่ือเกษยีณอายกุารทํางาน บริษัทฯจัดใหมีเงินตอบ
แทนการเกษยีณอายุสําหรับพนักงานทุกคนท่ีทํางานกับบริษัทฯ จนเกษยีณอาย ุ เพื่อพนกังานจะไดนําเงิน
ดงักลาวไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขหลังเกษยีณ    
 - การประกันภัยกลุม บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการดานการประกันภัยกลุมกรณีเสียชีวติใหกับ
พนักงานทกุคน   เพื่อเปนหลักประกันความเส่ียงภยัท่ีอาจเกิดข้ึนกับพนักงาน 
 - การประกันสุขภาพกลุม เพื่อเปนการแบงเบาภาระและคุมครองคาใชจายตางๆ ในการ
รักษาพยาบาล  การเจ็บปวย  หรือบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนของพนักงานท้ังในและนอกโรงพยาบาล 
 -  การฝกอบรมและสัมมนาภายในองคกร ตลอดจนการสงพนักงานไปรวมอบรมสัมมนากับ
ภายนอก   ซ่ึงจัดโดยหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนา และเพ่ิมความรู ความสามารถและทักษะในการ
ทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่องและใหเห็นถึงศักยภาพท่ีจะมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - เคร่ืองแบบพนกังานเพื่อความเปนระเบียบและแสดงถึงความเปนเอกภาพของกลุมสหพัฒน 
 - การตรวจสุขภาพประจําป เพือ่สงเสริมใหพนักงานดูแลสุขภาพ สามารถประเมิน ปองกัน และ
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 
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 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจดัใหมี สวนพักผอน สนามกีฬา ลานแอโรบิค สนามฝกซอม
กอลฟและสนามกอลฟ 
  บริษัทฯ จัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ  เพือ่เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงาน  
ดานสวัสดิการ และเปนส่ือกลางใหความชวยเหลือในเร่ืองสวัสดิการตาง ๆ   ใหแกพนักงานไดอยางท่ัวถึง 
  ในป 2552 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ไดรับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณข้ันริเร่ิมจากกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ซ่ึงถือวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 
 
           ดานความปลอดภัยและอาชวีอนามัย  
 บริษัทฯ ใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไดกําหนดไวใน จริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ และกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
        1.  ดําเนินธุรกจิใหสอดคลองตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  และนโยบายดานความปลอดภยั อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและผลกระทบตอสุขภาพ
ของพนักงาน คูคา และผูมีสวนไดเสีย  รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลดานความปลอดภัยอยาง
สมํ่าเสมอ 
 2.  สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน  โดยกําหนดระเบียบ  วิธีปฏิบัติและมาตรฐานการ
ทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางานท่ีสอดคลองตามความเส่ียง  ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทํางาน
สภาพแวดลอม วิธีการทํางานท่ีปลอดภัย  รวมถึงการจัดเคร่ืองมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัยใหกับ
พนักงาน 
 3.  มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอมและปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
อยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัทฯ พนกังาน คูคาและ
ผูเกี่ยวของ 
 4.  สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีปลอดภัยท่ัวท้ังองคกร ซ่ึงจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
ไดอยางยั่งยนื 
 
  (7)   ชุมชนและสังคม 
  บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอประเทศชาติ ชุมชนและ
สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณทีองถ่ิน เพื่อธํารงรักษาไวซ่ึงสังคมและสวนรวมท่ีด ี โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
  1. ไมดําเนนิธุรกิจท่ีทําใหสังคมเส่ือมลง   และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนท่ีอยูรวมในชุมชน 
และสังคม 
  2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดข้ึนในบริษัทฯ 
และพนกังานทุกระดับอยางตอเนื่อง 
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  3. กําหนดใหมีมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชุมชนและสังคม   อันเนื่อง 
มาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 
  4. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
  5. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน  
  6. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมท่ีกอใหเกิดสาธารณประโยชน  
  7. สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจางงานและผลิตภัณฑชุมชน 
  8. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนระหวางบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของ
ความถูกตอง  โปรงใส  เปนธรรม 
 
 สงเสริมการจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพฒันาชุมชน 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว  บริษัทฯ ไดมีการปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชน
และสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดข้ึนในบริษทัฯ  โดยกระทําอยางตอเนือ่ง กํากับดูแลไมใหสรางปญหาแกชุมชน  
สนับสนุนชวยเหลือและเกื้อกูลแกชุมชนเพื่อประโยชนสุขรวมกัน    และสนับสนนุกิจกรรมอันเปนประโยชน
ตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม  เชน  การศึกษา   การสงเสริมอาชีพ   โดยรวมกบัหนวยงานราชการในการ
เปดใหพื้นทีภ่ายในสวนอุตสาหกรรมเปนพื้นท่ีอบรมดานความปลอดภัยในการจราจร สอบใบขับข่ี การตรวจ
มะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต จากสภากาชาดไทย การแขงขันกีฬาระหวางผูบริหารของโรงงานตางๆ 
รวมกับชุมชน  จัดอบรมสัมมนาประจําป  มอบทุนการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะชุมชน
และการประยกุตใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช จากผลการดําเนนิการตางๆ ท่ีผานมาทางสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนไดรับความรวมมือ ในการดาํเนินงานกิจกรรมตางๆ    จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒนเปนอยางดี ซ่ึงสามารถดูไดจาก หัวขอ ความรับผิดชอบตอสังคม และเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.spi.co.th)    
 ท้ังนี้ บริษัทฯ  ไดแตงตั้ง นายกําธร  โรจนรุงสิงขร  ผูชวยผูจัดการฝายสํานักงานงานชุมชนสัมพันธ ให
ดูแลงานในดานงานชุมชนสัมพันธ  สามารถติดตอไดท่ี โทรศัพท  (038) 480-444  หรือ E-Mail address : 
kumthorn@spi.co.th  
 
 (8)   ส่ิงแวดลอม 
          บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมโดยมีการกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1. ดําเนินธุรกจิใหสอดคลองตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  และนโยบายดานส่ิงแวดลอม   โดย 
คํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
สมํ่าเสมอ 
  2. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ     เกดิความรวมมือและ 
ความรับผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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  3. สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
  4. สงเสริมระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยดั  มีมาตรการ
บําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวงัดูแล และปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 
  5. มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน  ท่ีดําเนินธุรกิจเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  6. สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว    บริษัทฯ     ไดดําเนนิธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ เช่ือวางานคุณภาพและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมาจาก
บุคลากรท่ีมีความสุข   จึงไดสรางสรรค “สวนอุตสาหกรรม”  ใหเปนบานหลังใหญ  สําหรับสมาชิกครอบครัว
หลายหม่ืนชีวติท่ีพร่ังพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อใหทุกคนไดทํางานอยางมีความสุข พรอมไปกบั
การใชชีวิตท่ีอบอุน ภายใตปรัชญา “สรางส่ิงท่ีมากกวาคําวา เขตอุตสาหกรรม” ซ่ึงไดมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมใหรมร่ืน บรรยากาศอบอุน ดูแลตนไมทุกตนดวยความใสใจ เพื่อใหสมกับความเปน “สวน
อุตสาหกรรม” สําหรับทุกชีวติภายใตชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน และไดวาจางให บริษัท อีสเทิรน
ไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด ทําการวิจยัพฒันาและควบคุมส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องท้ังเร่ือง  น้ํา  เสียง อากาศ  
และขยะ ซ่ึงผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนท้ัง  3  แหง   เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 
 สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมท่ีไดดําเนินการมาแลว    สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1.   การจัดการนําน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผานการบําบัดแลว จากระบบบําบัดน้าํเสีย
สวนกลางใชรดน้ําตนไมในพ้ืนท่ีสีเขียวของสวนอุตสาหกรรม ศรีราชา  กบินทรบุรีและลําพูน โดยกําหนด
เปาหมายการใชเปนสัดสวน >30%, 100% และ >80% ของปริมาณนํ้าท้ิงท้ังหมด  จะเห็นไดวาพื้นท่ีในสวน
ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี   และลําพูน   มีปริมาณการนําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวกลับมา
ใชประโยชนไดสูงสุด เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นท่ีใชน้ําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการปลูกพืชและการ
จัดทําโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหคุณภาพดานส่ิงแวดลอมดีข้ึน  ลดคาใชจายในการจดัสรรหาแหลง
น้ํามาใชในพ้ืนท่ีสีเขียวเปนอยางด ี
 2.  การนําตะกอนจากระบบบัดน้ําเสียมาแปรรูปเปนอิฐประสาน ในป 2556  มีปริมาณตะกอนท่ีใช
นําไปทําอิฐประสาน 90,900 กิโลกรัม แปรรูปเปนอิฐประสานไดจํานวน 40,600  กอน   ซ่ึงไดนําไปใชในพืน้ท่ี
ภายในและพืน้ท่ีรกราง  เพื่อลดคาใชจายในการสงตะกอนไปบําบัดมากถึง 272,700 บาทตอป และชวยลด
ปญหาการจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกทางหนึ่งดวย 
 3.  เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันและความใสใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนกังาน และส่ิงแวดลอมท่ีด ี
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา กบินทรบุรีและลําพูน ไดมีการดําเนนิงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
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ตรวจวดัคุณภาพน้ําเสียท่ีผานการบําบัด  ติดตามคุณภาพน้ําดิบจากคลองตาง ๆ ท้ังกอนและหลังผานสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เสียงรบกวนตาง ๆ ตามขอกําหนด ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ อยางนอยป
ละ 1-2  คร้ังหรือเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อรายงานตอราชการสวนทองถ่ิน  กรมโรงงานและกรมควบคุมมลพิษ 
 4.  โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม ลําพูน เปนโครงการท่ีใชพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน ลําพนู ปลูกขาว ปลูกพืช เล้ียงสัตว  ยึดหลักการประหยัดพลังงาน และผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม ไมมีการใชสารเคมีสังเคราะห ปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟูสภาพนเิวศนการเกษตร
และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน (ดูรายละเอียดจาก ความรับผิดชอบตอสังคม หัวขอ สงเสริมคุณภาพชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรือ่งส่ิงแวดลอม     
 บริษัท ฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนดานส่ิงแวดลอมสวนใหญเกดิจาก
พนักงานเกิดความไมเขาใจท่ีแทจริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงานทุกทานท่ีเกี่ยงของท้ัง
ทางตรงและทางออม ใหไดรับการฝกอบรมการจัดการส่ิงแวดลอม โดยมีหลักสูตรท่ีไดสงใหพนักงานผานการ
อบรมไปแลว ดังนี ้
 1.  ศีกษาดูงานโครงการพระราชดําริเขาหินซอน 
 2.  กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทในการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีส่ิงแวดลอม (นอกศาล)  และ 

    วิธีการดําเนนิคดี 
 3.  ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน  ILO-OSH 2001 
 4.  หลักสูตรโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 5.  ความรูเบ้ืองตนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย  
 6.  ข้ันตอนการพจิารณาและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการขออนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน   

      พ.ศ. 2535 
 7.  เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ 
 8.  โครงการสานสามัคคีการอยูรวมกันระหวางชุมชนและอุตสาหกรรม 
 9.  ความปลอดภยัในการทํางานของระบบไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
  (9) ภาครัฐ 
         บริษัทฯ ดําเนินธุรกจิโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกาํหนดเปนนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ  ดังนี ้
  1. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการใด ๆ อัน 
เปนการขัดตอกฎหมาย 
   2. ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐ 
   3. สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ และภาครัฐในขอบเขตท่ีเหมาะสม  
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  4. ปฏิบัติตามกฎหมาย    ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ    ในแตละ
ประเทศ หรือทองถ่ิน  
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว  บริษัทฯ  ไดจายภาษีถูกตอง  ครบถัวน  ทันเวลา   ตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย  ท้ังภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดหกั ณ ท่ีจาย  ภาษีปาย  ภาษีโรงเรือน  
ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป  และภาษีนิติบุคคล 
 
  การ ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 บริษัทฯ มีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา   โดยกําหนดไวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ และ
มีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
 1. ดําเนินธุรกจิใหสอดคลองกับกฎหมาย  ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาท่ีเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา  
 2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ และไมนําทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไป
ใชหรือใหบุคคลอ่ืนใชโดยมิไดรับอนุญาต 
 3.    เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน  ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอ่ืนไปใชเพื่อประโยชน 
สวนตน  เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 
 4. ผลงานท่ีพนักงานไดสรางสรรคหรือท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีใหถือเปนทรัพยสินทางปญญา 
ของบริษัทฯ  และเม่ือพนสภาพจากการเปนพนกังานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาวคืนให
บริษัทฯ  ไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว  บริษัทฯ ไมมีการลอกเลียนแบบหรือนําทรัพยสินทางปญญา
ของผูอ่ืนมาใชในธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต  
          1. การบริการดานเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ แบงเปน  2  ประเภทคือ 
                   1.1 เคร่ืองหมายการคาตางประเทศ   บริษัทฯ  เปนผูไดรับสิทธิเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑ
ท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศอยางถูกตอง   และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทในกลุมใชเคร่ืองหมายการคาอยาง
ถูกตองเชนกัน  เชน  Guy Laroche,  Elle  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาลิขสิทธ์ิ 
                   1.2 เคร่ืองหมายการคาในประเทศ      บริษัทฯ     เปนเจาของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย         และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทในกลุมใชเคร่ืองหมาย 
การคานั้น ๆ เชน กุลสตรี  Rain Flower  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการคารับ 
                   นอกจากนี้  บริษัทฯ   ยังรวมกับบริษัทในกลุมสนับสนุนใหพนักงานสงนวัตกรรมเขาประกวดใน
โครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน  (Chairman Awards)   ซ่ึงสรางความภมิูใจใหแกพนกังานท่ีไดรับ
รางวัล  และเปนแรงบันดาลใจใหพนักงานมุงท่ีจะสรางสรรคนวัตกรรมอยูตลอดเวลา 
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 2.  การใช  Software  บริษัทฯ  มีการใช Software  ท่ีมีลิขสิทธ์ิอยางถูกตอง และดําเนินการอยางมุงม่ัน
จากผูบริหารระดับสูงใหพนกังานทุกคนใสใจและไมละเมิดลิขสิทธ์ิทางปญญา โดยไดดําเนินการออกระเบียบ
ปฏิบัติของพนักงานในการใชเครือขายคอมพิวเตอร ดังนี้ 
                   2.1  พนักงานจะตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
 -        เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน 
 -         เพื่อการกระทําท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 -         เพื่อกระทําการ  อันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาขององคกร   หรือ 

  ของบุคคลอ่ืน 
 -         เพื่อใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอ่ืน โดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ   
  หรือผูท่ีมีสิทธิในขอมูลดังกลาว 
 -         เพื่อการรับหรือสงขอมูลซ่ึงกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแกองคกร เชน  
  การรับ หรือสงขอมูลท่ีมีลักษณะเปนจดหมายลูกโซหรือการรับหรือสงขอมูลท่ี 
  ไดรับจากบุคคลภายนอก   อันมีลักษณะเปนการละเมิดตอกฎหมายหรือสิทธิของ 
  บุคคลอ่ืน  ไปยังพนกังานหรือบุคคลอ่ืน เปนตน 
 2.2   เพื่อความปลอดภัยในการใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยสวนรวม พนกังานจะตอง 
 -        ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทาง 
  ปญญาของบุคคลอ่ืน 
 -        ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชในการตรวจสอบขอมูลบนเครือขาย 

 คอมพิวเตอร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน 
 -        ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรอ่ืนใดเพิ่มเติมในเคร่ือง  
 คอมพิวเตอรสวนบุคคลขององคกร เพื่อใหบุคคลอ่ืนสามารถใชงานเคร่ือง 
 คอมพิวเตอรสวนบุคคลนั้นหรือเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรได 
 -        ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีตนเองครอบครองใชงานอยูเม่ือใชงานประจําวนั 
 เสร็จส้ิน    หรือเม่ือมีการยุตกิารใชงานเกินกวา 1 ช่ัวโมง  เวนแตเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 นั้นเปนเคร่ืองบริการ (server) ท่ีตองใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง 
 -        ตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับจากภายนอกองคกรทุกคร้ัง ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  สําหรับตรวจสอบและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรท่ีองคกรจัดให และหากตรวจพบ 
  ไวรัสคอมพิวเตอรฝงตัวอยูในขอมูลสวนใด   จะตองรีบจัดการทําลายไวรัส 
  คอมพิวเตอรหรือขอมูลนั้นโดยเร็วท่ีสุด 
 -        ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลของตน    
  เพื่อเปนการประหยดัปริมาณหนวยความจําบนส่ือบันทึกขอมูล 
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 -        ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชา  ผูดูแลเครือขาย 
  คอมพิวเตอร ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอรสวน 
  บุคคลของพนักงานและเครือขายคอมพิวเตอร รวมท้ังปฏิบัติตามคําแนะนําของ 
  ผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร ดวย 
 -        ระมัดระวังการใชงาน และสงวนรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล และเครือขาย 
 คอมพิวเตอรเหมือนเชนบุคคลท่ัวไปจะพงึปฏิบัติ ในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 สวนบุคคลและเครือขายคอมพิวเตอร แลวแตกรณ ี
 -        ไมเขาไปในสถานท่ีตั้งของระบบเครือขายคอมพิวเตอรกอนไดรับอนุญาต 
 -        คืนทรัพยสินอันเกี่ยวของกับการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเปนขององคกร        
  เชน ขอมูลและสําเนาของขอมูล  กุญแจ  บัตรประจําตัว  บัตรผานเขาหรือออก  ฯลฯ    
  ใหแกองคกร รวมท้ังขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูบนเครือขายคอมพิวเตอรคืนจาก 
  องคกร ภายในกําหนด  7  วัน  นับแตวันพนสภาพการเปนพนักงาน 
 2.3  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ กรณีพนักงานกระทําการฝาฝนหรือกระทําผิดพระราชบัญญัติ   
  วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร  พ.ศ. 2550   กอหรืออาจกอใหเกิดความ 
  เสียหายแกองคกร  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด  และบริษทัฯ พิจารณาดาํเนินการ  ลงโทษทาง 
  วินัยแกพนักงานที่กระทําการฝาฝนตามสมควรตอไป 
 ในปท่ีผานมา  บริษัทฯ ไมมีกรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญาแตอยางใด 
 
 การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ    เคารพตอสิทธิมนุษยชน  โดยกําหนดนโยบายไวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ และมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงาน  เพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน 
 3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมืองหรือเร่ืองอ่ืน
ใด ท้ังนี้พึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเหน็ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก 
 4. จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูท่ีเช่ือวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการ
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัทฯ    และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการ
อยางเปนธรรม 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ  มีความมุงม่ันท่ีจะประกอบธุรกจิ ท่ีมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม  รวมท้ังเคารพตอสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดเสียกับองคกร  ดังนี้  
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 -   บริษัทฯ จะไมเกีย่วของหรือสนับสนุนการใชแรงงานบังคับ / แรงงานเด็ก   ไมมีการเรียกเก็บเงินคํ้า
ประกันจากผูใชแรงงาน   เวนแตเปนงานท่ีมีลักษณะท่ีตองรับผิดชอบทางการเงินหรือทรัพยสิน ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเรียกรับหลักประกันไดเทานั้น   
 -  บริษัทฯ จะไมเกี่ยวของหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจางงาน การจายคาจางและคาตอบแทน   
การเล่ือนตําแหนง การเลิกจางหรือการเกษยีณ  บนพื้นฐานของความแตกตางในเร่ืองอายุ  เชื้อชาติ   ชาติกําเนดิ  
ศาสนา  ภาษา  ความพิการ  เพศ  ความเบ่ียงเบนทางเพศ  ความเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือความเกี่ยวของ
กับการเมือง  และแนวคิดสวนบุคคล   
 -  บริษัทฯ จะไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท่ีเกีย่วของกับบริษัทฯ 
 -   บริษัทฯ มีการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เกีย่วกับกิจกรรมการรักษา
ความปลอดภยัของพ้ืนท่ีและทรัพยสินของบริษัทฯ 
 - บริษัทฯ จะไมจัดหาผลิตภณัฑหรือบริการใหกับองคกรอ่ืน ท่ีจะนําไปใชในการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 - บริษัทฯ จะไมรวมเปนหุนสวนกับองคกรท่ีมีการดําเนนิงานละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ตลอดเวลายาวนานในการดําเนินธุรกิจ  บริษัทฯ ไมมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
  การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น 
 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัตติามกฎหมายตอตานการทุจริต การคอรรัปช่ัน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้
 1. สรางจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติใหแกพนกังานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดวยความ
ซ่ือสัตย  สุจริต 
 2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการ
ใชอํานาจใหเหมาะสม  เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเกีย่วของกับการทุจริต   การคอรรัปช่ันตางๆ 
 3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานกระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือยอมรับซ่ึง
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนท่ีสอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีในทางท่ีมิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม 
 4. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานใหหรือเสนอท่ีจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืน
ใดแกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดท่ีผิดตอกฎหมายหรือโดยมิชอบตอ
ตําแหนงหนาท่ีของตน 
 5. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปรงใสและถูกตอง 
 6. จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพ่ือใหพนักงานและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  สามารถท่ีจะแจงเบาะแสอัน
ควรสงสัย โดยม่ันใจไดวาจะไดรับการคุมครอง  และตองมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบทุก
เบาะแสท่ีมีการแจงเขามา 
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 นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการตอตานการทุจริต และหามการจายสินบนเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ 
 จากนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังกลาว  บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกตอง   โปรงใส  ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย    ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย    สุจริต     มีความรับผิดชอบ     มีวินัย      และมีจิตสํานึกท่ีดีตอ
สวนรวมและตอตนเอง   ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนเพือ่ตนเอง/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ    หามรับเงิน      
ผลประโยชนอ่ืนใด อันเกีย่วเนื่องกับการทํางานใหบริษทัฯ   ซ่ึงถือเปนนโยบายใหพนักงานทกุคนยึดถือปฏิบัติ
วาจะไมสรางความสําเร็จของงานในหนาท่ีดวยวิธีการทุจริต หรือใหสินบนโดยเด็ดขาด หากพบวามีการละเมิด
นโยบายถือเปนความผิดรายแรงตอหนาท่ีการทํางาน     โดยกําหนดบทลงโทษทางวนิัยไวสูงสุด   คือ   การเลิก
จาง    นอกจากนี้  บริษัทฯ มีสํานักตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจากการ
ทุจริต และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน   และติดตามผล
การตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  
 ในปท่ีผานมา ไมมีกรณกีารใหสินบนเพื่อผลประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด 
 ในป  2556   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับหอการคาไทย     หอการคานานาชาติ  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย    สมาคมธนาคารไทย   สภาธุรกิจตลาดทุนไทย   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ไดแสดงใหเหน็วาการทุจริตในทุกรูปแบบเปนอุปสรรค
สําคัญของการพัฒนาประเทศ     ภาคเอกชนจึงไดรวมกนัจัดต้ังโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริต    (Thailand’s Private Sector Collective  Action  Coalition Against Corruption - CAC ) 
ข้ึน  บริษัทฯ   ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไดเขารวมโครงการดังกลาว  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง
ท่ี 9 (ชดุท่ี  20)  เม่ือวันท่ี  14  มกราคม  2557       ไดอนุมัติการเขารวมลงนาม คําประกาศเจตนารมณแนวรวม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
 นอกจากนี้ ในดานจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยังไดกําหนดเรื่อง  
 1. การเล้ียงรับรอง  การรับ  หรือการใหของขวัญ  
 บริษัทฯ มุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปในทางทีมี่การแขงขันอยางเปนธรรม 
อยางไรก็ตามการเล้ียงรับรอง  การรับ  หรือการใหของขวัญ  หรือการรับการเล้ียงรับรองตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติ   เพื่อรักษาไวซ่ึงความสัมพันธอันดีระหวางกัน   เปนส่ิงอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดย
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1. ไมรับ  หรือใหของขวัญ  ของกํานัล การเล้ียงรับรอง ท่ีอาจทําใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ
อยางหนึ่งอยางใดหากจําเปนตองรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรองตามประเพณีท่ีมีมูลคาเกินกวา
ปกติวิสัยใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
 2. กรณีไดรับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน ส่ิงของหรือของขวญัไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใชเปนการ
ท่ัวไป เชน การไดรับของขวญั ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เปนตน 
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 3. กรณีท่ีตวัแทน คูสัญญาหุนสวนหรือผูอ่ืนใดท่ีตองการใหของขวัญของกํานัล หรือการเลี้ยง
รับรองในนามของบริษัทฯ ตองไดรับการอนุมัติจากบริษทัฯ กอน  
 4. คาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวของในเร่ืองเหลานี้ ควรจะอยูภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  ในปท่ีผานมา บริษัทฯ ไมมีการทุจริต การคอรรัปช่ัน หรือการใหสินบนเพื่อผลประโยชนตอ
ธุรกิจของบริษัท ฯ 
 
 นโยบายดานการดําเนินงานอยางเปนธรรม 
 บริษัทฯ   มีนโยบายในการบริหารจัดการ   เพื่อสงเสริมใหมีการดําเนินงานอยางเปนธรรมท้ังในดานการ
ตอตานการคอรรัปช่ัน  การมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ  การแขงขันอยางเปนธรรม  การสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสังคมใหกับหนวยงานท่ีอยูในขอบเขตอิทธิพลขององคกร รวมท้ังการเคารพตอสิทธิใน
ทรัพยสิน  
 ในปท่ีผานมา  บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม 
  
 นโยบายดานแรงงาน   
 บริษัทฯ  มีนโยบายในการบริหารจัดการดานแรงงาน  เพือ่ใหเกดิการจางงานและปฏิบัติตอแรงงานอยาง
เปนธรรม โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบัติ  ดังนี ้
 1. กรณีบริษัทฯ  มีการเปล่ียนแปลงการดําเนินการใด ๆ  ท่ีมีผลกระทบตอพนักงาน เชน การเปล่ียน

เวลาการทําการ การปดกิจการท่ีมีผลตอการจางงาน บริษทัฯ จะจดัใหมีการแจงการใหขอมูลภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม และพิจารณารวมกบัตัวแทนลูกจาง เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบท่ีมี
ตอพนักงาน รวมท้ังมีการแจงไปยังตัวแทนภาครัฐ เพื่อใหผูท่ีเกี่ยวของมีการตรวจสอบรวมกัน เพื่อ
บรรเทาผลกระทบดานลบเทาท่ีเปนไดมากท่ีสุด 

 2. บริษัทฯ จะปกปองขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัวของลูกจาง โดยเจาหนาท่ีบุคคลมีหนาท่ี 
  ดูแลขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน 
 3. เม่ือมีการดําเนนิงานในตางประเทศ  บริษทัฯ จะพยายามเพ่ิมการจางงาน การพัฒนาอาชีพ  การ

เล่ือนตําแหนงและความกาวหนาของบุคคลในประเทศน้ัน รวมท้ังมีนโยบายในการจัดหาและ
กระจายงานไปยังกิจการในทองถ่ินท่ีดําเนนิการอยู 

 4. บริษัทฯ จะหลีกเล่ียงการกระตุนใหภาครัฐเขามาดําเนินการใดๆ ท่ีเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพสากล
ในการสมาคมและการเจรจาตอรอง หรือการเขาไปมีสวนรวมในการโนมนาว เพื่อใหเกิดการจํากดั
สิทธิดังกลาว 

 5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงานในการปฏิเสธงานท่ีไดพิจารณาอยางมีเหตุผลวา
อาจจะมีอันตรายหรือเกดิอันตรายรายแรงตอชีวิต   หรือสุขภาพของตนเอง  หรือชีวติ และสุขภาพ
ของผูอ่ืนโดยแจงใหผูบังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ   

 ในปท่ีผานมา  บริษัทฯ ไมมีกรณีการปฏิบัตอแรงงานอยางไมเปนธรรม     
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 นอกจากนี้   คณะกรรมการบริษัทยังไดกําหนดจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 
ดังนี ้
1.  ความรับผดิชอบในหนาท่ี  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคัญของการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดมีการดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนกังาน  รับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกนั 
ภายใตกรอบจรรยาบรรณ และดํารงตนอยูไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ  และผูท่ีเกีย่วของทุกฝาย จึงไดกําหนดจรรยาบรรณ ดังนี ้
 กรรมการบริษัท และผูบริหาร 
 1. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย สุจริต  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ
บริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ 
 2. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมถึงการเขาประชุม
ทุกคร้ัง ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัทและผูบริหารไมมีสิทธิออก
เสียงในเร่ืองท่ีตนมีสวนไดเสีย 
 4. ปฏิบัติหนาท่ีโดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดย
ยึดถือประโยชนของบริษัทฯ  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส 
 5. ในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงหลักทรัพยของบริษัทฯ กรรมการบริษัท และผูบริหาร รวมท้ังคู
สมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของและรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 6. หามกรรมการบริษัทและผูบริหารทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง  1 เดือน กอน
การเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 
 7. กรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูท่ีมีความเกีย่วของ ตาม
หลักเกณฑท่ีกาํหนด 
 8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 
 พนักงาน 
 1. สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอและปฏิบัติงานใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  เพือ่ใหเกดิผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัทฯ และ
พนักงาน 
 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย  นโยบาย ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ และประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 3. ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการท่ีเปนเลิศ รักษาภาพลักษณ
และช่ือเสียงของบริษัทฯ 
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 4. รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทฯ  เปดเผยตอบุคคลภายนอก 
 5. หามกูยืมเงินจากลูกคา ผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูทําธุรกิจกับบริษัทฯ  เวนแตเปนการกูยืมเงินจาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
 6. ปฏิบัติตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา   
 7. ยึดม่ันในการทํางานเปนทีม ชวยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซ่ึงกันและกัน  เพื่อประโยชน
ของบริษัทฯ  และพนกังาน   
 8. ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพนัธอันดี ไมกลาวรายตอผูอ่ืนโดยปราศจาก
ความจริง  รวมท้ังไมนําผลงานของบุคคลอ่ืนมาอางเปนผลงานตนเอง 
 9.  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความต้ังใจ ซ่ือสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได สําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน โดยอาศยัหนาท่ีการงานท่ีทํากับบริษทัฯ 
 10.  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง ไมประมาทเลินเลอ จนเปนเหตุใหเกดิความเสียหาย
ตองาน หรือทรัพยสินของบริษัทฯ 
  11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองด ี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยใชสิทธิทาง
การเมืองอยางเหมาะสม หลีกเล่ียงการมสีวนเกีย่วของกับกิจกรรมท่ีไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอความสงบ
เรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน   
 
2.  การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 
 กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดแูลการใชทรัพยสินของ
บริษัทฯ   และทรัพยสินภายใตการดแูลของบริษัทฯ  อยางมีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1. ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจ โดยไมนําทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลภายนอก 
 2.   ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสิน  มิใหสูญหายชํารุดหรือนําไปใชในทางท่ีผิดเสมือน 
วิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจดัการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
 3.  ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินท่ีเพียงพอตอความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับทรัพยสิน 
 4. ไมใชคอมพิวเตอรทําราย  ละเมิด  สอดแนม แกไขแฟมขอมูลของผูอ่ืนหรือสรางหลักฐานท่ีเปน
เท็จ อันอาจกอใหเกดิการโจรกรรมขอมูลขาวสาร และจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสอดคลองตามมาตรฐานสากล 
 5. ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตท่ีจดัให เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ อยางระมัดระวัง และไมนํามาซ่ึงความ
เส่ือมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ 
 6. เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอ่ืนใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ  ของบริษัทฯ 
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 7. ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ ไปทําซํ้า ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ  เพื่อประโยชน
สวนตัวหรือประโยชนของผูอ่ืน  โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 
 8. รายงานตอผูบังคับบัญชา   เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเปนการละเมิดสิทธิ    หรืออาจนําไปสูการ
ละเมิดสิทธิ หรือการกระทําท่ีอาจกอใหเกดิขอพิพาทเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ 
 9. ดูแลใหมีการจดัเก็บเอกสารท่ีสําคัญของบริษัทฯ ใหครบถวนตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบท่ี
เกี่ยวของกําหนด และเม่ือพนชวงระยะเวลาท่ีตองเก็บรักษาเอกสารแลว พนักงานท่ีเกีย่วของตองดูแลใหมีการ
ทําลายดวยวิธีท่ีเหมาะสม 
 
3.  การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนกังานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน เม่ือ
พบเร่ืองท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ  ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีอาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ รวมท้ังการรับขอรองเรียน ในกรณีท่ี
พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการท่ี
บริษัทฯ  กําหนด 
 บริษัทฯ จะรับฟงและดําเนนิการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม  โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของ
บริษัทฯ 
 มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 1. ผูรองเรียนสามารถเลือกท่ีจะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนัน้จะทําใหเกิดความไม
ปลอดภัย หรือความเสียหาย 
 2. บริษัทฯ จะเกบ็ขอมูลท่ีเกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดย
กําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวน
การปฏิบัติงาน เปล่ียนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน 
 
4.  การวินิจฉัยขอสงสัย  
 ผูบังคับบัญชา มีหนาท่ีรับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหรับทราบ เขาใจและ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว  หากจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมี
ขอสงสัย  ไมสามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน ในกรณท่ีีมีขอขัดแยง
ใหถือคําวินจิฉัยของกรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท เปนท่ีส้ินสุด 
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ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
 ในกรณีท่ีผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย   มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน  
ระบบควบคุมภายในที่บกพรองหรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย 
สามารถติดตอส่ือสารผาน   นางสาวเสาวนีย     นําเบญจพล    ซ่ึงรับผิดชอบดานนกัลงทุนสัมพันธ     โทรศัพท  
0-2293-0030  ตอ 400  โทรสาร 0-2293-0040   E-Mail  address :sauwanee@spi.co.th     หรือ      นางดรุณ ี 
สุนทรธํารง   เลขานุการบริษัท โทรศัพท  0-2293-0030  ตอ 300 โทรสาร 0-2293-0040  E-Mail address  :  
darunee@spi.co.th  หรือ นางสาวเกษรา  ส่ัมกาญจนรักษ   ผูจัดการฝายบัญชี  โทรศัพท  0-2293-0030  ตอ  
509 โทรสาร 0-2293-0040  E-Mail  address  :  account@spi.co.th  หรือ นายภริมย   ตองจริง  ผูจัดการ
สํานักงานตรวจสอบภายใน โทรศัพท  0-2293-0030 ตอ 510 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : 
pirom@spi.co.th ซ่ึงจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและผลการสอบสวนจะรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้  ผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับ ซ่ึงในป 2556
บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนจากผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
 
 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  
  4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดแูลใหมีการเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญอยางถูกตอง โปรงใส 
ทันเวลา ตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของท้ังสารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมท้ังการเปดเผยขอมูลอ่ืน
ตามหลักการกาํกับดูแลกจิการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาท่ีไมกระทบตอประโยชนอัน
ชอบธรรมของบริษัทฯ     โดยเปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัทฯ   ชองทางการเผยแพรของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษและชองทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
ท่ัวถึง เทาเทียมกัน  
  4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการทําหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธ 
เพื่อส่ือสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
  จากนโยบายการกํากับดแูลกจิการและหลักการกํากับดแูลกิจการ  ในหัวขอ การเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส บริษัทฯ ใหความสําคัญของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ของบริษัทฯ  หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการเปดเผยสารสนเทศสําคัญท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงใน
ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ หรือตอการตัดสินใจลงทุน หรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุน
และผูสนใจลงทุน ไดทราบขาวสารที่สําคัญอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา โปรงใส เทาเทียมกันและคุณภาพ
เดียวกัน  

(1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก งบการเงิน แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป  (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 
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(2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ไดแก การไดมา/จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย รายการท่ีเกี่ยว
โยงกัน  การเขารวมลงทุน  การจาย/ไมจายปนผล  การใหความชวยเหลือทางการเงิน  ฯลฯ 

 โดยจัดสงสารสนเทศดังกลาว   ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พรอมท้ังเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ  (www.spi.co.th)   ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   มีการปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ   ปท่ีผานมา  บริษัทฯ  ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานัก 
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 สารสนเทศท่ีเปดเผยใน  แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (แบบ 56-1)   และรายงานประจําป  
(แบบ 56-2)     ไดจัดทําและเปดเผยตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และตามหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี ป 2555  เพื่อแสดงถึง
ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ  ดังนี ้
 (1) โครงสรางผูถือหุน มีการเปดเผยรายช่ือผูถือหุน  10  อันดับแรกของบริษัทฯ  ณ  วนัปดสมุด 
ทะเบียนผูถือหุน  เพื่อประชุมสามัญประจําปปปจจุบัน และเผยแพรในเว็บไซต  (www.spi.co.th)  
   (2) การถือหุนของกรรมการบริษัทและผูบริหาร  มีการเปดเผยการเปล่ียนแปลงการถือหุน
บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร / คูสมรส / บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ   ใน คณะกรรมการชุดยอย   
หัวขอ  การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร   
   (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ  มีการเปดเผยใหทราบถึงการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแขงขัน   
   (4) โครงสรางกลุมธุรกิจ  มีการเปดเผยโครงสรางกลุมธุรกิจ  โดยระบุสัดสวนการถือหุนอยาง
ชัดเจน ในหัวขอ  โครงสรางรายได 
   (5) ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ  มีการเปดเผยถึงปจจัยความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยกลาวถึงลักษณะความเส่ียง สาเหตุและผลกระทบ  รวมท้ังแนวทางในการปองกนัหรือลดความ
เส่ียง  ในหัวขอ  ปจจัยความเส่ียง 
   (6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  มีการวิเคราะหฐานะการเงิน  ผลการดําเนนิงาน  การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ รวมท้ังปจจัยท่ีเปนสาเหตุหรือผลตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ในหัวขอ 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
   (7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร  มีการเปดเผยประวัติของกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร พรอมท้ังระบุวากรรมการบริษัทรายใดเปนกรรมการอิสระ มีการเปดเผยถึงบทบาทและหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย  จํานวนคร้ังของการประชุม  จํานวนคร้ังท่ีกรรมการบริษัทแต
ละคนเขารวมประชุมในแตละคณะ การถือครองหลักทรัพย จํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ
ประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท  ในหัวขอ คณะกรรมการชุดยอย รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ 
ผูบริหาร  ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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   (8) คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหาร  มีการเปดเผยหลักเกณฑ และรูปแบบการจาย
คาตอบแทนแกกรรมการบริษัทและผูบริหาร โดยในสวนของกรรมการบริษัทมีการเปดเผยคาตอบแทนเปน
รายบุคคล มีการแจกแจงประเภทของคาตอบแทนและจํานวนเงินท่ีไดรับ ในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการ
บริษัท สวนคาตอบแทนของผูบริหาร มีการเปดเผยนโยบายและรูปแบบของคาตอบแทน ในหัวขอ 
คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 
   (9) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย  และการเขารวม
ประชุมของกรรมการบริษัทแตละคน มีการเปดเผยจาํนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการชุดยอย และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละคน ในคณะกรรมการชุดยอย หัวขอ
การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท 
   (10) การเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการ มีการเปดเผยการเขาอบรมการทําหนาท่ี
กรรมการบริษัท  ใน คณะกรรมการชุดยอย  หัวขอ การเขาอบรม 
  (11) การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท      มีการเปดเผยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท     ซ่ึงเปนความเห็นของกรรมการบริษัทแตละคนตอผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะโดยรวม  ในปท่ีผานมาคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดี (80.99 %) 
  (12) การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ            มีการเปดเผยวามีการประเมินผลงาน
ประจําปของกรรมการผูจัดการใหญ ซ่ึงเปนความเห็นของกรรมการบริษัทแตละคนตอผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการใหญ 
 (13)  นโยบายการจายเงินปนผล  มีการเปดเผยนโยบายการจายเงินปนผล คือ ข้ันตํ่า 0.10 บาท 
ตอหุน โดยพิจารณาจากผลประกอบการและกระแสเงินสด ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทฯไดจายมากกวานโยบายอยาง
ตอเนื่อง 
 (14) การปฏิบตัิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ     มีการเปดเผย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ  หลักการกํากับดูแลกจิการ 5 หมวด  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงาน ท่ีเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)  
 ในป 2556 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงสอดคลองกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) 
 (15) ความรับผดิชอบตอสังคม   มีการเปดเผยนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม   และการปฏิบัติ
ตามนโยบาย  โดยไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคมเปดเผยไวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2  ในหัวขอ  
“ความรับผดิชอบตอสังคม”  
 (16) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง         มีการเปดเผยท้ังรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีจากผูสอบบัญชี  และเปดเผยใหทราบถึง
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ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
ของบริษัทฯ ในดานตางๆ  5  สวน 
 (17) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงนิ  คณะกรรมการ
บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอความเช่ือถือไดและความถูกตองของขอมูลทางการเงิน เพื่อใหผูถือหุน
หรือนักลงทุนใชประกอบในการตัดสินใจ จึงไดจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ
รายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการใหญ แสดงไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)      
 (18) การทํารายการระหวางกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน      บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มี
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เพือ่ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุผล  และ
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน มีการเปดเผยรายละเอียด โดยระบุช่ือบุคคลท่ีมีการทํารายการ
ระหวางกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ เง่ือนไข/นโยบายราคาและมูลคาของรายการ  ตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) และมีการสรุปไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอรายการระหวางกัน 
 (19) การทํารายการระหวางกันท่ีสําคัญตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท  บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติการทํารายการระหวางกัน ตองเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถารายการใดมีขนาดของรายการท่ีตอง
แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมวาจํานวนเงินจะอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริหารก็ตาม  
รายการนั้นตองเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติอีกครั้ง และเพื่อใหกรรมการตรวจสอบแสดง
ความเหน็หากมีความเหน็ท่ีตาง     ซ่ึงทําใหกรรมการบริษัทฯ ทุกคนไดรับทราบรายละเอียดกอนจะดําเนินการ
แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 (20)   การรายงานการซ้ือ-ขาย / ถือครองหลักทรัพยของบริษทัฯ   บริษัทฯ มีการกําหนดเรื่องการ
ซ้ือ-ขายหลักทรัพยของบริษทัฯ ไวในจรรยาบรรณ หามมิใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนกังานซ่ึงอยูใน
หนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน ทําการซ้ือ-ขายหลักทรัพยของบริษทัฯ ในชวง  1  เดือน  กอนการเปดเผยงบ
การเงินแกสาธารณชน  นอกจากนี้ กรรมการบริษัท  ผูบริหาร  บุคคลท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังคูสมรส   และบุตรท่ี
ยังไมบรรลุนิตภิาวะ    มีหนาท่ีตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ     ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คร้ังตอไป  และมีการเปดเผยการเปล่ียนแปลงการถือครองหุนบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร โดย
แสดงจํานวนหุนท่ีถือ  ณ  ตนป ส้ินป และการซ้ือขายระหวางป ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 
56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2)   ใน คณะกรรมการชุดยอย หัวขอ การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย
บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
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 (21)  การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท  บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ ใหกรรมการ
บริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท     ผูบริหารและบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ 
เม่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารคร้ังแรก และรายงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวน
ไดเสีย  โดยสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานกุารบริษัท  และเลขานุการบริษัทจะสงสําเนารายรายงาน
การมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัทําการนับ
แตวนัท่ีไดรับรายงาน 
 (22) ผูสอบบัญชี   มีความเปนอิสระ นาเช่ือถือ  และเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเหน็ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ในป  2556 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติแตงต้ังนาง
สุวิมล  กฤตยาเกียรณ  และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร แหงบริษัท สอบบัญชี  ด ี ไอ  เอ  อินเตอรเนช่ัน
แนล  จํากัด   เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ    โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชี เปนเงินท้ังส้ิน 1,320,000.- บาท   สําหรับคาบริการอ่ืน คือการสอบทานคาลิขสิทธ์ิ  
เปนเงิน  40,000.- บาท 
 ในป  2556   งบการเงินของบริษัทฯ   ไดรับการรับรอง  จากผูสอบบัญชี   และนําสงงบการเงินตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตรง
เวลา   ท้ังรายไตรมาส รายป และไมถูกส่ังแกไขงบการเงินโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย    
 (23) การส่ือสารขอมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความโปรงใส  
เพื่อใหผูถือหุน/ผูลงทุน  สามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ไดอยางสะดวก ท่ัวถึง และเทาเทียมกัน  โดยจัดใหมี
ชองทางในการเขาถึงขอมูลไวหลายๆ ชองทาง เชน  ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส เว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)   การ
พบปะนกัวิเคราะห/นกัลงทุน/ผูส่ือขาว  พรอมจัดทําเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ   และไดจดั
กิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนนิงานของบริษัทฯ ท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา (Company  Visit)   
 (24) การเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) บริษัทฯ ไดจัดทําเว็บไซต เพื่อ 
เปนชองทางในการส่ือสารขอมูลและเผยแพรเหตุการเกี่ยวกับบริษัทฯ ผูถือหุน/ผูลงทุน โดยจัดทําเปนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเร่ืองเหลานี ้
 (24.1) วิสัยทัศน  พนัธกิจ  นโยบาย 
 (24.2)  ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
 (24.3)  โครงสรางการถือหุน 
 (24.4)  โครงสรางองคกร 
 (24.5)  โครงสรางกลุมธุรกิจ 
 (24.6)   ขอมูลคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และ 

 ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน  
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 (24.7) เอกสารขาว 
 (24.8)  งบการเงินรายไตรมาส และรายป 
 (24.9)  ขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ 
 (24.10)  รายงานประจําปท่ีสามารถดาวนโหลดได 
 (24.11) หนังสือนัดประชุมท่ีสามารถดาวนโหลดได 
 (24.12)  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  หลักการกํากับดแูลกิจการ  5  หมวด 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และ
พนักงาน 

 (25) ความสัมพันธกับผูลงทุน    บริษัทฯ  ไดกาํหนดให  นางสาวเสาวนีย      นําเบญจพล   เปน
ผูรับผิดชอบดานนักลงทุนสัมพันธ   ในการใหขอมูล  และขาวสารตามที่นักลงทุนและผูท่ีเกีย่วของตองการ
โดยสามารถติดตอไดท่ี โทรศัพท 0-2293-0030 ตอ 400 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address :  
sauwanee@spi.co.th 
 ในป 2556 บริษัทฯ และบริษทัในกลุมสหพัฒน  ไดรวมกบัตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จัด
งาน  “นักวิเคราะห   นักลงทุน  พบกลุมสหพัฒน”  คร้ังท่ี  5   ในงาน 17th  Saha  Group  Fair  ณ   ศูนยการ
ประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อใหนักวิเคราะห นักลงทุน และส่ือมวลชน ไดพบกับกรรมการบริษัท  และผูบริหาร
อยางใกลชิด  โดยมีกรรมการบริษัทเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดําเนินงาน มุมมองเศรษฐกจิ 
อุตสาหกรรม และพัฒนาการท่ีสําคัญ   พรอมตอบคําถาม   และบริษทัฯ  ไดจัดทําหนังสือสรุปขอมูลประวัติ
และผลประกอบการท่ีสําคัญ แจกใหกับนักวเิคราะห  นักลงทุน  และส่ือมวลชน  ท่ีมารวมงาน  ตลอดจนใหทุก
ทานไดเขาชมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหมๆ  ของบริษัทในกลุมท่ีไดจัดแสดงในงาน 17th Saha  Group  Fair     
พรอมไดซ้ือสินคาในราคาพเิศษ   ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีผูรวมงานเพิ่มข้ึนทุกป   ทําใหนักวิเคราะห  
นักลงทุน  และส่ือมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุมสหพัฒนมากข้ึน ไดเผยแพรผาน
ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)   อีกท้ังยังไดรวมกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย  จัดกิจกรรมเย่ียมชมการดําเนินงานของ
บริษัทฯ (Company Visit)  เพื่อใหขอมูลแกผูลงทุนใชประกอบการตดัสินใจลงทุน  
 
 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลท่ีมี
ความรู ความสามารถ   ประสบการณท่ีหลากหลาย   ไมจํากดัเพศ   และมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด      
โดยมีกรรมการบริษัทท่ีไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจท่ีบริษัทดําเนนิ
กิจการอยู มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  
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 5.3 คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ชวยกล่ันกรองงานท่ีสําคัญเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 
 5.4 คณะกรรมการบริษัทไดจดัทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง   ขอบเขตอํานาจหนาท่ี เพื่อแบงแยกบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน 
 5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทในบริษทัอ่ืน    ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
 5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัท  เพื่อทําหนาท่ีตามกฎหมาย และตามท่ีไดรับ 
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูท่ีมีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการอบรม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเลขานุการบริษทั มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนือ่ง 
 5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกจิการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
และจรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 5.8 คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกจิของบริษัทฯ เพื่อใหกรรมการ
บริษัท  ผูบริหาร  และพนกังาน  มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกนั 
 5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการ
บริษัท   ผูบริหารและพนกังาน   อยางตอเนือ่ง 
 5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป  ซ่ึงในการพิจารณาวาระ
ตางๆจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกีย่วของทุกฝายอยางเปนธรรม  กรรมการบริษัททุก
ทานมีความเปนอิสระในการรวมแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงใน
วาระท่ีตนมีสวนไดเสีย 
 5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาท่ีเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกคร้ัง ยกเวนกรณีท่ีมีเหตุจําเปน 
 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท 
 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่
จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบ
ถึงผลการประชุม 
 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึงสารสนเทศท่ี
จําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ  เลขานุการบริษัท    หรือผูบริหารอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย        ภายใน
ขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด   และในกรณีท่ีจําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา  
หรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ 
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 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความ
รอบคอบ  มีเหตุมีผล    และปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท  และผูบริหาร หามทําการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง  1  เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 
 5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท    ผูบริหาร    รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียัง
ไมบรรลุนิติภาวะมีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย      และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ  ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษทั
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังตอไป 
 5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสีย
ของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑท่ีกาํหนด 
 5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนเปนหนวยงานหนึ่งภายใน
บริษัทฯ   โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 
 5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงาน
ทางการเงินเสนอไวในรายงานประจําป 
 5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกกรรมการ 
แตละคณะ   ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
 5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาท่ีตางๆ 
เพื่อการกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
 5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทท่ีเขารับตําแหนงในบริษัทเปน 
คร้ังแรก 
 5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
 5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการตดิตามและประเมินการกํากับดแูลกิจการ ดวยการ
จัดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
  จากนโยบายการกํากับดแูลกจิการ และหลักการกํากับดูแลกิจการ  ในหัวขอ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากบัดูแลกิจการ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซ่ือสัตยสุจริต  จัดใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี   โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานเปนลายลักษณ
อักษร มีการทบทวนเปนประจําทุกปและไดพัฒนาหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดีใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
ใหมอยางตอเนื่อง  และไดจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1 )  ใหเปนไปตามแนวทาง 
“หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนป  2555”  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดย
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ไดเพิ่มในสวนหลักการกํากับดูแลกิจการ  5  หมวด  ซ่ึงไดรับการอนมัุติจากคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  9  
(ชุดท่ี  20) เม่ือวันท่ี  14  มกราคม  2557 เพื่อใชแทนฉบับเดิม และแจกใหแกกรรมการบริษัท  ผูบริหาร 
พนักงาน พรอมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th) โดยกําหนดใหกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร และพนักงาน  ปฏบิัติตาม  เพื่อใหมีจุดมุงหมายไปในทางเดียวกัน   กํากับดูแลการทํางานของบริษัทฯ 
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยไดเปดเผยการ
ปฏิบัติ ไวในการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย หวัขอ จริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจ    นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท
ไดอนุมัติกฎบตัรคณะกรรมการชุดตาง ๆ และอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการผูจัการใหญเปนลาย
ลักษณอักษร ซ่ึงไดเปดเผยในแบบ 56-1  และแบบ 56-2   ในหัวขอ คณะกรรมการชุดยอย 
 ปท่ีผานมา  บริษัทฯ  ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 9.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ   ประกอบดวย   คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุด
ยอยอีก  2  ชุด  ชวยกล่ันกรองงานท่ีมีความสําคัญ  คือ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน โดยมีฝายบริหาร  (ฝายจัดการ)  เปนผูบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ  ประกอบดวย
คณะกรรมการบริหาร ผูจัดการใหญ  รองผูจัดการใหญ    ผูชวยผูจัดการใหญ  และผูจดัการฝายตางๆ มีการมอบ
อํานาจ และกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดตางๆ  และของกรรมการผูจัดการใหญไวเปนลายลักษณ
อักษรในกฎบัตรและในอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ   ซ่ึงไดรับการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8 (ชุดท่ี 15) เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2551 และไดมีการปรับปรุงอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ โดยยกเลิกฉบับเดิมและใชอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2 (ชดุท่ี 20)  เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 มีเลขานุการ
บริษัททําหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท   จัดต้ังข้ึนทําหนาท่ีกํากับดแูลกิจการท่ีดี  เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
และผูถือหุน  และใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับของบริษัทฯ   มติคณะกรรมการ
บริษัทและมตท่ีิประชุมผูถือหุน  ดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง    ซ่ือสัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบ
ธุรกิจเชนนั้นจะพึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกนั  ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลใน
การท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวย  บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ  
ประสบการณที่หลากหลาย   มีความเขาใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของการเปนกรรมการบริษัทและ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มีรายละเอียด ดังนี ้
  (1) การถวงดุลของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กําหนดใหตองมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอย
กวา  5  คน  และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตองเปนบุคคลธรรมดา  และ 
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    (1) บรรลุนิติภาวะ 
    (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือ  คนเสมือนไรความสามารถ 
    (3) ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกีย่วกบัทรัพยท่ีได 
     กระทําโดย ทุจริต 
    (4) ไมเคยถูกลงโทษ  ไลออก  หรือปลดออกจากราชการ  หรือองคกร  หรือหนวยงาน 
     ของรัฐ ฐานทุจริตตอหนาท่ี 
 ณ  วนัท่ี  13  มีนาคม  2557  คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน  18  คน  ประกอบดวย 
   - กรรมการบริษัทท่ีเปนผูบริหาร                                  6     คน 
   - กรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหาร                            12    คน  (66.67%)   
กรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหาร  จํานวน  12  คน  ในจาํนวนนี้เปนกรรมการอิสระจํานวน  6  คน  ในจํานวน 
กรรมการอิสระ  6  คน  เปนประธานกรรมการบริษัท  1  คน  และเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน  3  คน   ซ่ึง 
เปนไปตามหลักเกณฑในเร่ืองสัดสวนกรรมการอิสระท่ีกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน      ตองมีกรรมการอิสระ 
อยางนอย  1  ใน  3   ของจํานวนกรรมการทัง้หมด   แตตองไมนอยกวา  3  คน    กรรมการบริษัททุกคนมีความ 
ตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ี ตามท่ีไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน มีความเปนอิสระใน 
การแสดงความคิดเห็น  พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
  (2)  วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท    กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ และเม่ือครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูทําหนาท่ีสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อให
ม่ันใจวาบุคคลท่ีจะเขามาเปนกรรมการบริษัท เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณ เหมาะสม กอน
เสนอช่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
  (3)  สัดสวนการเปนกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน    จํานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทไปดํารง
ตําแหนง อายกุรรมการและจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนง    บริษัทฯ ไมไดกําหนดสัดสวนการเปนกรรมการ
บริษัทตามเงินลงทุน จํานวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง  อายกุรรมการ  และจํานวนวาระ
ท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด  เพราะเช่ือวาความสามารถทางธุรกิจ    และความเช่ียวชาญของ
กรรมการบริษัทแตละคนไมไดข้ึนอยูกับอายุหรือจํานวนบริษัทท่ีดํารงตําแหนง   ตราบเทาท่ีกรรมการบริษทั
ทุกคนมีความต้ังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 
 บริษัทฯ ไดเปดเผยรายช่ือกรรมการบริษัท และเปดเผยวากรรมการบริษัทคนใดเปนกรรมการ
อิสระ เปดเผย ประวัติ ประสบการณ การถือหุนบริษัทฯ วันและปท่ีกรรมการบริษัทเขาดํารงตาํแหนงกรรมการ
บริษัท ซ่ึงบริษัทฯ ไมมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัทเกิน 9 ป เและไดเปดเผยขอมูลการดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทแตละคน ในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 ปจจุบัน
บริษัทมีกรรมการบริษัทจํานวน 3 คนท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ซ่ึงบริษัทฯ 
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ม่ันใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีแตอยางใด เนื่องจากกรรมการบริษัทท้ัง 3 คนไดอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหกับบริษัทฯ อยางเต็มท่ี โดยเขาประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอและทําคุณประโยชน
ใหกับบริษัทมาโดยตลอด 
  (4)   การรวมหรือแยกตําแหนง     ประธานกรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญมิไดเปนบุคคลเดียวกัน ท้ังสามทานจึงทําหนาท่ีตางกัน  อิสระจากกนั แตก็ถวงดุลซ่ึงกัน
และกัน มีการแบงแยกหนาท่ีโดยชัดเจน  โดยประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ  ไมมีสัมพันธใดๆ 
กับฝายบริหาร  มีความเปนอิสระเปนผูนําฝายนโยบายและกํากับดูแลการทํางานของฝายบริหาร  และเปนผู
ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท  การประชุมผูถือหุนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เปดโอกาสให
กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท     และเปดโอกาสใหผูถือ
หุนซักถามไดอยางเต็มท่ีในการประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการบริหารเปนผูนําในการบริหารงานและวาง
แผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด สวนกรรมการผูจัดการใหญ มีความ
เปนอิสระ เปนผูนําในการจดัการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและนโยบายท่ีกําหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ   
ยังกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละคณะ และของฝายจัดการไวอยางชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร  จัดทําเปนกฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารและกาํหนดอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญเปนลายลักษณอักษร มีการแยกอํานาจไวอยางชัดเจน 
เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
 (5)    กรรมการบริษัท ไมมีใครเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ี
บริษัทฯ ใชบริการอยู 
 (6) ในคณะกรรมการบริษทั ไมมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนมากกวา  5  แหง 
 (7)   ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหาร จํานวน 6 คน ท่ีมีประสบการณ
การทํางานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
   ในป 2556  ไมมีกรณีการกระทําผิดดานการทุจริต  หรือกระทําผิดจริยธรรม    ไมมีกรณีท่ี
กรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหารลาออก   อันเนื่องจากประเด็นเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และ
ไมมีกรณีเก่ียวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความลมเหลวในการทําหนาท่ีสอดสองดูแล
ของคณะกรรมการบริษัท และไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
 1. แตงต้ัง  ถอดถอน มอบอํานาจหนาท่ีใหแกท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ 
  และ/หรือบุคคลอ่ืนใดไปปฏิบัติ 
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 2.  อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนหรือบริษทั
ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอ่ืนในวงเงินสวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการ 

  บริหาร 
 3.  อนุมัติการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือแกบริษัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทัฯ      ในฐานะ 
   ผูถือหุน หรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอ่ืนในวงเงินสวนท่ีเกิน

อํานาจคณะกรรมการบริหาร 
 4.  อนุมัติการเขาทํานิติกรรมท่ีมิใชธุรกรรมทางการเงินในวงเงินสวนท่ีเกนิอํานาจคณะกรรมการ 
  บริหาร 
 5.   อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือในวงเงินสวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.  อนุมัติการลงทุนขายเงินลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอ่ืนใด  ในวงเงินสวนท่ีเกินอํานาจ 
   คณะกรรมการบริหาร 
 7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวรในวงเงินสวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
 8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชีซ่ึงสินทรัพยถาวรและสินทรัพยท่ีไมมีตวัตนที่เลิกใชชํารุด 

 สูญหายถูกทําลาย  เส่ือมสภาพหรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวมในวงเงิน
สวนท่ีเกนิอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

 9.  อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลาย ซ่ึงวัตถุดิบ และ/หรือสินคาคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพหรือลาสมัย 
ซ่ึงจะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงในวงเงินสวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

 10. อนุมัติการประนีประนอม  การระงับขอพพิาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การรองทุกข  การฟองรองคดี 
และ/หรือการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัทฯ สําหรับเร่ืองท่ีมิใชปกติวสัิย
ทางการคาและ/หรือท่ีเปนปกติวิสัยทางการคา   ท่ีมีทุนทรัพยเกนิอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

 11. เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทุน   หรือการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน    การแกไข    เปล่ียนแปลงหนังสือ 
 บริคณหสนธิ  ขอบังคับ  และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัทฯ ตอผูถือหุน 
 12. อนุมัติการกอต้ัง ควบรวมหรือเลิกบริษัทยอย   
 13. มอบอํานาจใหแกฝายจดัการ  พนักงานระดบับริหารของบริษัทฯ   หรือบุคคลอ่ืนใดทาํการทดแทน 
  ได 
 14. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ  ผูบริหารและพนกังานของบริษทัฯ  ท่ีเกีย่วของมาช้ีแจงใหความเหน็รวม 
  ประชุม หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกีย่วของจําเปน 
 15. ปรึกษาผูเช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทัฯ  (ถามี)   หรือจางท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญภายนอกใน 
  กรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ 
 16. แตงต้ังและถอดถอนเลขานุการบริษัท 
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 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 1. กําหนดทิศทาง  เปาหมาย  และนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ 
 2.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป  รวมท้ังกํากับดแูลการปฏิบัติงานของฝายจัดการให

เปนไปตามกฎหมาย   นโยบาย  และแผนงานท่ีกําหนดไว  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเปนลายลักษณ

อักษรเพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัตใินการดําเนิน
ธุรกิจและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

 4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  เหมาะสม เพื่อใหม่ันใจวาการทํารายการตางๆ ไดรับอนุมัติ 
  จากผูมีอํานาจ  มีการสอบทานและจดัทําบัญชีท่ีถูกตอง   ตลอดจนมีระบบตางๆ  ท่ีสามารถปองกัน 
  การนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ 
 5.    การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ มีแนวทางท่ี 
  ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ  และผูถือหุน  โดยผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมใน 
  การตัดสินใจ และปฏิบัติตามขอกําหนดเกีย่วกับข้ันตอนการดําเนนิการและการเปดเผยขอมูลของ 
  รายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตอง 
 6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและ/หรือสอบทานแลว  และได 
  ผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
 7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทุน 
  อยางถูกตอง  มีมาตรฐาน  และโปรงใส 
 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
 9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกาํหนด วัน เวลา  สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน 

ตลอดจนกําหนดอัตราการจายเงินปนผล  (หากมี)  และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
เร่ืองท่ีเสนอตอผูถือหุนในระหวาง 21 วันกอนวนัประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทฯ จะงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุนก็ได  โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ  ณ  สํานักงานใหญ และสํานักงาน
สาขาของบริษัทฯ ไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุน  หรือกําหนดวันเพื่อ
กําหนดรายช่ือผูถือหุน  (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกนิ 2 เดือน และ
กําหนดวนัปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 1 วัน ในวันทําการถัดจากวนักําหนดรายชื่อผูถือหุน 
เพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ท้ังนี้ เพื่อสิทธิใน
การเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล 

 10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดยเปดเผยไวใน 
  รายงานประจําปของบริษัทฯ  (แบบ56-2)   และแบบแสดงรายการขอมูล  (แบบ56-1) 
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 11.   ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยืน่ตอหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ     เพื่อใหม่ันใจวาไดแสดงขอความ 
  หรือลงรายการเปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลท่ีปรากฏอยูในสมุดบัญชีทะเบียนหรือเอกสารอื่น 
  ใดของบริษัทฯ 
 12.  อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอ่ืน 
 13. ปฏิบัติการอ่ืนใด  ท่ีเกนิอํานาจคณะกรรมการบริหาร  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร 
 

 9.2.2   คณะกรรมการตรวจสอบ     คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเปน
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และมีความเปนอิสระ จํานวน  3 คน  เปนคณะ 
กรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเส่ียง กระบวนการตรวจสอบ  
และการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกีย่วของ ดงัรายช่ือตอไปนี้ 

 

  อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1.  กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดยีวกันระหวางผูสอบบัญชี  คณะกรรมการ 
  บริษัทและหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 2. มีอํานาจเชิญผูบริหาร  ฝายจดัการ  ฝายตรวจสอบภายใน  หรือพนักงานของบริษัทฯ  ท่ีเกี่ยวของมา 
  ช้ีแจงใหความเห็นรวมประชมุ   หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกีย่วของจําเปนตลอดจนเขาถึงขอมูล 
  ไดทุกระดับขององคกร 
 3. มีอํานาจในการตรวจสอบผูท่ีเกี่ยวของและเร่ืองท่ีเกีย่วของ ภายในขอบเขตของอํานาจและหนาท่ี

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.     ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  หรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถามี) หรือจางท่ีปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญภายนอก 

ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ 
 
 
 

 

รายช่ือ 
(วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ) 

ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

1.  นายนพพร    พงษเวช 
- 13 พฤษภาคม 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญดานบัญชีการเงิน 

พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
 

2.  นายกฤช     ฟอลเล็ต 
- 14 พฤษภาคม 2556 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเช่ียวชาญดานบัญชีการเงิน 

พฤษภาคม 56- พฤษภาคม 57 

3.  พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล  
- 15 พฤษภาคม 2550 

กรรมการตรวจสอบ พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

116 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทฯ  มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพยีงพอ 

 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และระบบการตรวจสอบภายใน  
  (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจ 
  สอบภายใน   ตลอดจนใหความเหน็ชอบในการพิจารณา  แตงต้ัง  โยกยาย  เลิกจาง หัวหนา 
  หนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนวยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    ขอกําหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 4.     พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงต้ังบุคคล  ซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 5.    พิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหเปนไปตาม 
  กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย       ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการ 
  ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 
 6.     จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึง 
  รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตองประกอบดวยขอมูล 
  อยางนอยดังตอไปนี ้
 (ก) ความเหน็เกีย่วกับความถูกตอง  ครบถวน  เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของ 
  บริษัทฯ 
 (ข) ความเหน็เกีย่วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 (ค) ความเหน็เกีย่วกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ขอ 
  กําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของ 
  บริษัทฯ 

(ง) ความเหน็เกีย่วกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเหน็เกีย่วกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการ 

ตรวจสอบแตละทาน 
 (ช) ความเหน็หรือขอสังเกตโดยรวม   ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัต ิ
 หนาท่ีตามกฎบัตร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ    ภายใตขอบเขตหนาท่ีและ 
 ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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 7. ในการปฏิบัตหินาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ        หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ 
  กระทําดังตอไปนี้       ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน   และผลการดําเนินงาน 
  ของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท   เพื่อดําเนนิการปรับปรุง 
  แกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
 (ก) รายการท่ีเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 
 (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย   หรือกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร    ไมดําเนนิการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี 
 กําหนด      กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําดังกลาวตอ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 
 ไทย 
 8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.  ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
  พิจารณาอนุมัติ 
 10. ปฏิบัติการอ่ืนใด  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   ดวยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทฯ   และกฎหมาย 
 ในการปฏิบัตหินาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง   และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ  ตอบุคคลภายนอก 
 ในป  2556  คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน  3  คน  และในจํานวน  3  คน  มี  2  คน  ท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานบัญชี การเงิน  มีการประชุมท้ังหมด  8  คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบท้ัง  8 
คร้ัง  คิดเปนรอยละ 100  นอกจากนี้ ไดจดัทํา  “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ”  เปดเผยไวในแบบ 
56-1  และแบบ  56- 2  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1)  มีการเปดเผยจาํนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 
(2)  มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเส่ียง 
(3)  มีการสอบทานการทํารายการระหวางกัน 
(4)  มีการพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
(5)  มีการสอบทานรายงานทางการเงิน 
(6)  มีการดูแลดานการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบาย  และถูกตองตามกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวของและระเบียบขอบังคับตางๆ ของทางราชการ 
(7)  มีขอสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอการดําเนินการในดานตางๆ โดยรวม 
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 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน          คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการ
บริษัทจํานวน  3  คน เปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

 การสรรหา  เพื่อสรรหาและกล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ท้ังนี้ เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกลาวอยางโปรงใส 
 การกําหนดคาตอบแทน     เพื่อพิจารณาหลักเกณฑในการจาย   และรูปแบบคาตอบแทนของ 
กรรมการบริษัท  ท้ังนี้  เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ  มีการพิจารณาคาตอบแทนอยางโปรงใสและเปนธรรม  
ดังรายช่ือตอไปน้ี 
  

รายชื่อ 
(วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน) 

ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
    - 14 พฤษภาคม 2550 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 

2. นายทนง        ศรีจิตร 
   - 15 พฤษภาคม 2551 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 

3. นายสมศักด์ิ   ธนสารศิลป 
  - 14 พฤษภาคม 2556  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พฤษภาคม 56 -พฤษภาคม 57 

 
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

 1. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวของมาช้ีแจง ใหความเห็นรวมประชมุ
หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

 2. ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  หรือท่ีปรึกษาของบริษทัฯ (ถามี)   หรือจางท่ีปรึกษา   หรือผูเช่ียวชาญภายนอก 
     ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ 
 
 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

การสรรหา           
 1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
 2. ตรวจสอบประวัตแิละขอมูลตางๆ  ของบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือก   โดยคํานึงถึงความรู   ความ 
  สามารถ ประสบการณ   ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ   มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม   โดย 
  เปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 3.  จัดทําความเหน็หรือขอเสนอแนะตางๆ  เพื่อใชประกอบการพิจารณา 
 4. เสนอช่ือบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณา 
 5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   และนําเสนอตอ 
 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
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 6.  ปฏิบัติการอ่ืนใด   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

การกําหนดคาตอบแทน 
 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแตละป 
 2. พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท     โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 
  ของบริษัทฯ  วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนท่ี 
  จายในปท่ีผานมา  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
  เพื่ออนุมัต ิ
 3. พิจารณาจดัสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  อํานาจหนาท่ี 
  และปริมาณความรับผิดชอบ   ภายในวงเงินท่ีผูถือหุนไดอนุมัติ      และนําเสนอตอคณะกรรมการ 
  บริษัทเพื่ออนมัุติ 
 4. พิจารณาจดัสรรคาตอบแทนแกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   (ท่ีมิไดดํารงตําแหนง 
  กรรมการบริษัท)   โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  อํานาจ   หนาท่ีและปริมาณความรับผิดชอบ   
  และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
 5.    ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 6.    ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท ป 2556 
 ในป  2556   คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  จํานวน  12  คร้ัง  การประชุมคณะ 
กรรมการตรวจสอบ จํานวน  8  คร้ัง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 3 คร้ัง 
และการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี  42  จํานวน  1 คร้ัง โดยสรุปไดดังนี้ 

 
รายชื่อ ตําแหนง 

กรรมการ
บริษัท 
รวม 12 
ครั้ง/ป 

กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 8 
ครั้ง/ป 

กรรมการ
สรรหาและ
กําหนดคา 
ตอบแทน 
รวม 3 
ครั้ง/ป 

การเขา
ประชุม 
สามัญ 
ผูถือหุน 
ครั้งท่ี 42 
จํานวน 
1 ครั้ง

1.  นายสมคิด จาตุศรีพทิักษ ประธานกรรมการบริษัท และ 12/12 - - 1/1

กรรมการอิสระ 

2.  นายบุญปกรณ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษทั 12/12 - - 1/1 

3.  นายบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร 12/12 - 3/3 1/1 

4.  นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการผูจัดการใหญ 12/12 - - 1/1 

5.  นายทนง ศรีจิตร กรรมการรองผูจัดการใหญ 12/12 - 3/3 1/1 

6.  นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 12/12 - - 1/1
7.  นายสําเริง มนูญผล กรรมการบริษทั 12/12 - - 1/1

8.  นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป กรรมการบริษทั  9/12 - -/1 1/1 
(เขาดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน วันที่ 14 พ.ค. 2556) 

     

9.  นายกําธร พูนศกัดิอ์ุดมสิน กรรมการบริษทั 12/12 - - 1/1 

10. นายพพิัฒ พะเนียงเวทย กรรมการบริษทั  9/12 - - 1/1 

11. นายบุญเกียรต ิ โชควัฒนา กรรมการบริษทั 12/12 - - 1/1 

12. นายมน ู ลีลานวุัฒน กรรมการบริษทั 12/12 - - 1/1 

13. นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษทั 12/12 - - 1/1 

14. นายมิโนรุ ฟูรูซาวา กรรมการอิสระ  9/12 - - - 

15. นายนพพร พงษเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ 11/12 8/8 - 1/1 

กรรมการอิสระ 

16. พลตาํรวจโทอัมรินทร เนียมสกุล กรรมการตรวจสอบ และ 12/12 8/8 - 1/1 

กรรมการอิสระ 

17. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการตรวจสอบ และ 8/8 5/5 - - 
(เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ วันท่ี 22 เม.ย. 2556  และดาํรง 
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ วันท่ี 14 พ.ค. 2556 ) 

กรรมการอิสระ 
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การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ  27  ธันวาคม  2556 
   

รายช่ือ 
 ของตนเอง / คูสมรส / บตุรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
เพ่ิม (ลด)
ระหวางป 

รวม 
หุนสามัญ 

% 

1.   นายสมคิด           จาตุศรีพทิักษ - - - -
2.   นายบุญปกรณ     โชควัฒนา 1,552,620 - 1,552,620 0.31
3.   นายบณุยสิทธ์ิ      โชควัฒนา 5,854,680 - 5,854,680 1.19
4.   นางจันทรา          บูรณฤกษ - - - -
5.   นายสําเริง            มนูญผล 1,488,460 - 1,488,460 0.30
6.   นายทนง              ศรีจิตร 115,000 - 115,000 0.02
7.   นายวิชัย              กุลสมภพ 50,775 - 50,775 0.01
8.   นายสมศักดิ์         ธนสารศิลป 1,630,000 - 1,630,000 0.33
9.   นายกําธร             พูนศกัดิอ์ุดมสิน 6,246,550 (1,618,000) 4,628,550 0.94
10. นายพพิัฒ             พะเนียงเวทย 8,260 - 8,260 0.002
11. นายบุญเกียรต ิ    โชควัฒนา 4,178,460 - 4,178,460 0.85
12. นายมนู                ลีลานวุัฒน 1,329,310 - 1,329,310 0.27
13. นายบุญชัย          โชควัฒนา - - - -
14. นายมิโนรุ           ฟูรูซาวา - - - -
15. นายนพพร          พงษเวช - - - -
16. พลตาํรวจโทอัมรินทร    เนียมสกุล - - - -
17. นายกฤช              ฟอลเล็ต - - - -
18. นางดรุณ ี            สุนทรธํารง 4,350 - 4,350 0.0009
19. นางนิสา              จินดาสมบัติเจริญ 1,770 - 1,770 0.0004
20. นางสาวสุวรรณี  กิตติพิพฒันพงศ 7,700 - 7,700 0.002
21. นายวิเชียร           อรามเรือง - - - -
22. นางสาวเสาวนีย  นําเบญจพล 1,950 - 1,950 0.0004
23. นางพิมพสิริ        ควรสุวรรณ 15,000 - 15,000 0.003
24. นายชูโต              จิระคุณากร - - - -
25. นายสนทยา         ทับขันต - - - -
26. นายทนิกร           บุนนาค - - - -
27. นางทศันีย           อินทปุระ - - - -
28. นายภิรมย            ตองจริง - - - -
29. นายวัชรา             แยมแกว - - - -

 

 - ผลประโยชนตอบแทน  หุน  หุนกู  ท่ีกรรมการบริษัทไดรับจากบริษัทฯ ในป  2556 
  - ไมมี  
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การเขาอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

กรรมการบริษัทไดเขาอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ดังนี้ 
 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) 
 6. หลักสูตร  Role of compensation committee (RCC) 
 7. หลักสูตร  Company Secretary Program (CSP) 
 

 
 9.2.4  คณะกรรมการบริหาร      คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอ่ืน 
ท้ังท่ีมีฐานะเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงเปน
ฝายจัดการ ท้ังนี้ ตองมีความรูและประสบการณเพยีงพอท่ีจะทําหนาท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ไดเปน
อยางดี มีฐานะเปนฝายจดัการ ทําหนาท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจเชนนั้นจะ

รายชื่อ 
DAP 
รุน 

DCP 
รุน 

RCP 
รุน 

FND 
รุน 

ACP 
รุน 

RCC 
รุน 

CSP 
รุน 

1.  นายบุญปกรณ   โชควัฒนา 3/2003 68/2005 - - - 7/2008 -

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

3.  นางจันทรา        บูรณฤกษ 47/2005 - - - - - -

4.  นายทนง            ศรีจิตร 3/2003 72/2006 - 9/2004 - - -

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

6.   นายสําเริง          มนูญผล 3/2003 - - - - - -

7.  นายสมศักดิ ์      ธนสารศลิป - 5/2001 - - - - -

8.  นายกําธร          พูนศักดิอ์ุดมสิน 3/2003 68/2005 - - - - -

9.  นายพิพฒั          พะเนียงเวทย 3/2003 39/2004 - - - - -

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

11.  นายมน ู            ลลีานวุัฒน 3/2005 68/2005 - - - - -

12.  นายนพพร        พงษเวช 38/2005 71/2006 - - 12/2006 - -

13.  พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล    60/2006 - - - - - -

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

15.  นายกฤช            ฟอลเล็ต - 149/2011 - - - - -
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พึงกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกนั ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเปนกรรมการบริหาร มีจํานวนไมนอยกวา   5   คน  ดังนี้  
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 
1.  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
2.  นางจันทรา      บูรณฤกษ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
3.  นายทนง          ศรีจิตร กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
4.  นายวิชัย           กุลสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
5.  นายสําเริง         มนูญผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 
6.  นายสมศักดิ์      ธนสารศิลป กรรมการบริหาร พฤษภาคม 56-พฤษภาคม 57 

 
 

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร 
 1. แตงต้ัง  ถอดถอน  โยกยาย  พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ   
  แกพนกังานระดับตางๆ 
 2. แตงต้ัง ถอดถอน  คณะทํางานอ่ืนใดเพ่ือดําเนินกจิการตางๆ   ในการบริหารงานของบริษัทฯ 
 3. ออกระเบียบประกาศ วาดวยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจใหแกกรรรมการบริหารและ/

หรือพนักงานผูดํารงตําแหนงทางการบริหารเปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบริษัทฯ ได 
 4. อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนหรือบริษทั

ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอ่ืน  ในวงเงินแหงละไมเกนิจํานวน 20  ลานบาท 
 5. อนุมัติการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือแกบริษัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทัฯ      ในฐานะ

ผูถือหุนหรือบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน  หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินแหงละไมเกนิ 
  จํานวน  20  ลานบาท 
 6. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมท่ีมิใชธุรกรรมทางการเงินในวงเงินแตละคร้ังไมเกินจํานวน  20 ลานบาท 
 7. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ   ในวงเงินแตละคร้ังไมเกนิจาํนวน  20  ลานบาท 
 8. อนุมัติการลงทุนขายเงินลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอ่ืนใด  ในวงเงินแตละคร้ังไมเกนิ 
  จํานวน  20  ลานบาท 
 9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร  ในวงเงินแตละคร้ังไมเกนิจํานวน  20  ลานบาท   
 10. อนุมัติการปรับสภาพ  ทําลาย  ตดับัญชี  ซ่ึงสินทรัพยถาวรและสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนท่ีเลิกใช  

ชํารุด  สูญหาย  ถูกทําลาย  เส่ือมสภาพหรือลาสมัยไมสามารถใชงานได  มีมูลคาทางบัญชีรวมไม
เกินคร้ังละจํานวน 20  ลานบาท 

 11. อนุมัติการปรับสภาพ  ราคา การทําลาย  ซ่ึงวัตถุดิบ  และ/หรือสินคาคงเหลือท่ีเส่ือมสภาพหรือ 
  ลาสมัย   ซ่ึงจะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงไมเกินคร้ังละจํานวน  20  ลานบาท 
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 12. อนุมัติการประนีประนอมการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การรองทุกข การฟองรองคดี 
  และ/หรือการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ   ในนามบริษัทฯ   สําหรับเร่ืองท่ีมิใชปกติ 
  วิสัยทางการคาท่ีมีทุนทรัพยไมเกินจํานวน  2   ลานบาท   และ/หรือท่ีเปนปกติวิสัยทางการคาท่ีมี 
  ทุนทรัพยไมเกนิจํานวน  20  ลานบาท 
 13. มอบอํานาจใหแกพนกังานระดับบริหารของบริษัทฯ  หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได 
 14. มีอํานาจเชิญผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ  ท่ีเกีย่วของ  มาช้ีแจงใหความเห็น รวมประชุม 
  หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของจําเปน 
 15. ปรึกษาผูเช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทัฯ (ถามี)  หรือจางท่ีปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญ ภายนอก 
   ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ 
 16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีเหน็สมควร 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 1. เสนอเปาหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท 
 2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามทิศทาง   เปาหมาย   นโยบายทางธุรกิจ 
  ของบริษัทฯ 
 3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ  และสงเสริมใหมีการคิดคน 
  นวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
 4.    รับผิดชอบการดําเนนิงานของบริษัทฯ  ใหเปนไปตาม  กฎหมาย  วัตถุประสงค     ขอบังคับของ 
  บริษัทฯ   มติท่ีประชุมผูถือหุน     มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท     ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ี 
  เกี่ยวของ 
 5. กรรมการบริหารอาจแบงงานกันรับผิดชอบได   โดยตองรายงานความเปนไปของกิจการท่ีตนดแูล 
  ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารใหทราบ 
 6. ดูแลใหมีการจดัทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและ/หรือสอบทานกอน 
  เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ตามลําดบั 
 7. พิจารณาเร่ืองท่ีจะเสนอใหคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาใหความเหน็ชอบหรืออนมัุติตอไป  
 8. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร   และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
  พิจารณาอนุมัติ 
 9. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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                                    การเขารวมประชุมของกรรมการบริหาร  ป  2556 
  คณะกรรมการบริหาร  มีการประชุมรวมกบัผูบริหารอ่ืนๆ เปนประจําทุกเดือน  เดือนละ  1  คร้ัง   โดย 

กําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป  ดังนี้ 
รายชื่อ จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม 

1. นายบุณยสิทธ์ิ           โชควัฒนา 12/12 
2. นางจันทรา บูรณฤกษ 7/7 

(เร่ิมดํารงตําแหนง วันที่ 14  พ.ค. 2556)  

3. นายทนง ศรีจิตร 12/12 
4. นายวิชัย  กุลสมภพ 7/7 

(เร่ิมดํารงตําแหนง วันที่ 14 พ.ค. 2556)  

5. นายสําเริง                     มนูญผล 12/12 
6. นายสมศักดิ์                        ธนสารศิลป 8/12 

 
. 9.2.5   ผูบริหาร   ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางจันทรา  บูรณฤกษ ผูจัดการใหญ 
2. นายทนง                ศรีจิตร รองผูจัดการใหญ 
3. นายวิชัย กุลสมภพ ผูชวยผูจัดการใหญ 
4. นางดรุณ ี สุนทรธํารง ผูจัดการฝายบริหารงานกลาง และเลขานุการบริษัท 
5. นางนิสา                 จินดาสมบัติเจริญ ผูจัดการฝายบัญชี 

(หมดสัญญาวาจาง ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 และไดแตงต้ัง 
นางสาวเกษรา  สั่มกาญจนรักษ ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557) 

 

6. นางสาวสุวรรณ ี กิตติพิพัฒนพงศ ผูจัดการฝายการเงิน 
7. นายวิเชียร อรามเรือง ผูจัดการฝายกฎหมาย 
8. นางสาวเสาวนีย     นําเบญจพล ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 

(หมดสัญญาวาจาง ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557 และไดแตงต้ัง 
นายปวร  จระมาศ  ต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2557) 

 

9. นางพิมพสิริ   ควรสุวรรณ ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ 
10. นายภิรมย              ตองจริง ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
11. นายชูโต    จิระคุณากร ผูจัดการฝายวางแผนและพัฒนาโครงการ 
12. นายสนทยา            ทับขันต ผูจัดการฝายพฒันาสาธารณูปโภค 
13. นายทินกร บุนนาค ผูจัดการฝายพฒันาพื้นท่ี 
14. นางทัศนีย อินทปุระ ผูจัดการฝายสํานักงาน 
15. นายวัชรา แยมแกว ผูจัดการฝายภมิูสถาปตย 
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 ซ่ึงผูดํารงตําแหนงขางตน  จดัเปนผูบริหารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย 

อํานาจ  -  หนาท่ีของกรรมการผูจัดการใหญ   
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพจิารณาแตงตั้งกรรมการผูจัดการใหญโดยมีอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ

ของบริษัทฯ มติท่ีประชุมผูถือหุน มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

 2. มีอํานาจในการส่ังการ ดําเนนิการใดๆ ท่ีจาํเปนและสมควร เพื่อใหการดําเนินการตามขอ 1. สําเร็จ
ลุลวงไป และหากเปนเร่ืองสําคัญใหรายงานและ/หรือแจงใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะ
 กรรมการบริหารรับทราบ 

 3. มีอํานาจบังคับบัญชา บรรจุ  แตงต้ัง  ถอดถอน  โอนยาย  พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทาง 
   วินัย  ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน  ท้ังนีก้ารดําเนนิการตางๆ  ดังกลาว 
   ตองไมขัดแยงกับอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 
 4. มีอํานาจออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย ขอบังคับ 

ระเบียบ  ขอกาํหนด  คําส่ังและมติใดๆ  ของคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
 5. มีอํานาจอนุมัติจัดหา  และลงทุนในสินทรัพยถาวรแตละคร้ังไมเกิน  5  แสนบาท 
  - หากเกิน 5  แสนบาท แตไมเกิน 1  ลานบาท  ตองลงนามรวมกับกรรมการบริหาร  1  ทาน หรือ 
    ลงนามรวมกับกรรมการรองผูจัดการใหญ  หรือกรรมการผูชวยผูจัดการใหญทานใดทานหน่ึง 
  - หากเกิน  1  ลานบาท  แตไมเกิน  10  ลานบาท  ตองลงนามรวมกับกรรมการรองผูจัดการใหญ 
    โดยจัดทําเปนสัญญา  หรือเอกสารหลักฐานใหฝายกฎหมายตรวจสอบ 
 6.  มีอํานาจอนุมัติเงินลงทุนขายเงินลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีออกโดยบริษัทอ่ืน

ในวงเงินแตละคร้ังไมเกนิ 5  แสนบาท 
  - หากเกิน 5  แสนบาท แตไมเกิน 1  ลานบาท ตองลงนามรวมกับกรรมการบริหาร 1  ทานหรือ 
    ลงนามรวมกับกรรมการรองผูจัดการใหญ  หรือกรรมการผูชวยผูจัดการใหญทานใดทานหน่ึง 
  - หากเกิน  1  ลานบาท  แตไมเกิน  10  ลานบาท  ตองลงนามรวมกับกรรมการรองผูจัดการใหญ 
    โดยจัดทําเปนสัญญา  หรือเอกสารหลักฐานใหฝายกฎหมายตรวจสอบ 
 7.     มีอํานาจอนุมัติการเขาทํานติิกรรมในวงเงินแตละคร้ังไมเกิน   5  แสนบาท 
  - หากเกิน  5  แสนบาท แตไมเกิน 1  ลานบาท ตองลงนามรวมกับกรรมการบริหาร  1  ทานหรือ 
    ลงนามรวมกับกรรมการรองผูจัดการใหญ  หรือกรรมการผูชวยผูจัดการใหญทานใดทานหน่ึง 
  - หากเกิน  1  ลานบาท  แตไมเกิน  10  ลานบาท  ตองลงนามรวมกับกรรมการรองผูจัดการใหญ 
    โดยจัดทําเปนสัญญา  หรือเอกสารหลักฐานใหฝายกฎหมายตรวจสอบ 
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 8. มอบอํานาจ  และ/หรือ  มอบหมาย  ใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได 
 9. การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญขางตน  ไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญ 
  อาจมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ  กับบริษัทฯ  
 10. ในการใชอํานาจดังกลาว   หากมีขอสงสัยหรือความไมชัดเจนในการใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนด 
  นี้  ใหเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
 11. ปฏิบัติการอ่ืนใด   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 
 อํานาจ  -  หนาท่ีของผูบริหารรายอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ   มีดังนี ้
 1. มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม นโยบาย กฎหมาย  วัตถุประสงค   ขอบังคับระเบียบ

บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริหาร  มติคณะกรรมการบริษัท  และมติท่ีประชุมผูถือหุน  ดวยความ
รับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซ่ือสัตยสุจริต 

 2. ดําเนินกิจการงานของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามหลักการกาํกับดูแลกจิการท่ีดีท่ีคณะกรรมการบริษัท 
  กําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ 
 3. อ่ืนๆ  ตามท่ีกรรมการผูจัดการใหญ  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
  โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีตามความรับผิดชอบ 
 
 9.3  การสรรหาและแตงตัง้กรรมการบริษัทและผูบริหารระดบัสูง 
 9.3.1  กรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ทําหนาท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ  รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุน  ตามท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกาํหนด โดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ ประสบการณ  ความ
เช่ียวชาญ มีวสัิยทัศนและคุณธรรม  สามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ  กอนเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  และนําเสนอใหผูถือหุน
พิจารณาเลือกต้ัง  
  กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผู
ถือหุนรายใหญ  นิยาม “กรรมการอิสระ”  ของบริษัทฯ  เทากับ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี ้
  (1)   ถือหุนไมเกนิรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  บริษัทใหญ 
บริษัทยอย  บริษัทรวม   ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ท้ังนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ี
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ  ดวย 
  (2)  ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได
เงินเดือนประจํา  หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษทัยอย  บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
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เดียวกัน  ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ  ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการ ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท 
  (3) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธทางสายโลหติ    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะท่ีเปนบิดามารดา  คูสมรส   พี่นอง และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  
ผูมีอํานาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  หรือ
บริษัทยอย 
  (4) ไมมี  หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท   บริษัทใหญ   บริษทัยอย    บริษทัรวม  
ผูถือหุนรายใหญ    หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมท้ัง ไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย   หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 
  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ  การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให หรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน  ดวยการรับหรือใหกูยืมคํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกนัหนี้สินรวมถึง
พฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกนั    ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหรือ คูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง    ตั้งแต
รอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท    หรือต้ังแตยี่สิบลานบาทข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา
ท้ังนี้  การคํานวณภาระหน้ีดงักลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั    ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน     วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม    แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางหน่ึงปกอนวนัท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน 
  (5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย   บริษัทรวม    ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนยั ผูมีอํานาจควบคมุหรือหุนสวนของสํานัก
งานสอบบัญชี   ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท   บริษัทใหญ   บริษัทยอย   บริษัทรวม   ผูถือหุนรายใหญ   หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู     เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
วันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 
  (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ     ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา
กฎหมาย  หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน   ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป   จากบริษัท  บริษัทใหญ 
บริษัทยอย  บริษัทรวม   ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมี
อํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนัน้ดวย    เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 
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  (7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึน เพือ่เปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุน
รายใหญ   หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ     
  (8) ไมประกอบกจิการท่ีมีสภาพอยางเดยีวกนัและเปนการแขงขันท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนยัในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึง่ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมีสภาพอยางเดยีวกนัและเปนการแขงขันท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอย 
  (9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเหน็อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัท 
  ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนนิกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษทัยอยลําดับเดยีวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
 
 9.3.2  การสรรหากรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
เปนรายบุคคลและมีพื้นฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ    เพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับ
ความไววางใจใหบริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุน ตามท่ีคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยประกาศกําหนด  เพื่อเสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีตองออกตาม
วาระตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปน
รายบุคคล เวนแตกรณีท่ีมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพิจารณา
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเขาเปนกรรมการบริษัทในตําแหนงท่ีวางลงตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงสามารถดูไดจากเว็บไซต
ของบริษัทฯ  (www.spi.co.th) 
 1. คณะกรรมการบริษัท 
 องคประกอบและการเลือกตั้ง   ตามขอบังคับบริษัทฯ  หมวดท่ี  3  คณะกรรมการ  ขอ  18  และ
กฎบัตร ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนตําแหนงกรรมการบริษัทแตตองไมนอยกวา 5 คน และ
เลือกตั้งบุคคลท่ีไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดง
ถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกจิการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ี
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  และกรรมการบริษัทไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และมีจํานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 วิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท   ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี  3  คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการ 
บริษัทนั้นใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
 (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึง่หุนตอเสียงหนึ่ง 
 (2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม  (1)   เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ 
  หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 (3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา 
  จํานวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในคร้ังนัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการ 
  เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกนิจํานวนกรรมการทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตอง 
  เลือกตั้งในคร้ังนั้นใหประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
  วาระการดํารงตําแหนง 
  (ก) การออกตามวาระ  ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการขอ 21 และกฎบัตร
กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม
เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ
สวนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง   ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลังๆ  ตอไปใหกรรมการบริษัทคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปน
ผูออกจากตําแหนง กรรมการบริษัทซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 
  (ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ 
   1. ตามขอบังคับบริษัทฯ  หมวดท่ี  3  คณะกรรมการ  ขอ  22  และ 24  กฎบัตรกําหนดให
กรรมการบริษัทพนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี ้
    1.1  ตาย 
    1.2 ลาออก 
    1.3 ขาดคุณสมบัต ิหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทฯ 
    1.4 มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหาร

จัดการกจิการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 

    1.5 ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
    1.6 ศาลมีคําส่ังใหออก 
และเม่ือตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนงกรรมการบริษัท
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ท่ีวางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษัทจะเหลือนอยกวา 2 เดือน    
และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพยีงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 
 2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุน
อาจลงมติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได   ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุน      ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนท่ีถืออยูโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

 บริษัทฯ   ไมไดกําหนดจํานวนวาระท่ีจะดาํรงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุด     เพราะเช่ือวา 
ความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดข้ึนอยูกับอายุ   ตราบเทาท่ี
กรรมการบริษัททุกคนมีความต้ังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีไดรับความไววางใจ
จากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน       เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตัง้บุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทนั้น เปนสิทธิของผูถือหุนโดยแทท่ีจะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ แทนตน  
 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  องคประกอบและการแตงตัง้    ตามกฎบัตร ตองมีจํานวนไมนอยกวา  3  คน  โดยท้ังหมดตองเปน 
กรรมการบริษัท    และมีคุณสมบัติเปนกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   ดังนี้   
 1. ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุน 
 2. เปนกรรมการอิสระ 
 3. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ใหตดัสินใจในการดาํเนินการ 
  ของบริษัทฯ  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษทัยอยลําดับเดยีวกัน หรือนติบุิคคลท่ี 
  อาจมีความขัดแยง 
 4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ  บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดยีวกันเฉพาะท่ีเปนบริษัท 
  จดทะเบียน 
 5. มีความรูและประสบการณเพยีงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
 ท้ังนี้ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคน ท่ีมีความรูและประสบการณเพยีงพอท่ีจะสามารถ
ทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
 ท้ังนี้  หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ไดมีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
ใหม กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติตามท่ีไดมีประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 
 วาระการดํารงตําแหนง 
 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบัตรมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  1  ป  นับจากวันท่ีมีมติ
แตงต้ัง    และเม่ือครบวาระแลวหากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุน     ยังไมไดมีมติแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมกใ็หคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีตอไป         จนกวา
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คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนจะไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม   แทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง      ในการแตงต้ังตองกระทําภายใน   2    เดือน          นับแตวันครบวาระของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมได 
 (ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ   ตามกฎบัตรกําหนดใหกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนง  
(นอกจากการออกตามวาระ)  ดังนี ้
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. พนจากสภาพการเปนกรรมการบริษัท 
 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
 5. ขาดคุณสมบัตกิารเปนกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ 
เม่ือตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง  (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)   และยังคงเหลือวาระไมนอยกวา  2
เดือน  ใหคณะกรรมการบริษัท  หรือท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการตรวจ 
สอบแทนตําแหนงท่ีวางในการประชุมคราวถัดไป           และจะอยูในตําแหนงไดเพยีงเทาวาระท่ีเหลืออยูของ
กรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 
 บริษัทฯ  ไมกาํหนดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุดของกรรมการตรวจสอบ
ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 
 3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 องคประกอบและการแตงตัง้   ตามกฎบัตรตองมีจํานวนไมนอยกวา  3  คน   โดยคณะกรรมการ
บริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืนใหดํารงตําแหนงดังกลาว       ท้ังนี้ตองมีความรูและ
ประสบการณเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 วาระการดํารงตําแหนง 
 (ก) การออกตามวาระ      ตามกฎบัตรมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  1  ป  นับจากวันท่ีมีมติ
แตงต้ังและเม่ือครบวาระแลว  หากคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนชุดใหมก็ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดเดิมปฏิบัตหินาท่ีตอไป     จนกวา
คณะกรรมการบริษัทจะไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดใหม แทนคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตงต้ังตองกระทําภายใน  2  เดือนนบัแตวนัครบ
วาระของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดเดิม   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซ่ึง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมได 
 (ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ     ตามกฎบัตรกําหนดใหกรรมการสรรหาและกําหนดคา 
ตอบแทนพนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดงันี้ 
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 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
และเม่ือตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และยังคง 
เหลือวาระไมนอยกวา  2  เดอืน ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แทน
ตําแหนงท่ีวางในการประชุมคราวถัดไปและจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนท่ีตนแทน 
 บริษัทฯ ไมกําหนดจํานวนวาระท่ีจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานท่ีสุดของกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 
 4. คณะกรรมการบริหาร 
  องคประกอบและการแตงตัง้      ตามกฎบัตรตองมีจํานวนไมนอยกวา  5  คน    โดยคณะกรรมการ 
บริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอ่ืน ท้ังท่ีมีฐานะเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทฯ และ/
หรือบุคคลภายนอกใหดํารงตําแหนงดังกลาว       ท้ังนี้    ตองมีความรูและประสบการณเพยีงพอท่ีจะทําหนาท่ี
บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ไดเปนอยางด ี
  วาระการดํารงตําแหนง 
  (ก) การออกตามวาระ    ตามกฎบัตร   มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  1  ป   นับจากวันท่ีมีมติ
แตงต้ังและเม่ือครบวาระแลว หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหารชุดใหมก็ให
คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะกรรมการบริษัทจะไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 
ชุดใหมแทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแตงต้ังตองกระทําภายใน   2    เดือนนับแตวัน
ครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม    กรรมการบริหาร     ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ    อาจไดรับการ
แตงต้ังใหมได 
 (ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ     ตามกฎบัตร  กําหนดใหกรรมการบริหารพนจากตําแหนง 
(นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี ้

 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารกจิการท่ีมี 
  มหาชนเปนผูถือหุน  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

และเม่ือตําแหนงกรรมการบริหารวางลง  (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ)  และยังคงเหลือวาระไมนอยกวา   2  
เดือน  ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการบริหาร แทนตําแหนงท่ีวางในการประชุมคราวถัดไปและจะอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารท่ีตนแทน 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

134 
 

 5. การแตงตั้งกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการรองผูจัดการใหญและกรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยพิจารณาจากความรู  ความสามารถ  ประสบการณ และแนวทางการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 
 6. การแตงตั้งผูบริหารรายอ่ืนๆ    ฝายบริหารเปนผูพิจารณา   ซ่ึงเปนไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ   
ซ่ึงจะพิจารณาจากพนกังานของบริษัทฯ  ท่ีมีความสามารถและเหมาะสม 
 
 9.4  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
          บริษัทฯ  ไมมีบริษัทยอยมีแตบริษัทรวม บริษัทฯ และบริษัทในกลุมจะพิจารณาศักยภาพในการ
ลงทุนและจะลงทุนรวมกันหรือรวมลงทุนกับบริษัทรวมทุนอ่ืน           โดยมีนโยบายใหบริษัทท่ีรวมลงทุนและ
ทําธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีลงทุนมากท่ีสุดเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทนั้น ๆ       เพื่อให
ทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหบริษทัฯ    และผูถือหุนในกลุมทราบ เพื่อรวมกนัเสนอแนวทางแกไขให
ทันกับสถานการณนั้น ๆ   ซ่ึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอ่ืนของ
กรรมการบริษัทและผูบริหาร     กลุมสหพัฒนจะมีทีมผูบริหารระดับสูงเปนผูพิจารณาวาบริษัทนัน้ประกอบ
ธุรกิจอะไร  จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผูบริหารในกลุมท่ีมีความรู   ความสามารถ   และมีความชํานาญ
ในธุรกิจนัน้ ๆ  เขาไปเปนตัวแทนของกลุมในฐานะผูรวมทุนหรือตามสัญญารวมทุน       มีหนาท่ีดําเนินการ
เพื่อประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทรวมทุนนัน้ ๆ โดยบริษทัฯ  ไมมีอํานาจในการควบคุม  อํานาจในการบริหาร
นั้นข้ึนอยูกับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ 
 
 9.5   การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
   บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการการกาํกับดูแลกจิการท่ีดี มีมาตรการดูแลเร่ืองการใชขอมูล
ภายใน  โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรใน จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ในหัวขอ ความขัดแยงของ
ผลประโยชน  และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนักงาน   ใน หัวขอ ความรับผดิชอบในหนาท่ี      
โดยใหกรรมการบริษัท   ผูบริหาร  และพนกังาน  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย สุจริต  
มีวินยัและมีจติสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและตอตนเอง     โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ  ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง และ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ    รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของ
บริษัทฯ โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอ่ืน      และหาม
กระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดใหทําธุรกจิแขงขันกับบริษัทฯ  รวมทั้งมีการกําหนดเร่ืองการซ้ือ
ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบ
ขอมูลภายในทําการซ้ือ/ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  ในชวง  1  เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน 
ทุกไตรมาสเลขานุการบริษทั ไดออกจดหมายแจงเตือนใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และผูท่ีเกีย่วของรับทราบ
ชวงระยะเวลาการหามซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จนกวาจะเกินระยะเวลา 24 ช่ัวโมง นบัแตไดมีการ
เปดเผยขอมูลสูสาธารณชนแลว  
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   นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะมีหนาท่ีตอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ   ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังตอไป และยังกําหนดหลักเกณฑ
ใหกรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหารและบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวของ เม่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารคร้ังแรก และรายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอมูล
การมีสวนไดเสีย โดยสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษทัจะสงสําเนา
รายงานการมสีวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทํา
การนับแตวันท่ีไดรับรายงาน 
   บริษัทฯ ไดแจกนโยบายในการกํากับดแูลกจิการ  หลักการกํากับดูแลกิจการ 5  หมวด   จริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน  ใหแกกรรมการบริษัท  ผูบริหาร
และพนกังานทุกคน  พรอมท้ังเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.spi.co.th)   เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตนในการดําเนินธุรกิจ    และเปนหลักยดึในการทํางาน  
 นอกจากนี้    ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ     มีการกําหนดเร่ืองดงักลาว  โดย
กําหนดบทลงโทษทางวินยัไวสูงสุด   คือ  การเลิกจาง   ซ่ึงกรรมการบริษัท    ผูบริหาร  และพนักงานไดปฎิบัติ
ตามท่ีกําหนด  กรรมการบริษัท   ผูบริหาร   และพนกังาน  ของบริษัทฯ   สวนใหญอยูกับบริษัทฯ เปนเวลานาน  
ไดรับการปลูกฝงปรัชญาของ  ดร.เทียม    โชควัฒนา   มาเปนเวลานาน    ทําใหมีความซ่ือสัตย  รักองคกร ดูแล
ทรัพยสินของบริษัทฯ ไมใหมีการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ   และปจจุบันมีการกําหนดอํานาจ  
หนาท่ี  ไวเปนลายลักษณอักษร  บริหารงานโดยคณะบุคคล   มีการประชุมหารือรวมกัน  
 
 9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
 9.6.1   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
  บริษัทฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ 
เอ อินเตอรเนช่ันแนล  จํากดั  ในรอบปบัญชีท่ีผานมา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 9.6.2   คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
  บริษัทฯ จายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แหงบริษัท สอบบัญชี 
ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด  ในรอบปบัญชีท่ีผานมา คือ 
  การสอบทานคาลิขสิทธ์ิ         40,000.-     บาท 
  คาบริการอ่ืนท่ีจะตองจายในอนาคตอันเกดิจากการตกลงท่ียังใหบริการไมแลวเสร็จ  ในรอบป
บัญชีท่ีผานมา -ไมมี- 

1.  คาสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม 440,000.-  บาท 
2.  คาสอบบัญชีประจํางวด วันที่ 31 ธันวาคม 2556  630,000.-  บาท 
3.  คาบริการในการสอบทานงานของผูสอบบัญชีอื่น 250,000.-  บาท 

รวมทั้งสิ้น       1,320,000.- บาท 
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 9.7  การปฏิบตัิตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืน ๆ  
  บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดในเร่ืองอ่ืน ๆ   นอกจากเร่ืองท่ีเปดเผยไวขางตนแลว  ดังนี ้
 
  การปฐมนิเทศและคูมือกรรมการบริษัท  
  กรรมการบริษัทท่ีเขารับตําแหนงใหม     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนํา
กรรมการบริษัทคนใหม  แนะนํานโยบายธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทั้งมอบคูมือกรรมการบริษัทและรายงาน
ประจําป   ซ่ึงคูมือกรรมการบริษัทไดมีการปรับปรุงและไดแจกใหแกกรรมการบริษัทและผูบริหารทุกคน    
เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาท่ี ประกอบดวย 
    1.   การเปรียบเทียบ ขอบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีในหัวขอตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการบริษัท
และผูบริหาร เชน การจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     
ความมีผลสมบูรณในการดําเนินกจิการของคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท 
    2.   กฎบัตรคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
    3.  หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี  ประกอบดวย  นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรม
ธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนกังาน 
 
  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัท   จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป    
2556 ซ่ึงเปนความเห็นของกรรมการบริษัทแตละคนตอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ
โดยรวม    โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เม่ือไดคะแนนประเมินจากกรรมการ
บริษัทแตละคนแลว  จะนํามาหาคาเฉล่ียในแตละหวัขอ เพื่อจัดลําดับคะแนนในแตละหวัขอ เพื่อใหทราบวาขอ
ใดไดคะแนนมากที่สุดและขอใดไดคะแนนนอยท่ีสุดและหาคะแนนเฉลี่ยรวมอีกคร้ัง ซ่ึงไดเก็บคะแนน
ประเมินไวทุกป     ตั้งแตเร่ิมการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน  ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ   ใน
ระหวางปท่ีผานมา  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งข้ึน   ซ่ึงผลการประเมินใน
ป  2556  อยูในเกณฑดี  (80.99%)  และไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 
 
  การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ 
   มีการประเมินผลงานประจําปของ กรรมการผูจัดการใหญ   ซ่ึงเปนการประเมินคร้ังแรก โดยมี
แบบประเมินผลงานของ CEO ซ่ึงเปนแบบประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนความเห็นของ
กรรมการบริษัทแตละคนตอผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อกรรมการผูจัดการใหญ นํามา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงนิ 
   คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอความเช่ือถือไดและความถูกตองของขอมูล
ทางการเงิน  เพื่อใหผูถือหุนหรือนักลงทุนใชประกอบในการตัดสินใจ จึงไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการใหญ 
แสดงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)      
 
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
    คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเปน
หนาท่ีสําคัญเพื่อรับทราบและรวมตัดสินใจในการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ  ในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  12  คร้ัง  โดยกําหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทุกป และไดแจกตารางการ
ประชุมใหกรรมการบริษัททุกคนทราบลวงหนา เลขานกุารบริษัทจะสงจดหมายเชิญประชุม ซ่ึงมีการกําหนด
ระเบียบวาระการประชุมท้ังวาระเพื่อทราบและวาระเพ่ือพิจารณารายงานการประชุมคร้ังกอน      และเอกสาร
ประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเร่ืองเพื่อพิจารณาลวงหนา ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
และขอบังคับของบริษัทฯ ท่ีกําหนดใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุม  ซ่ึงไมนอยกวา 5 วันทําการ รวมทั้งแนบแบบ 59- 2 เพื่อเปนการเตือนใหกรรมการบริษัทรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ หากมีการเปล่ียนแปลงในรอบเดือนท่ีผานมา โดยประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ จะรวมกนัพิจารณาเร่ืองเขาวาระการ
ประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได โดยเสนอผานเลขานุการบริษัท และหากตองการขอมูลเพิ่มสามารถขอขอมูลเพิ่มจากกรรมการ
ผูจัดการใหญ หรือเลขานุการบริษัทได 
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริษัท   ทําหนาที่ประธานท่ีประชุม
ดําเนินและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้      
   เร่ืองสืบเนื่อง      เปนการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังกอน    
 วาระเพื่อทราบ  เปนการรายงานในเร่ืองสําคัญ เชน วาระการรายงานผลประกอบการ เปนการ
รายงานผลประกอบการในรอบเดือนท่ีผานมา  และวาระการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เปน
การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คูสมรส และบุตรท่ียงัไมบรรลุนิติ
ภาวะ 
 วาระเพื่อพิจารณา  เปนวาระท่ีเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
อนุมัติโดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียในวาระใดตองออกจากการประชุม และไมมีสิทธิลงคะแนนเสียงใน
วาระนัน้ ประธานกรรมการบริษัทเปดโอกาส และสนบัสนุนใหกรรมการบริษัททุกคนแสดงความเห็นอยาง
เปนอิสระ  กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเหน็อยางเปดเผย   ประธานท่ีประชุมเปนผู
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ประมวลความเห็น  ขอสรุปท่ีไดจากท่ีประชุม  ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามวาระและเวลาท่ีเหมาะสม  
การวินจิฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง  ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผูบริหารระดับสูงท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
ไดเขารวมประชุม เพื่อช้ีแจงเร่ืองตางๆ  แลว  ยังไดเชิญผูบริหารอ่ืนในฐานะผูเกีย่วของกับปญหาโดยตรงเขา
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อช้ีแจงขอมูลดวย 
  เม่ือเสร็จส้ินการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรและ
จัดเก็บรายงานการประชุม  ท่ีประธานกรรมการบริษัทไดลงนามและผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 
พรอมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 
  นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยงัเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทท่ีไมเปนผูบริหารสามารถ
ประชุมระหวางกันเอง และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 
  ในป 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 คร้ัง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท มี
รายละเอียดอยูในหวัขอ คณะกรรมการชุดยอย ในจํานวนกรรมการบริษัท  มีกรรมการบริษัท เขารวมประชุม
มากกวารอยละ 75  ของการประชุมท้ังป   และกรรมการบริษัทแตละคนเขารวมประชุมมากกวารอยละ 75 ของ
การประชุมท้ังป 
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10.  ความรับผิดชอบตอสังคม 
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ 
 
 บริษัทฯ  มีนโยบายในการดําเนินธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทรวม   โดยใหความสําคัญดาน

สังคมและส่ิงแวดลอม   ไมยิ่งหยอนไปกวาการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ   ดวยความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอมท้ังในกระบวนการของธุรกิจ  (CSR-in-process)    และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ  
(CSR-after-process)   ซ่ึงสงผลใหเกิดการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในบริษัทฯ 

 ดานความรับผิดชอบตอสังคม  นอกจากบริษัทฯ    คํานึงถึงความพรอม   สมรรถภาพของบริษัทฯ 
ทรัพยากรที่มีอยู และความสําคัญจากมุมมองของผูมีสวนไดเสียแลว  บริษัทฯ ไดเขาไปมีสวนรวมพัฒนาสังคม
ในฐานะท่ีเปนผูมีสวนไดเสียของสังคม    ในหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  โครงการเกษตรพอเพียง    ดร.เทียม 
โชควัฒนา  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน    เพื่อเปนศูนยกลางแหลงเรียนรูของชุมชน     สรางความ
สมดุลระหวางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน โดยยดึหลักการประหยัดพลังงานและคํานึงถึง
ผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนนําน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผานการบําบัดจากระบบ
บําบัดน้ําเสียสวนกลาง มาใชในการเกษตรแบบปลอดสารเคมีของโครงการฯ  ซ่ึงบริษัทฯ สามารถบริหาร
จัดการน้ําโดยลดปริมาณการปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ําสาธารณะไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

 ดานส่ิงแวดลอม  บริษทัฯ คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินธุรกิจในแงของการใช
ทรัพยากร พลังงาน และมลภาวะ โดยพิจารณาท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมโดยทางตรงและทางออม 
สงผลใหในป  2556  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม  
ISO 14001 : 2008  แบบ  Multisite ท้ัง 3 แหง ไดแก ศรีราชา กบินทรบุรี ลําพูน จากสถาบันสํานักรับรองระบบ
คุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว)  ตลอดจนสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน ศรีราชา เปนกลุมอุตสาหกรรมหรือนคิมอุตสาหกรรมแหงแรกของประเทศไทยท่ีไดรับการ
รับรองดานมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และรางวลั 
“ความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูแมน้าํเปนอยางดี” ประจําป 2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 บริษัทฯ ตระหนักเสมอวา การส่ือสาร เผยแพร ตลอดจนการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมแกสาธารณชน และผูมีสวนไดเสีย อยางโปรงใส ตรวจสอบได เปนส่ิงท่ี
สะทอนถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม อันนําไปสูการพัฒนาธุรกิจท่ียั่งยืนของบริษทัฯ ตลอดไป 

 
 
        นางจันทรา  บูรณฤกษ 
        กรรมการผูจัดการใหญ 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

142 
 

 10.1  นโยบายภาพรวม 
 จากสารกรรมการผูจัดการใหญ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทรวม โดยให

ความสําคัญดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังในกระบวนการของธุรกิจ (CSR-in-process)    
และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-process) สงผลใหเกิดการบูรณาการความรับผิดชอบตอ
สังคมและส่ิงแวดลอม 
  
 10.2  การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

 การพัฒนาธุรกิจควบคูไปกบัความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทฯ ดําเนนิการและจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม  ตามหลักการมาตรฐานสากล  กฎเกณฑ  เง่ือนไข  บรรทัดฐานของกฎหมาย  ขอบังคับของภาครัฐ
ท่ีใชควมคุมการดําเนินกจิการท่ีเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบัติหรืออ่ืนๆ ท่ีมีกําหนดอยูและเปนท่ี
ยอมรับในระดบัสากล รวมท้ังหลักการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1) ตามหลักการ
กํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  9 (ชุดที่ 20) เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2557 และมีผลบังคับใชตั้งแตวนัท่ี 
15 มกราคม 2557 เปนตนมา  จากการดําเนนิการดังกลาวสามารถสะทอนผลการดําเนนิงานดานการรับผิดชอบ
ตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพิ่มความยอมรับโดยรวมแกผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ พนักงาน ชุมชนและ
สังคม  ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอ่ืนได  

 บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึก เขาใจและรวมรับผิดชอบในกจิกรรมดานความรับตอ
สังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง สามารถเช่ือมโยงระหวางเปาหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ กับ
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมท่ีเกดิข้ึนในทุกๆ วันของการปฏิบัติงาน กอใหเกิดนวัตกรรม
และสรางสรรควิธีการดําเนนิการใหมๆ ของบริษทัฯ จากการดําเนินการดานสังคมและส่ิงแวดลอมอยางเปน
รูปธรรม  บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากขอมูลตวัช้ีวดัผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดขึ้น อาทิ  
ผลกระทบท่ีมีตอน้ํา  อากาศ  และระบบนิเวศน  การวดัผลดังกลาวจะยอนกลับมาใหบริษัทฯ เหน็ประเดน็ท่ี
ตองปรับปรุงแกไข หรือตองเขาไปมีสวนรับผิดชอบ และมีแนวทางการเปดเผยขอมูลท่ีเปนผลกระทบมาจาก
กระบวนการกจิการของบริษทัฯ อยางมีคุณภาพและโปรงใส   นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแบบประเมิน
ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน   ตามแนวทางของ  COSO  เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จากการพัฒนาธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ได
เปดเผยขอมูลแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมไวดังนี ้
 
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  

 บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจดัการดวยความเปนธรรม สอดคลองกับกฎหมายและ
ขอบังคับของการแขงขัน สงเสริมใหพนักงานตระหนกัถึงความสําคัญของการดําเนนิงานอยางเปนธรรม 
รวมท้ังมีการเปดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใชในการตอตานการแขงขันท่ีไมเปนธรรม ผานชองทางการ
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กําหนดระเบียบวาดวยการจดัซ้ือ จัดจาง การขายจําหนายทรัพยสินและวัสดเุหลือใชของบริษัทฯ ท่ีชัดเจน 
โปรงใส และตรวจสอบได รวมท้ังการมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฏหมาย การ
แขงขันท่ีเปนธรรม การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมใหกับหนวยงานท่ีอยูในขอบเขตของบริษัทฯ รวมท้ัง
เคารพตอสิทธิในทรัพยสินตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทาง
ปญญา บริษัทฯ มีนโยบายไมเกีย่วของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไมมีการลอกเลียนแบบ หรือนํา
ทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนมาใชในธุรกจิโดยไมไดรับอนุญาต อาทิ เคร่ืองหมายการคาในประเทศและ
ตางประเทศ การใชซอฟแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิอยางถูกตอง ใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หัวขอ การไมละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา  

 
การตอตานการทุจริต  

 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ตอตานการทุจริต คอรรัปช่ัน ในเดือน มกราคม 2557 
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติใหลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เปนการแสดงความรวมมือของภาคเอกชนในการ
รวมกันดําเนินงานตามกรอบและข้ันตอนสากล วาดวยการตอตานการทุจริต เพื่อสรางมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจท่ีใสสะอาด โดยมีการวางแผนการบริหารความเส่ียงของการทุจริตคอรรัปช่ัน เพื่อปองกนัการคอรรัปช่ัน
และติดสินบน ท้ังในกิจการและผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนสรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร พนักงาน ผูมีสวนไดเสีย  ตระหนกัถึงการตอตานการทุจริต มีความซ่ือสัตย  รักองคกร  ดูแลทรัพยสิน
ของบริษัทฯ ไมใหมีการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
ถูกตอง โปรงใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงถือเปนนโยบายใหพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติวาจะไมสราง
ความสําเร็จของงานในหนาท่ีดวยวิธีการทุจริตหรือใหสินบนโดยเด็ดขาด หากพบวามีการละเมิดนโยบายถือ
เปนความผิดรายแรงตอหนาท่ีการทํางาน ตามท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดไวในจรรยาบรรณพนกังานใหปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจติสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนง
หนาท่ีแสวงหาประโยชนเพือ่ตนเอง/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ หามรับเงิน ผลประโยชนอ่ืนใด อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ทํางานใหบริษทัฯ ในป 2556 บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนการดําเนินงานองคกรตอตานคอรรัปช่ัน (ประเทศ
ไทย) เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนนิงานเชิงรุกท้ังการปองกัน ปลูกจิตสํานึก และการเปดเผย
ขอมูลขาวสารตอสาธารณะขององคกรตอตานคอรรัปช่ัน (ประเทศไทย) และปจจุบันมีการกําหนดอํานาจ 
หนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษร ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ มีการกําหนดเรื่องดังกลาว
โดยกําหนดบทลงโทษทางวนิัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซ่ึงกรรมการบริษัท  ผูบริหารและพนักงาน ไดปฎิบัติ
ตามท่ีกําหนด  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีสํานกัตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง
จากการทุจริต และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาท่ีพิจารณา สอบทานระบบการควบคุมภายใน และ 
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ติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
หัวขอ การตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน่ 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชน  

 บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ ไมจํากดัความเปนอิสระหรือความ
แตกตางทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมือง หรือเร่ืองอ่ืนใด และพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นท่ี
อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก รวมถึงเคารพตอสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ และ
เพื่อใหแนวทางการดําเนนิงานดานสิทธิมนษุยชนของบริษัทฯ เปนไปในแนวทางเดียวกันกับจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกจิ  ใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หัวขอ การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 ป 2556 บริษัทฯ สงเสริมความเสมอภาคดานคุณภาพชีวิต การวางแผนสุขภาพและการวางแผน
ครอบครัวใหกับพนักงานและชุมชนโดยรอบ อาทิ  

 การอบรมหลักสูตรการตั้งครรภอยางมีคุณภาพและเตรียมตัวคลอด  ใหกับพนกังาน 
กลุมสหพัฒน  เพื่อเตรียมความพรอมระหวางต้ังครรภและหลังคลอด  

 โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรีประจําทุกเดือน ซ่ึงไดรับความสนใจจากพนกังาน และ 
ชุมชนโดยรอบ  

 โครงการรับบริจาคโลหิตเพือ่เปนการบําเพ็ญประโยชนและชวยเหลือผูปวย  ซ่ึงไดรับความ 
รวมมือจากพนักงานบริษัทฯ ในกลุมสหพัฒนและประชาชนท่ัวไปรวมบริจาคโลหติเปน
จํานวนมาก  

 ฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญใหกับพนักงานตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 จัดบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนกังานอยางตอเนื่อง 

 
การปฏิบตัติอแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทฯ ไดประกาศนโยบายดานแรงงานท่ีชัดเจน และไดกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ดานแรงงานไว  ในหัวขอ นโยบายดานการดําเนินงานอยางเปนธรรม  และ นโยบายดานแรงงาน  บริษัทฯ 
ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกนัตามกฎหมาย  สิทธิ ระเบียบขอบังคับการทํางานของ
บริษัทฯ ท้ังพนักงานประจําและพนกังานระบบจางเหมาในทุกกระบวนการทํางาน เร่ิมต้ังแตการสรรหา 
คัดเลือก สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ  การพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถ และผลตอบแทนในการ
ทํางานท่ีเหมาะสม สงผลใหตลอดเวลาท่ีผานมา บริษัทฯ มีอัตราการเขาออกของพนักงานอยูในระดับตํ่า และ
ไมมีขอพิพาทแรงงานเกิดข้ึน  

 ในป 2556 บริษัทฯ ไดสนับสนุนนโยบายดานแรงงานโดยจัดกจิกรรมนอกเหนือกระบวนการ
หลักของธุรกิจ เพื่อสงเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย อาทิ 
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 บริษัทฯ รวมกบัสํานักงานขนสงจังหวดัลําพูน และองคการบริหารสวนตําบลปาสัก จัดทํา
โครงการฝกอบรมใหความรูเร่ืองกฏหมายจราจร (ออกบริการเคล่ือนท่ีดวยรถโมบาย) ใหกับ 
ชุมชนและพนกังานในกลุมสหพัฒน ซ่ึงมีผูสนใจเขามาใชบริการประมาณ 200 คน 

 
ความรับผดิชอบตอผูบริโภค 

 บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัตใินการสนับสนุน และการใหคําแนะนําแกผูบริโภคในดานสินคาและ
บริการ รวมถึงการยุติขอรองเรียน ขอโตแยง การชดเชย  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศหรือสากล 
โดยไมมีการเรียกเก็บคาใชจายกับผูบริโภคและไมขัดขวางการทวงสิทธ์ิตามกฎหมายผูบริโภค มีการจัดทําแบบ
สํารวจความพงึพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอบริษัทฯ และดําเนินการระงับขอพิพาทตางๆ ระหวางบริษัทท่ีอยู
ภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนรอบนอก  

 ในป 2556 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพ่ือผูบริโภค อาทิ  
 งาน Saha Group Fair (Trade, Export, Exhibition)  คร้ังท่ี 17 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์   

มีการแสดงนวตักรรมสินคา และจําหนายสินคาราคาพิเศษ เพื่อคืนกําไรใหกับผูบริโภค  
 งานสหกรุปแฟร (Saha Group Fair) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา กบินทรบุรีและ 

ลําพูน  ไดจดังานสหกรุปแฟรในระหวางเดอืนพฤศจิกายน-ธันวาคมเปนประจําทุกป  เพื่อเปน
การคืนกําไรใหกับลูกคาและไดรับการตอบรับจากผูบริโภคอยางดเียีย่ม  

 งานปาสักแฟร สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน รวมกับองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
ตําบลปาสัก จัดงานปาสักแฟร สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและการสงเสริมพลังสตรีตําบลปาสัก 
โดยภายในงานไดนําสินคาจากชุมชนมาจาํหนายและมีกจิกรรมการประกวดศิลปะพ้ืนบาน 

 
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีจิตสาธารณะ พรอมจะชวยเหลือและกระทําส่ิงดี แกสังคมดวย
ความเต็มใจอยางตอเนื่อง ดวยความสํานึกในความรับผิดชอบและเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีจะรวมกันพัฒนา
และเกื้อกูลกัน เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขและเปนประโยชนสูงสุดตอสังคม  

 ในป 2556 บริษัทฯ รวมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยคํานึงถึงชุมชนทองถ่ิน การจางแรงงาน
ทองถ่ิน การปฏิบัติตามขอผูกพันรวม การสานเสวนากับชุมชน การประเมินผลกระทบผานทางกิจกรรมตาง ๆ  
อาทิ  
 

 สงเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
 บริษัทฯ ไดจดัทําโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม   โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 

ลําพูน รวมกบัชุมชนรอบเครือสหพัฒนลําพูน หนวยงานภาครัฐ โรงเรียนในชุมชน ชวยสรางรายไดและ
สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  สงผลใหชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมมีงานทํา และมีรายได ชวยกระตุนใหเกดิ
ความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูในชุมชน  ซ่ึงเปนโครงการท่ีใชพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม
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เครือสหพัฒนลําพูน ปลูกขาว ปลูกพชื เล้ียงสัตว เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรูความสมดุลระหวางการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ตลอดจนถายทอดองคความรูใหชุมชนโดยรอบพื้นท่ีสวน
อุตสาหกรรม โดยยดึหลักการประหยัดพลังงานและคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไมมีการใชสารเคมี
สังเคราะห ปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟูสภาพนิเวศนการเกษตร และยังเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 
อาทิ โครงการเพาะเห็ดนางฟาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ตลอดจนมีการทดลองปลูกพืชอ่ืนๆ เชน ขาวขาว
ดอกมะลิ  105  ขาวหอมนิล  ขาวปทุมธานี  ขาวสังขหยดพัทลุง  ขาวเหนียวสันปาตอง  1  ฝร่ัง  มะมวง  แกว
มังกร  กลวย ฯลฯ  โดยผลผลิตจากโครงการฯ สวนหนึ่งนําไปขยายพันธุพืช  เพาะพันธุสัตว  และแจกจาย
ใหกับผูสนใจในชุมชน   ตลอดจนแปรรูปผลผลิตของโครงการฯ เปนผลิตภัณฑตาง ๆ  นานาชนดิ  

 
 ซ่ึงจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา โครงการฯไดผลผลิตขาวเฉล่ีย ดังนี ้
 

ที่มา 
ผลผลิตขาวเฉลีย่ (กิโลกรัมตอไร) 

ขาวดอกมะลิ 105 สันปาตอง 1 ปทุมธานี หอมนิล สังขหยดพัทลุง
โครงการเกษตรพอเพียงฯ 526 806 842 225 289.5
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว  
กรมการขาว 

363 630 650-774 400-700 330 

หมายเหตุ : ผลผลิตของโครงการเกษตรพอเพียงฯ เปนผลผลิตปลอดสารเคมี 
 โครงการฯ      ตั้งอยูพื้นที่บริเวณเดียวกับระบบบําบัดน้ําเสียโรงงานของสวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒน ลําพูน มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร ปจจุบันมีการแบงพ้ืนท่ีในการดําเนินงาน เชน แปลงนา แปลงผลไม  
เรือนเพาะชํา และอาคารกิจกรรม เปนตน โดยมีวตัถุประสงคเพื่อใชน้ําเสียจากอุตสาหกรรมท่ีผานการบําบัด
แลวโดยเฉล่ีย 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวนั มาใชในการเกษตร จากปริมาณนํ้าท้ิงท่ีผานการบําบัดและไดทําการ
ตรวจวดัคุณภาพน้ําท้ังหมดตามข้ันตอนและพบวามีคุณสมบัติท่ีจะนํามาใชใหเกิดประโยชนได เพือ่เปนการลด
ตนทุนในการจัดหาแหลงน้ําท่ีใชรดน้ําตนไมภายในโครงการฯ จึงไดจัดทําโครงการฯ ส่ิงแวดลอมข้ึน โดย
ดําเนินการตรวจติดตามมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001: 2008  อยางตอเนื่อง สงผลใหโครงการฯ 
ลดการทิ้งน้ําไดมากกวารอยละ 80 ประกอบกับในป 2554 เกิดวกิฤตการณอุทกภยัภายในพื้นท่ีภาคกลางของ
ประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบอยางหนัก จึงมีแผนยายโรงงานมายงัพื้นท่ีแหลงอุตสาหกรรม
ทางภาคเหนือ บางสวนไดสนใจซ้ือท่ีดินของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน เพื่อประกอบกิจการ
โรงงานเพ่ิมข้ึน สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในสวนอุตสาหกรรมฯ มีการขยายกาํลังการผลิตเพิ่มสูงข้ึน 
ทําใหปริมาณการท้ิงน้ําเสียเพิ่มมากข้ึนเปน 1,500 ลูกบาศกเมตรตอวัน จึงไดมีการจัดต้ังโครงการเกษตร
พอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อรองรับปริมาณนํ้าเสียท่ีเพิ่มสูงข้ึนและสามารถจัดการน้ําโดยไมปลอยลงใน
แหลงน้ําสาธารณะท้ังหมด ลดปญหาดานส่ิงแวดลอมไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน จากการดําเนินงานโครงการฯ 
จะเห็นไดวาน้าํเสียจากอุตสาหกรรมท่ีผานการบําบัดใหผานมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถ
นํามาใชในการเกษตรของพ้ืนท่ีโครงการฯ ไดโดยไมสงผลกระทบตอผลผลิต และส่ิงแวดลอม  
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 นอกจากทําการเกษตรปลอดสารเคมีแลว โครงการฯ ยังเปดเปนแหลงศึกษาดูงานอบรมใหความรู 
แกผูท่ีสนใจใหมาใชประโยชนในพืน้ท่ีโครงการฯ เชน ศึกษาการผลิตขาวหอมนิล การทําน้ําสมุนไพร หรือ
นักศึกษาจากสถาบันตางๆ ท่ีตองการทํางานวิจยัก็สามารถเขามาติดตอขอใชพื้นท่ีและรวมกันทํางานวิจยักับ
ทางโครงการฯ ได  และในอนาคตทางโครงการฯ จะมีการพฒันาใหมีแหลงจําหนายสินคาเกษตรปลอด
สารเคมี ซ่ึงจะทําใหชุมชนเขามามีสวนรวม โดยการนําผลผลิตของชุมชนรอบพื้นท่ีโครงการฯ มารวมจําหนาย 
เพื่อใหเกิดรายได ความรวมมือและการพฒันาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป   
 

 ชุมชนสัมพันธ 

 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ใหกับบุตรหลานของพนักงาน และเด็กๆ ในชุมชน 
 จัดกิจกรรมออกหนวยเคล่ือนท่ีทําใบอนุญาตขับข่ี ใหกับพนักงานและชุมชน 
 จัดกิจกรรม Sahapat Family Day ใหกับพนกังานบริษัทในกลุมและชุมชน เพื่อเปนการสราง 

ความสามัคคี และเปดโอกาสใหชุมชนสามารถรวมกิจกรรมกับบริษัทฯ 
 จัดกิจกรรมสงเสริมดานการกีฬา กจิกรรมแขงขันฟุตบอล “สหพัฒนพรีเมียรลีก คร้ังท่ี 1”  
 สนับสนุนเคร่ืองกรองน้ํา RO พรอมปรับปรุงโรงเรือนน้ําดื่มใหกับโรงเรียนวดัน้ําพุ  

จังหวดัลําพูน  เพื่อใหนักเรียนไดมีสุขภาพท่ีดี และไดดื่มน้ําท่ีสะอาด 
 สนับสนุนคณะนักเรียน นิสิต นักศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเขาศึกษาดงูานการ 
 ดําเนินงานของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
 ชวยเหลือผูประสบอุทกภยั อําเภอกบินทรบุรี  จังหวดัปราจีนบุรี 
 

 วัฒนธรรม 
 สงเสริมอนุรักษและปกปองมรดกทางวัฒนธรรม   กิจกรรม    และขนบธรรมเนียมประเพณใีน 

ทองถ่ิน อาทิ  จัดทอดกฐินสามัคคี  ผาปาสามัคคี  ถวายวดัตาง ๆ ในชุมชน   สนับสนุนการจัดกิจกรรมทําบุญ
วันสงกรานต  รดน้ําดําหวัขอพรผูสูงอายุและผูนําชุมชน วนัลอยกระทงอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

 
การจัดการส่ิงแวดลอม 

 ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
ดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม มีการบริหารจัดการน้ํา การจัดการมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวท้ังภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรม เพื่อชวยดดูซับกาซคารบอนไดออกไซด ฟนฟูระบบนิเวศนและ
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาและปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอมใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  
 โดยในป 2556 บริษัทฯ  ไดดาํเนินกจิกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในหลายรูปแบบ อาทิ 
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 1. โครงการการปรับปรุงเวลาการทํางานเคร่ืองสูบน้ําเสียบอรวบรวมน้ําเสีย 1 ระบบบําบัดน้ําเสีย 
สวนกลาง จากการคํานวณพบวาคาควบคุมการใชพลังงานลดลงเหลือ 9,324 KWH/เดือนจากเดมิ 11,088 
KWH/เดือน คิดเปน 16% ซ่ึงหลังจากดําเนินโครงการแลว พบวาปริมาณการใชพลังงานจริงลดลง โดยมี
คาเฉล่ียท่ี 8,554.50 KWH/เดือน คิดเปน 23%  สงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยัดคาไฟฟาได 106,712.- บาท
ตอป 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.  โครงการลดการใชไฟฟาในบอเติมอากาศ 2  ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จากการคาํนวณ 

พบวาคาควบคุมการใชพลังงานลดลงเหลือ 4,372.46  KWH/เดือน จากเดิม 7,819.78  KWH/เดือน คิดเปน 44%  
ซ่ึงหลังจากดําเนินโครงการแลว พบวาปริมาณการใชพลังงานจริงลดลง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 3,427.07 KWH/เดือน 
คิดเปน 56%  สงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยดัไฟฟาได 186,775.- บาทตอป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คาควบคุม 4,372.46 KW.hr/month 

คาควบคุม 9,324 KW.hr/month 
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 3.  โครงการลดการใชไฟฟาในบอเติมอากาศ 3 ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จากการคํานวณ
พบวาคาควบคุมการใชพลังงานลดลงเหลือ 6,885.17  KWH/เดือน จากเดิม 10,327.75  KWH/เดือน  คิดเปน 
33% ซ่ึงหลังจากดําเนนิโครงการแลว พบวาปริมาณการใชพลังงานจริงลดลง โดยมีคาเฉล่ียท่ี 6,476.14 KWH/
เดือน คิดเปน 37%  สงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยัดไฟฟาได 122,606.- บาทตอป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4.  โครงการการใชน้ํารีไซเคิลในป  2556   พบวา ปริมาณการนําเสียท่ีผานการบําบัดแลว นํา 

กลับมาใชภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา สามารถลดปริมาณการท้ิงน้ําเสียลงสูส่ิงแวดลอมได
มากกวา 25% ของนํ้าเสียเขาระบบ สงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยดัคาน้ําท่ีใชในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนไดมากกวา 5,000,000.- บาทตอป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปริมาณการใชน้ํารีไซเคิลเฉลี่ยมากกวา 25%
ของปริมาณนํ้าเสียเขาระบบ 

คาควบคุม 6,885.17 KW.hr/month 
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จากการดําเนินโครงการฯ   ท้ังหมดดังกลาวขางตน สงผลให    ในป  2556    บริษัทฯ สามารถลด 
คาใชจายดานพลังงาน มูลคารวมท้ังส้ินประมาณ 5,416,093.- บาท  

 การจัดการนําน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผานการบําบัดแลว  จากระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางใชรดน้ําตนไมในพ้ืนท่ีสีเขียวของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา กบินทรบุรี
และลําพูน โดยกําหนดเปาหมายการใชเปนสัดสวน >30% , 100% และ >80% ของปริมาณนํ้าท้ิง
ท้ังหมด จะเหน็ไดวาพื้นท่ีในสวนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรีและลําพูน มี
ปริมาณการนําน้ําท่ีผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนไดสูงสุด เนือ่งจากมีการปรับปรุงพื้นท่ี
ใชน้ําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีการปลูกพืชและการจดัทําโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง    สงผล
ใหคุณภาพดานส่ิงแวดลอมดีข้ึน ลดคาใชจายในการจัดสรรหาแหลงน้ํามาใชในพ้ืนท่ีสีเขียวได
เปนอยางด ี

 สงเสริมใหพนกังานมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอม 
บริษัทฯ สนบัสนุนใหพนกังานเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม 
เพื่อสามารถนําความรูท่ีไดรับไปดําเนนิการไดอยางถูกตอง อาทิ การเขียนรายงานความ
รับผิดชอบตอสังคม  CSR Thailand 2013 “CSR Roadmap for ASEAN”  กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันทในการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีส่ิงแวดลอม (นอกศาล) และวิธีการดําเนนิคดี  ระบบ
การจดัการดานความปลอดภัยในการทํางาน ILO-OSH 2001  หลักสูตรโครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงขยะ โครงการสามสามัคคี การอยู
รวมกันระหวางชุมชนและอุตสาหกรรม  ความปลอดภยัในการทํางานของระบบไฟฟาในโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาศีกษาดูงานโครงการพระราชดําริเขาหินซอน 

 
นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม 
 บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาความรูใหมๆ ใหกาวหนาในเชิงเศรษฐกจิและสรางสุขภาวะอยางเปน
ระบบแกสังคมและส่ิงแวดลอม โดยไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน
อยางตอเนื่อง และพัฒนานวัตกรรมอิฐประสาน โดยนําตะกอนจากระบบบัดน้ําเสียมาแปรรูปเปนอิฐประสาน 
มีปริมาณตะกอนท่ีใชนําไปทําอิฐประสาน 90,900 กิโลกรัม แปรรูปเปนอิฐประสานไดจํานวน 40,600 กอน 
นําไปใชประโยชนในหลากหลายรูปแบบ เชน ถนนทางเทา ร้ัวบอบําบัดน้ําเสีย อาคารโรงผลิตอิฐประสาน 
อาคารสนามฝกซอมกอลฟ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ทําใหบรษิัทฯ สามารถลดคาใชจาย
ในการสงตะกอนไปบําบัดไดมากถึง 272,700.- บาทตอป   
 
 10.3  การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอ ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
  -ไมมี- 
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 10.4  ความรับผดิชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR after process) 
  บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดไว ใน ความรับผิดชอบตอสังคม  หัวขอ การดําเนินงานและการ
จัดทํารายงาน อาทิเชน โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม   โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน  
โครงการรับบริจาคโลหิต 
 
 10.5  การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น 

 บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดไว ใน จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ หัวขอ การตอตานการทุจริต 
การคอรรัปชั่น 

 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายใน 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  11  (ชุดที ่ 20) เม่ือวันท่ี  13  มีนาคม  2557   
คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง  3  คน  ไดทําการประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ  ประจําป 2556    และมีความเหน็รวมกันวาบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับ
สภาพการดําเนินงานในปจจุบัน  ดังนี ้
  การควบคุมภายในองคกร  
  องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัทฯ     มีลักษณะที่ทําใหฝายบรหิารสามารถดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน    มีการกําหนด
นโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน  คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน   ลูกคา    คูคา       รวมถึง
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมสวนรวมและส่ิงแวดลอม  มีการทบทวนการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวอยูเปนประจํา    เพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพการณในขณะนั้น   มีการจัดโครงสรางองคกร
และจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ    ตลอดจนอํานาจหนาท่ีและความรับผิดของกรรมการผูจัดการใหญ
เปนลายลักษณอักษร  เพือ่เปนการแบงแยกอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน   นอกจากนีมี้การกําหนดนโยบายในการ
กํากับดแูลกิจการ   จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบริหารและพนักงาน ไวเปน
ลายลักษณอักษร    เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน    ซ่ึงชวยทําให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน       อีกท้ังยังมีระเบียบการตรวจสอบซ่ึง
ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  การอนุมัตธุิรกรรมทางการเงิน การจดัซ้ือไดทํากฎระเบียบไวเปน
ลายลักษณอักษร   เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาท่ีในการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบหรือเกิน
อํานาจ  บริษทัฯจัดใหมีการฝกอบรมท้ังในและนอกสถานท่ี   เพื่อพฒันาใหพนักงานเพิ่มทักษะ  มีความรูและ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  ในการปฏิบัติงานในแตละหนาท่ีและไดนําวธีิการประเมินแบบ  360  องศา เปนการ
ประเมินแบบรอบดานมาใชวเิคราะหความสามารถของพนักงานเปนรายบุคคลของแตละฝาย 
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 การประเมินความเส่ียง 
 บริษัทฯ  ใชนโยบายตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  โดยมีรายงานทางการเงินไวอยาง
ครบถวนแทจริง   ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ    และไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
รับอนุญาต บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเส่ียง สาเหตุของปจจัยความเส่ียง  โอกาส   และผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางปองกนัและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหอยูในระดับท่ียอมรับได    
และไดช้ีแจงใหผูบริหาร   พนักงานไดรับทราบเพ่ือชวยกันลดและปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกดิข้ึน   โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามใหแตละหนวยงานปฏิบัติงานและคํานึงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกดิข้ึน    
มีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสนับสนุน 
 
  การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี  และวงเงนิอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร รวมถึงมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานออกจากกัน
โดยเดด็ขาด  เพื่อเปนการตรวจสอบซ่ึงกันและกนั ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ
บริษัท  ผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมถึงรายการเกีย่วโยงกัน  บริษัทฯไดปฏิบัตติามข้ันตอน
ของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และทุกไตรมาสจะมีการสรุปรายการดังกลาวท่ีเปนธุรกิจปกติเพื่อ
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบและหากไมใชธุรกจิปกติจะมีการขออนุมัติตามข้ันตอนและแจงตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด บริษัทฯ มีการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เปนประจําทุกเดอืนและติดตามใหการดําเนนิงานของบริษัทฯ เปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัท   
มติท่ีประชุมผูถือหุนและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ    ในกรณีท่ีมีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะท่ีมีผลผูกพันกับ
บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว และมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญาเพ่ือใหสอดคลองกบัสถานการณ นอกจากนี้เพื่อเนนความชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานใหถูกตองตามกฎหมาย บริษทัฯ ไดกําหนดใหพนกังานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
บริษัทฯ   และกฎหมายท่ีเกีย่วของอยางเครงครัด  ในหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี   
 
 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
 บริษัทฯ จัดใหมีการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ   มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวครบถวน  เปนหมวดหมูและใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป มีการส่ือสารขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่นท่ีมีความถูกตองเปนปจจุบันไปยังผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชใน
การตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตองได พรอมท้ังระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพยีงพอ ในการเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา  มีขอมูลประกอบท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจ  มีการจดัทํารายงานการประชุมโดยมีสาระสําคัญ
ครบถวน  มีการบันทึกความเหน็ของกรรมการบริษัทขอซักถามหรือขอสังเกตของกรรมการบริษัทในเร่ืองท่ี
พิจารณา (หากมี) และมติท่ีประชุม  ซ่ึงสามารถตรวจสอบได 
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 ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ  ไดมีการติดตามผลการดําเนนิงานเปนประจําทุกเดือน  และมีการเปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานในปกอน มีการวิเคราะหสาเหตุของการแตกตางและปรับกลยุทธใหเปนไปตามท่ีตองการ เพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมายได นอกจากนีเ้พื่อใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ โดยกําหนดให
สํานักงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ   วเิคราะหและประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานตางๆ 
และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพรองท่ีมีนัยสําคัญคณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท  เพือ่ใหมีการแกไขปรับปรุง และใหมีการตรวจติดตามความคืบหนาในการปรับปรุง
ขอบกพรองอยางสมํ่าเสมอ 
 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 ดานดงักลาวขางตน 
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงรวมกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 คน  เห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและเพียงพอแลว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดวีาระบบการควบคุมภายในใดๆกต็ามอาจจะไม
สามารถรับประกันไดท้ังหมดตอความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดท่ีเปนสาระสําคัญแตก็สามารถปองกัน 
หรือรับประกันไดในระดับท่ีสมเหตุสมผล 
 

11.2   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  โดยไดเปดเผยแบบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวในแบบ  56-1 ปรากฏใน 
เอกสารแนบ 5 
 
 11.3  หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีการจดัต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนเปนหนวยงานหนึ่งภายใน 
บริษัทฯ ช่ือสํานักงานตรวจสอบภายในโดยมี  นายภิรมย    ตองจริง  เปนผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
ซ่ึงเปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี  ไดเขารับการอบรมในหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน   ไดแก    หลักสูตร  Risk  Management   และหลักสูตร   
Good  Governance   To  Sustainable   Development   พรอมท้ังมีความเขาใจในกจิกรรมและการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ   จึงเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงาน
ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังน้ี 

1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจําป ใหเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน 

2. กําหนดข้ันตอน  แนวทางการปฏิบัติและวธีิการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายใน 
3. ควบคุมการปฏิบัติตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
5. นําเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6. ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ประสานงานกับพนักงานท้ังหมดรวมท้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  
 ท้ังนี้  การพิจารณาและอนมัุติแตงต้ัง  ถอดถอน  โยกยาย ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะตองผานการเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดเปดเผยประวัติของหัวหนางาน
ตรวจสอบภายในไวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3 
 สวนหวัหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไมมีการแตงต้ังตําแหนงดังกลาว 
 
 11.4  ขอมูลผูทําบัญชีของบริษัท 
 ผูทําบัญชีของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางนิสา  จนิดาสมบัติเจริญ 
ตําแหนง  ผูจดัการฝายบัญชี   จบการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เปนผูดูแล
การจัดทํางบการเงินและการเปดเผยขอมูลทางบัญชี  ใหมีความครบถวนและถูกตอง  โดยมีคุณสมบัติของผูทํา
บัญชี 
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12.   รายการระหวางกัน 
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 มาตรการในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันท่ีเปนรายการเก่ียวโยงกัน บริษัทฯ ไดนําเสนอรายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกันใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาและใหความเหน็และสงเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อีกคร้ัง   ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบท้ังคณะรวมพจิารณาความเหมาะสมสําหรับการทํารายการดังกลาว  หากมี
ความเหน็ท่ีตางไปก็จะแสดงความเห็น   ท้ังนี้กรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสียในวาระใดไดออกจากหองประชุม 
และไมไดออกเสียงในวาระนัน้ เม่ือเสร็จส้ินการประชุมบริษัทไดแจงมติและไดดําเนนิการตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนทํารายการ 
 นอกจากนี้      คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติหลักการใหฝายจดัการสามารถทําธุรกรรมท่ีเปน
รายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีขอตกลงทางการคาท่ีเปนเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปในลักษณะ
เดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกนั     ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัท   ผูบริหาร   หรือบุคคลท่ีมีความเกีย่วของ   โดยขอ
อนุมัติหลักการทุกปและสรุปรายการระหวางกันทุกไตรมาสเพื่อรายงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
ไดสรุปเปดเผยไวใน แบบ  56-1  และแบบ  56-2 
 แนวโนมในการทํารายการระหวางกันใน  การทําธุรกิจของบริษัทฯ  สวนใหญเปนการทําธุรกิจกับบริษัท
ในกลุมสหพัฒน   ซ่ึงเปนการดําเนินการตามธุรกิจปกติทางการคา   โดยมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไปและบริษัทฯ
มีมาตรการดูแลการทํารายการระหวางกันใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในป  2556  บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกัน  ดังนี ้
 12.1   การซ้ือ/ขายหุน 
   1. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  9  (ชุดที่ 19)  เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556  
อนุมัติใหบริษทัฯ  สละสิทธิการจองซ้ือหุนเพิ่มทุน  บริษัท  สยามซัมซุง  ประกันชีวิต  จํากดั   (ปจจุบัน  เปน  
บริษัท  ไทยซัมซุง  ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน))  จาํนวน 3,445,342 หุน ราคาหุนละ 10.- บาท เปนเงิน 
34,453,420.- บาท ใหแก บริษัท ปารค แคปปตอล โฮลดิ้ง จํากดั เพื่อปรับโครงสรางการถือหุนใน บริษัท สยาม
ซัมซุง  ประกันชีวิต จํากัด  ซ่ึงบริษัทฯ ไดรวมลงทุนอยูใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 
แกไขเพิม่เติม โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต  (ฉบับท่ี2 )  พ.ศ. 2551  มาตรา 10 
  โดยมีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั คือ นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา กรรมการบริษัท เปน กรรมการ
ผูอํานวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) และนายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการบริษัท 
เปน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญทางออมของ 
บริษัท ปารค แคปปตอล โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา  258  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  พ.ศ. 2535  

2. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  5  (ชุดที่ 20)  เม่ือวนัท่ี 19  กันยายน  2556    อนุมัติให 
บริษัทฯ  ซ้ือหุน 3 บริษัท จากบริษัท โชคธนสิน จํากดั   โดยซ้ือขายผานตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  ในราคาตลาด ณ วนัซ้ือขาย ดังนี ้
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    2.1 บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) จํานวน 45,000 หุน ราคาหุนละ  
     170.00  บาท เปนเงิน 7,650,000.- บาท    
    2.2  บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) จํานวน 988,666 หุน ราคาหุนละ  
     11.10 บาท  เปนเงิน 10,974,192.60  บาท   
    2.3  บริษัท ฟารอีสท  ดีดีบี  จํากัด  (มหาชน) จํานวน 35,700 หุน ราคาหุนละ  
     227.-บาท เปนเงิน 8,103,900.- บาท  
 โดยมีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั  คือ  นายสมศักดิ์     ธนสารศิลป  กรรมการบริษัท      เปน  กรรมการ
ผูจัดการ บริษทั  โชคธนสิน  จํากัด   
  3.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  6  (ชุดที่ 20)  เม่ือวนัท่ี  15  ตุลาคม  2556  มีมติ
อนุมัติใหบริษทัฯ  ขายหุนสามัญ  บริษัท  ศรีราชา  บีเอสซี  โบวล่ิง  จํากัด   ท้ังหมดท่ีบริษัทฯ    ถืออยู จํานวน  
50,000  หุน ราคาหุนละ 50.- บาท   เปนเงินท้ังส้ิน  2,500,000.-  บาท   ใหแก  บริษัท  พิทักษกจิ  จํากัด 
  โดยมีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนั คือ นายบุณยสิทธ์ิ  โชควัฒนา กรรมการบริษัท เปน ผูถือหุนรายใหญ 
ของบริษัท  พิทักษกจิ  จํากดั 
 12.2  การซ้ือท่ีดิน 

 1.   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  11  (ชุดที่ 19)   วันท่ี   14   มีนาคม   2556    

อนุมัติใหบริษทัฯ  ซ้ือท่ีดิน และส่ิงปลูกสราง  ซ่ึงเปนธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป  โดยมี บริษัท 

โกร เอสทิเมช่ัน จํากัด  เปนผูประเมิน  เม่ือวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2555  ดังนี ้

 1.1  บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร  จํากัด  (มหาชน)  มีรายละเอียด  ดังนี ้

1.1.1  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 39920 เลขท่ีดิน 666 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

 จํานวนเนื้อท่ีประมาณ 5 ไร 37 ตารางวา เปนเงินท้ังส้ิน 6,706,000.- บาท  

 1.1.2  โฉนดท่ีดินเลขท่ี18530 เลขท่ีดิน 53 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี  

  จํานวนเนื้อท่ีประมาณ 26 ไร 3 งาน 48 ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง และสวนปรับปรุง 

  พัฒนาบนท่ีดนิ  เปนเงินท้ังส้ิน 48,236,000.- บาท  

1.1.3  โฉนดท่ีดินเลขท่ี 4207 เลขท่ีดิน 94 ตาํบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี  

จํานวนเนื้อท่ีประมาณ 25 ไร 3 งาน 72 ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง และสวนปรับปรุง

พัฒนาบนท่ีดนิ  เปนเงินท้ังส้ิน 60,275,000.- บาท  

1.1.4   ท่ีดิน พรอมส่ิงปลูกสราง และสวนปรับปรุงพัฒนาบนท่ีดิน ตําบลบางพระครู  

 อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

(1)  โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 205 เลขท่ีดิน 9 จํานวนเนื้อท่ีประมาณ 15 ไร 21 ตารางวา  

(2)  โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 207 เลขท่ีดิน 10 จํานวนเนื้อท่ีประมาณ 5 ไร 3 งาน 84 ตารางวา 
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(3)  ส่ิงปลูกสราง และสวนปรับปรุงพัฒนาบนท่ีดิน  

รวมท่ีดิน พรอมส่ิงปลูกสราง และสวนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดิน เปนเงินท้ังส้ิน 201,870,750.- บาท 

 1.2   บริษัท โมเดอรน  เทคโนโลยี่  คอมโพเนนท  จํากัด  ดังนี ้

  -  โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 27300 เลขท่ีดิน 131 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี  

        จํานวนเนื้อท่ีประมาณ 23 ไร 1 งาน 64 ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุง 

    พัฒนา บนท่ีดิน  เปนเงินท้ังส้ิน 58,468,000.- บาท  

 บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันคือ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท เปน ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) และนายบุญเกยีรติ โชควัฒนา กรรมการบริษัท เปน กรรมการผูอํานวยการ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)   ซ่ึงท้ัง 2 บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท แพนเอเซีย
ฟุตแวร จํากดั (มหาชน) และเปนผูถือหุนรายใหญทางออมของ บริษัท โมเดอรน  เทคโนโลยี ่  คอมโพเนนท  
จํากัด 

 2.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  11  (ชุดที่ 19)  วันท่ี 14  มีนาคม  2556   อนุมัติ

ใหบริษัทฯ  ซ้ือท่ีดิน  ซ่ึงเปนธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป    โดยการซ้ือท่ีดินบางสวนของตราจอง

เลขท่ี  1880   ตําบลศรีราชา   อําเภอศรีราชา   จังหวดัชลบุรี   จํานวนเนือ้ท่ีประมาณ   93   ไร  ในราคาเหมาจาย

เปนเงิน 100,000,000.-บาท   จาก  บริษัท  ทรัพยสินสหพัฒน  จํากดั  โดยการถือกรรมสิทธ์ิรวม    ซ่ึงเปนราคา

ท่ีต่ํากวาราคาประเมินของผูประเมินอิสระ  เม่ือวันท่ี 19  พฤศจิกายน  2553  

  บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  คือ นายทนง   ศรีจิตร  กรรมการบริษัท เปน กรรมการผูจัดการ บริษัท 
ทรัพยสินสหพัฒน  จํากดั  

 3.   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  1  (ชุดที่ 20)  วันท่ี  14  พฤษภาคม  2556   

อนุมัติใหบริษทัฯ ซ้ือท่ีดิน พรอมส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุงพัฒนาบนท่ีดิน   จาก  บริษัท   แพนเอเซียฟุต

แวร  จํากัด  (มหาชน)   ซ่ึงเปนธุรกิจปกติและมีเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป  โดยมี  บริษัท โกร เอสทิเมช่ัน  จํากดั    

เปนผูประเมิน เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2555  ดังนี ้

      -   โฉนดท่ีดินเลขท่ี  7086  เลขท่ีดิน  63  ตําบลบานพระ   อําเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัด

ปราจีนบุรี   จํานวนเน้ือท่ีประมาณ   10  ไร  60.70  ตารางวา     พรอมส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุงพัฒนาบน

ท่ีดิน  เปนเงินท้ังส้ิน  21,070,000.- บาท   

 บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันคือ นายบุญชัย  โชควฒันา   กรรมการบริษัท เปน ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สหพฒันพิบูล จํากดั (มหาชน)  และนายบุญเกียรติ  โชควัฒนา กรรมการบริษัท เปน กรรมการ
ผูอํานวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)   ซ่ึงท้ัง 2 บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของบริษทั 
แพนเอเซียฟุตแวร  จํากัด  (มหาชน)    
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 12.3   ค้ําประกัน 
  1.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  3  (ชุดที่ 20)  เม่ือวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2556  
อนุมัติให  บริษัทฯ  คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ จํานวนเงินท้ังส้ิน  17,750,000.- บาท  ใหแก  บริษัท   ซูรูฮะ
(ประเทศไทย)  จํากัด  ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ    ซ่ึงเทากับ  15%   ตอ ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด 
(มหาชน)  
  บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน คือ นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการบริษัท  เปน ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากดั (มหาชน) และนายบุญเกยีรติ  โชควัฒนา กรรมการบริษัท เปน กรรมการ
ผูอํานวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงท้ัง 2 บริษัท เปนผูถือหุนรายใหญของ 
บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด  
  2. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดเงินคํ้าประกันจํานวน 152.35 ลานบาท  มียอดใช
ไปจํานวน 20.00  ลานบาท  จาก 7 บริษัท    โดยเปนวงเงินคํ้าประกันตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 
21 เมษายน 2556  ท่ีคงเหลืออยู  จํานวน  6  บริษัท  เปนเงิน 134.60  ลานบาท มียอดใชไปจํานวน 14.31 ลาน
บาท  
               ในป 2556  บริษัทฯ มีรายรับจากคาคํ้าประกันจํานวน  0.75  ลานบาท จากบริษัทท่ีเกีย่วของกัน  4  
ราย โดยคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันในอัตรารอยละ  0.5-1   ของมูลคาวงเงิน     บริษัทฯ  จะจัดเก็บจาก
บริษัทท่ีจายคาปรึกษาธุรกิจในอัตรารอยละ  0.5  และจะจัดเก็บจากบริษทัท่ีไมไดจายคาปรึกษาธุรกิจรอยละ  1   
และจะไมเก็บคาธรรมเนียมคํ้าประกันจากบริษัทรวมลงทุนจากตางประเทศ       เนื่องจากเปนการคํ้าประกัน
ตามสัดสวนการลงทุนและเปนไปตามสัญญารวมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

                                                                                                                                   (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  สหชลผลพืช จํากัด  B 464,657.59 
2 บริษัท  ไหมทอง จํากัด B 25,000.00 
3 บริษัท  โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส  จํากัด B 100,000.06 
4 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 160,438.44 

  
12.4     คาไฟฟาและคาไอน้าํ  
             ในป  2556  บริษัทฯ  มีคาไฟฟาและไอน้ํารับ  จากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันจํานวน  29  ราย  เปนจาํนวน 
เงินท้ังส้ิน  640.35  ลานบาท  โดยในการซ้ือขายสวนใหญจะทําเปนสัญญาซ้ือขายระยะยาว โดยมอีายุสัญญา 
15  ป และในการคิดคาไฟฟานั้น   บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเกินกวาราคาจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สวนราคาคาไอนํ้าไมต่ํากวาราคาซ้ือจาก  บริษัท   สหโคเจน  (ชลบุรี)  จํากัด  (มหาชน)    ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคา 
มากกวา 500,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ 99.91  มีรายละเอียดดังนี ้
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                                                                                                                                (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  กบินทรพัฒนกิจ จํากัด  A,B 5,409,717.76 
2 บริษัท  เจนเนอรรัลกลาส  จํากัด  B 3,979,872.56 
3         บริษัท  ชาลดอง (ประเทศไทย) จํากัด                                       B                    749,881.74 
4 บริษัท  ทอปเทร็นด  แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด B 60,537,725.68 
5 บริษัท   เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 81,391,140.57 
6 บริษัท  โทเทิลเวย  อิมเมจ จํากัด B 834,032.09 
7 บริษัท  ไทยคามายา  จํากัด B 32,248,012.88 
8 บริษัท  ไทยชิกิโบ  จํากัด B 74,845,152.45 
9 บริษัท  ไทยทาคายา  จํากัด B 3,830,207.38 
10 บริษัท  ไทยสเตเฟล็กซ  จํากัด B 5,075,378.26 
11 บริษัท  ไทยอาราอ ิ จํากัด B 24,846,384.53 
12 บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) B,C 7,496,964.31 
13 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B 6,978,136.58 
14 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 36,853,139.31 
15 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 113,681,686.28 
16 บริษัท  สหชลผลพืช  จํากัด B 6,853,150.21 
17 บริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 1,724,727.11 
18 บริษัท  อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด B 2,110,924.74 
19 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล   

              เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 52,273,529.68 
20 บริษัท  โอสถอินเตอรแลบบอราทอร่ีส  จํากัด B 12,678,916.07 
21 บริษัท  ไทยควิบิค  เทคโนโลยี่  จํากัด B 8,933,529.90 
22 บริษัท  อินเตอรเนชั่นแนลเลทเธอรแฟชั่น จํากัด  B 3,138,550.09 
23 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 1,753,831.18 
24 บริษัท  บางกอกโตเกียวช็อคส  จํากัด A,B 29,874,176.53 
25 บริษัท  อินเตอรเนชั่นแนล คิวริต้ี ฟุตแวร จํากัด B 7,180,511.73 
26 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) B 9,229,889.93 
27 บริษัทอื่น ๆ  - 45,843,611.07 

 
 
12.5    คาลิขสิทธ์ิรับ 
           บริษัทฯ ไดทําสัญญายินยอมใหใชเคร่ืองหมายการคากับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  โดยสัญญามีระยะเวลา 
เฉล่ีย  1-3  ป และ บริษัทฯ คิดคาตอบแทนในอัตรารอยละ  3.50-8.00  ของราคายอดขายสุทธิ   โดยในป  2556 
บริษัทฯ มีคาลิขสิทธ์ิรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันจํานวน  11 ราย เปนจํานวนทั้งส้ิน 82.53 ลานบาท  ซ่ึงรายการ 
ท่ีมีมูลคามากกวา  500,000.00  บาท คิดเปนรอยละ 99.59  มีรายละเอียดดังนี ้   
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 (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  แชมปเอช จํากัด B 5,061,979.68 
2 บริษัท  โทเทิลเวยอมิเมจ จํากัด B 739,090.77 
3 บริษัท  ธนูลักษณ  จํากัด  (มหาชน) B,C 39,447,086.42 
4 บริษัท  บูติคนิวซิต้ี  จํากัด  (มหาชน) D 4,989,187.34 
5 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 2,284,706.02 
6 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B 22,474,000.95 
7 บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด B 7,199,939.77 
8 บริษัทอื่น ๆ - 338,308.63 

 
12.6     คาปรกึษารับ 
 ในป  2556  บริษัทฯ มีคาปรึกษาธุรกิจจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  20  ราย  เปนจํานวนทั้งส้ิน 16.48   
ลานบาท     โดยคาปรึกษาธุรกิจจะพิจารณาจากลักษณะของการใชบริการ      ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคามากกวา 
500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 77.81 มีรายละเอียดดังนี้ 
                              (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพนัธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  ไทยอาราอ ิ จํากัด B 8,026,514.74 
2 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด B 1,800,000.00 
3 บริษัท  อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอร่ีส จํากัด B 1,200,000.00 
4 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B 1,800,000.00 
5 บริษัทอื่น ๆ - 3,658,000.00 

  
12.7    คาเชารับอสังหาริมทรัพย 
 บริษัทฯ  ไดทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกบับริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      โดยสัญญาเชามีระยะเวลาเฉล่ีย 
1  ถึง  3 ป  โดยการกําหนดราคาจะข้ึนอยูกบัทําเลที่ตั้งและตนทุนในการลงทุนของบริษัทฯ ในป 2556 บริษัทฯ  
มีคาเชารับอสังหาริมทรัพยจากบริษัทท่ีเกีย่วของกัน  28  ราย  เปนจํานวนท้ังส้ิน  49.40  ลานบาท    ซ่ึงรายการ 
ท่ีมีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 94.17 มีรายละเอียดดังนี ้
                             (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพนัธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  กบินทรพัฒนกิจ  จํากัด A,B 2,148,300.00 
2 บริษัท  ทอปเทร็นด  แมนูแฟคเจอร่ิง  จํากัด B 2,539,248.48 
3 บริษัท  เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 815,079.95 
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      (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
4 บริษัท  ไทยสเตเฟล็กซ  จํากัด   B 623,711.97 
5 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด B 5,552,280.00 
6 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B 15,455,769.28 
7 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 1,596,000.00 
8 บริษัท   อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด B 518,192.70 
9 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล     
             เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 7,204,944.00 

10 บริษัท  เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด B 1,243,719.00 
11 บริษัท  ไทยควิบิค เทคโนโลยี จํากัด B 2,861,460.00 
12 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 1,358,050.20 
13 บริษัท  แพนเอเซียเลทเธอรแฟชั่น จํากัด B 4,600,000.00 
14 บริษัทอื่น ๆ - 2,880,217.42 

 
12.8   คาน้ํารบั 
            ในป  2556  บริษัทฯ มีคาน้ํารับจากบริษัทท่ีเกีย่วของกันจํานวน  50  ราย    เปนจํานวนท้ังส้ิน  39.96 
ลานบาท   โดยการคิดคาน้ํานั้น  บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเกินกวาราคาจําหนายของการประปาสวนภูมิภาค      
ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 87.94  มีรายละเอียดดังนี้     
                                                                                (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพนัธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด B 1,181,174.88 
2 บริษัท  เท็กซไทลเพรสทีจ  จํากัด (มหาชน) B 3,351,544.00 
3 บริษัท  ไทยกุลแซ  จํากัด B 514,685.00 
4 บริษัท  ไทยชิกิโบ  จํากัด B 1,085,784.00 
5 บริษัท  ไทยทาเคดะเลซ  จํากัด B 1,376,000.00 
6 บริษัท  ไทยสเตเฟล็กซ  จํากัด B 510,672.00 
7 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด B 709,440.00 
8 บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) B,C  839,735.00 
9 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 6,402,576.00 
10 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด B 522,600.00 
11 บริษัท  สหชลผลพืช  จํากัด B 716,096.00 
12 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล     

             เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 5,128,598.80 
13 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด B 4,135,785.00 
14 บริษัท  โอสถอินเตอรแลบบอราทอร่ีส  จํากัด B 813,480.00 
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   (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
15 บริษัท  ไทยควิบิคเทคโนโลยี จํากัด B 1,002,360.00 
16 บริษัท  อินเตอรเนชั่นแนลเลทเธอรแฟชั่น  จํากัด B 535,416.00 
17 บริษัท  บางกอกโตเกียวช็อคส  จํากัด A,B 1,326,528.00 
18 บริษัท   อินเตอรเนชั่นแนลคิวริต้ีฟุตแวร  จํากัด B 1,898,808.00 
19 บริษัท  สหโคเจน กรีน  จํากัด B 2,547,877.00 
20 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) B 541,527.60 
21 บริษัทอื่น ๆ - 4,817,787.85 

 
12.9      คาบําบัดน้ําเสีย       
              ในป  2556  บริษัทฯ มีรายรับคาบําบัดน้ําเสียจากบริษัทท่ีเกีย่วของกันจํานวน  43  ราย   เปนจํานวน 
เงินท้ังส้ิน  21.32  ลานบาท   โดยคิดราคาจากลักษณะการใหบริการ  จํานวน ระยะเวลา รวมถึงตนทุนในการ 
บริการ  ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคามากกวา  500,000.00  บาท คิดเปนรอยละ  75.50 มีรายละเอียดดังนี้         
 
                                                                                                                                       (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
 วิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไทยกุลแซ จํากัด B 503,936.40 
2 บริษัท  ไทยทาเคดะเลซ  จํากัด B 1,541,925.20 
3 บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) B,C 615,738.80 
4 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 872,650.40 
5 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) B 4,813,790.64 
6 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล     
             เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 2,792,080.56 
7 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด B 4,426,760.00 
8 บริษัท  บางกอกโตเกียวช็อคส  จํากัด A,B 530,611.20 
9 บริษัทอื่น ๆ - 5,225,052.06 

 
12.10     รายไดงานแสดงสินคา 
              ในป  2556  บริษัทฯ มีรายไดงานแสดงสินคาจากบริษัทท่ีเกีย่วของกันจํานวน  72  ราย เปนจํานวนเงิน 
ท้ังส้ิน  44.09  ลานบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการใหบริการ จํานวน ระยะเวลา รวมถึงตนทุนในการบริการ  
ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคามากกวา  500,000.00  บาท คิดเปนรอยละ  86.41  มีรายละเอียดดังนี ้
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                                                                                                                                             (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  แชมปเอช จํากัด B 892,000.00 
2 บริษัท  เท็กซไทลเพรสทีจ  จํากัด (มหาชน) B 1,093,000.00 
3 บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) B,C 3,326,300.00 
4 บริษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน) B 859,000.00 
5 บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) B,C 1,402,000.00 
6 บริษัท ราชาอูชิโน จํากัด B 678,000.00 
7 บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 1,002,000.00 
8 บริษัท วีน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด B 1,514,800.00 
9 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 1,465,000.00 
10 บริษัท โอซีซี จํากัด (มหาชน) B 1,095,000.00 
11 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด(มหาชน) A,B 21,257,488.89 
12 บริษัท ยูนีเวอรสบิวต้ี  จํากัด A,B 1,293,000.00 
13 บริษัท เพรซิเดนทเบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) B 848,000.00 
14 บริษัท ไหมทอง  จํากัด B 505,000.00 
15 บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด B 873,000.00 
16 บริษัทอื่น ๆ - 5,993,167.00 

 
12.11  คาบริการสวนกลางและคาสาธารณูปโภครับ 
              ในป 2556   บริษัทฯ มีคาบริการสวนกลางและคาสาธารณูปโภครับจากบริษัทท่ีเกีย่วของกันจํานวน 
43  ราย เปนจาํนวนเงินท้ังส้ิน  35.85  ลานบาท โดยคิดราคาจากพ้ืนท่ีการใหบริการ  จํานวน  ระยะเวลา รวมถึง 
ตนทุนในการบริการ ซ่ึงรายการท่ีมีมูลคามากกวา  500,000.00  บาท คิดเปนรอยละ  85.57  มีรายละเอียดดังนี ้

                                 (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
วิธีสวนไดเสยีและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท กบินทรพัฒนกิจ  จํากัด A,B 2,743,200.00 
2 บริษัท ไทยทาคายา  จํากัด B 840,660.00 
3 บริษัท ไทยอาราอิ จํากัด B 9,006,960.00 
4 บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 2,922,072.00 
5 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล     
              เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 9,301,212.00 

6 บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จํากัด B 4,563,840.00 
7 บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B 563,344.80 
8 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด B 736,594.69 
9 บริษัทอื่น ๆ - 5,174,425.00 
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12.12     คาบริการในสวนอ่ืน ๆ  
 ในป 2556 บริษัทฯ มีรายรับอ่ืน ๆ จากบริษัทท่ีเกีย่วของกัน  113.27 ลานบาท โดยคิดราคาจากลักษณะ 
การใหบริการ จํานวน ระยะเวลา รวมถึงตนทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี ้
              (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
                                          วิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 

                                                         เฉพาะกิจการ 
1. ขายอสังหาริมทรัพย 96,525,000.00 
2.  คาบริการรับ 8,878,071.95 
3.  คารักษาพยาบาล 874,718.15 
4.  เคร่ืองหมายการคารับ 1,232,641.84 
5.  รายไดอื่น 5,761,191.76 

 
12.13    ตนทุนคาไฟฟาและไอน้ํา 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะเวลา  15  ป กับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  คือ  บริษัท สหโคเจน 
(ชลบุรี)  จํากัด  (มหาชน)   ซ่ึงจํานวนเงินท่ีจายไมสูงกวาราคาท่ีการไฟฟาสวนภมิูภาคกําหนด โดยในป  2556  
บริษัทฯ มีตนทุนคาบริการไฟฟาและไอน้ําดังนี ้
                          (หนวย : บาท) 
                                                                                                                                          งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
                                                                                                                                             วิธีสวนไดเสียและงบการเงนิ 
                                                                                                                                                          เฉพาะกิจการ 

1.  ตนทุนคาไฟฟา    1,438,220,478.62 
2.  ตนทุนคาไอนํ้า  427,390,525.14 

 
12.14     คาไฟฟาและไฟฟาโรงกรองน้ํา 
 ในป 2556  บริษัทฯ มีคาไฟฟาจายใหแกบริษัทท่ีเกีย่วของกัน  3  ราย   ซ่ึงราคาเปนไปตามท่ีผูให 
บริการกําหนด ไมสูงกวาราคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนจํานวนท้ังส้ิน  15.30  ลานบาท โดยมี 
รายละเอียดดังนี้       
                                                                                                                                         (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพนัธ 

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
 วิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B 1,041,036.32 
2 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) B 14,250,105.63 
3 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) B 9,480.38 
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12.15     คารักษาความปลอดภัย 
 ในป  2556  บริษัทฯ  มีคารักษาความปลอดภัยกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  1  ราย   โดยพิจารณาจาก 
จํานวนพนกังานรักษาความปลอดภัย เวลาและพ้ืนท่ีในการใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้  
                                      (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพนัธ 

                งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
                 วิธีสวนไดเสียและงบการเงนิ 

               เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 22,131,846.75 

 
 
12.16     คาบําบัดน้ําเสีย   
 ในป 2556 บริษัทฯ มีคาบําบัดน้ําเสียใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  1  ราย  ซ่ึงการจายคาตอบแทนเปนไป 
ตามสัญญาและปริมาณการใชวัสดุอุปกรณท่ีเกิดขึ้นจริง ตามราคาตลาดท่ัวไป มีรายละเอียดดังนี ้
                                                                  (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพนัธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
                           วิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 

                           เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด B 14,923,685.40 

 
12.17    คาเชาจาย  
 ในป  2556  บริษัทฯ มีคาเชาจายใหแกบริษทัท่ีเกี่ยวของกนั  3  ราย   โดยพิจารณาจายคาตอบแทนตาม 
สัญญา   มีการเปรียบเทียบกบัผูใหเชารายอ่ืน   และพิจารณาจากทําเลท่ีตั้ง   ลักษณะสภาพและการใชประโยชน 
ของสินทรัพย เปนจํานวนท้ังส้ิน  2.48  ลานบาท  มีรายละเอียดดังนี ้               
                                                                                                             (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพนัธ 

       งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
       วิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 

        เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไทยซีคอมพทิักษกิจ จํากัด B 18,361.20 
2 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B 1,783,400.00 
3 บริษัท  สินภราดร จํากัด A,D 680,000.00 

 
12.18   การกอสรางและซ้ืออสังหาริมทรัพย 
 ในป 2556 บริษัทฯ มีคากอสรางและซ้ืออสังริมทรัพยท่ีจายใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 8 ราย ซ่ึง
คาตอบแทนท่ีจายพิจารณา  จากรูปแบบ  ขนาดอาคาร วัสดุ  และเทคนิคการตกแตงติดต้ังเปรียบเทียบราคากับ 
 ผูเสนอรายอ่ืน เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 698.60 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้ 
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                                                                                                                                                  (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 

  วิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 
  เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) B 340,276,316.00 
2 บริษัท พิทักษกิจ จํากัด B 250,380,305.09 
3 บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด A,B 100,000,000.00 
4 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด B 4,212,117.06 
5 บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 2,089,590.76 
6 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จาํกัด B 1,335,515.82 
7 บริษัท สหโคเจน กรีน จํากัด  B 12,500.00 
8 บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 293,574.56 

 
12.19     คาใชจายงานแสดงสินคา 

 ในป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายงานแสดงสินคาท่ีจายใหแกบริษัทท่ีเกีย่วของกัน 15 ราย โดยพิจารณา 
จายคาตอบแทนตามลักษณะงาน  ทําเล ปริมาณ  และระยะเวลาของการใชบริการ  เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 2.74 
ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
                                                                                                                                                 (หนวย : บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.20    คาใชจายอ่ืน 
 ในป 2556  บริษัทฯ มีคาใชจายอ่ืนท่ีจายใหแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 22 ราย    เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
140.69 ลานบาท ซ่ึงเปนราคาตลาดเทียบเคียงกับผูใหบริการรายอ่ืนในลักษณะเดยีวกนัโดยท่ัวไป รายการท่ีมี 
มูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 98.63 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 

 
ลําดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพนัธ 

       งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 
       วิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 

     เฉพาะกิจการ 
1 บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) A,B 1,170.29 
2 บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 1,226,985.00 
3 บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด A,B 437,665.42 
4 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง  1992 จํากัด B 48,000.00 
5 บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด B 445,200.00 
6 บริษัท ไข ไอ ที เซอรวิส จํากัด B 160,300.00 
7 บริษัท เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด B 280.000.00 
8 บริษัทอื่น ๆ - 137,261.53 
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                                                                                                                                                (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะความสัมพนัธ 
    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 

   วิธีสวนไดเสียและงบการเงิน 
         เฉพาะกิจการ 

1 บริษัท พิทักษกิจ จํากัด B 2,232,494.79 
2 บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 82,537,693.54 
3 บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จํากัด A,B 2,546,600.00 
4 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด B 44,225,306.41 
5 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 3,855,459.27 
6 บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด A,B 2,355,130.12 
7 บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี     
             คอนซัลเตนท จํากัด A 1,010,709.92 
8 บริษัทอื่น ๆ - 1,931.474.51 

 
เนื่องจากรายการระหวางกันกับบริษัทท่ีเกีย่วของกนัท่ีเกดิข้ึน  สวนใหญเปนรายการท่ีดําเนินไปตามธุรกิจปกติ  
และเพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบริษัทในกลุม    เชน     การซ้ือขายไฟฟาในสวนอุตสาหกรรม  
เครือสหพัฒน   การใหบริการรับปรึกษาธุรกิจ  การใหบริการเคร่ืองหมายการคา   เปนตน     ซ่ึงคณะกรรมการ 
บริษัทไดกําหนดใหมีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาท่ีมีเง่ือนไขการคาท่ัวไปในการทําธุรกรรม 
ระหวางบริษัทฯ    กับ กรรมการ  ผูบริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความเกีย่วของ           เปนประจําทุกปในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1  หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป     เพื่อใหกรรมการบริษัทชุดใหมได 
ทราบเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว และใหสรุปรายการดังกลาวทุกไตรมาส       เพื่อรายงานใหแกคณะกรรมการบริษัท 
ทราบ  อยางไรก็ตาม รายการระหวางกนัท่ีไมใชธุรกจิปกติ  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ท่ีทจ.21/2551   เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกีย่วโยงกัน  

 นโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ        สําหรับรายการทีเ่ปนปกติทางธุรกิจกับบริษัทท่ี 
เกี่ยวของกันนัน้    มีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต     แตในสวนของการใหกูยืมเงิน   บริษัทฯ มี 
นโยบายลดการใหกูยืมแกบริษัทตาง ๆ   ลงอยางตอเนื่อง     และมีนโยบายท่ีจะลดวงเงินคํ้าประกนัท่ีเกินความ 
จําเปนและลดการคํ้าประกันใหแกบริษัทในกลุมลง  โดยจะใหบริษัทในกลุมท่ีรับผิดชอบการติดตามสายธุรกิจ 
นั้น ๆ  เปนผูคํ้าประกันแทน  

 
หมายเหตุ   :   ลักษณะความสัมพันธ 
  A  กรรมการ/ผูบริหาร เปน MD    B  กรรมการ / ผูบริหาร รวมผูท่ีเกี่ยวของเปนผูถือหุนรายใหญ 
C   กรรมการ / ผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญ   D   ญาติสนิทกรรมการ / ผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญ  
E  ญาติสนิทกรรมการ / ผูบริหาร เปน MD    F  ญาติสนิทกรรมการ / ผูบริหาร เปน MD ของบริษัทท่ีเปน 
ผูถือหุนรายใหญ    
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สวนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคญั 
 
13.1   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงนิ    
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13. 2   ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 13.2.1  ตารางสรุปงบการเงนิ 
 
 งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสวนไดเสีย 
 

รายการ 

ตรวจสอบแลว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 67,611,414.63 0.34 58,522,125.41 0.30 62,123,427.46 0.37 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-กิจการท่ีเก่ียว       
                                                 ของกัน          157,351,577.42 0.80          203,017,699.58 1.05 306,920,042.63 1.84 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-อื่น ๆ            32,077,932.25 0.16           34,775,381.91 0.18            34,012,263.71 0.20 
     สินคาคงเหลือ 2,220,662.31 0.01 2,531,061.70 0.01 33,439,845.18 0.20 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 259,261,586.61 1.31 298,846,268.60 1.54 436,495,578.98 2.61 

เงินลงทุนในบริษัทรวม       
 - บันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 11,719,264,913.25 59.46 11,358,362,508.52 58.88 10,024,462,075.36 60.18 
เงินลงุทนในกิจการท่ีเก่ียวของกัน       
    - เงินลงทุนเผ่ือขาย 2,447,369,436.94 12.42 3,168,253,512.74 16.42 2,453,790,269.18 14.73 
    - เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,104,425,171.02 5.60 1,028,775,213.40 5.33 944,157,321.09 5.67 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น       
    - เงินลงทุนเผ่ือขาย 54,326,257.00 0.28 52,679,024.00 0.27 34,408,963.50 0.21 
    - เงินลงทุนระยะยาวอื่น 50,009,060.30 0.25 51,763,765.83 0.27 59,354,719.94 0.36 
อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 46,485,792.06 0.24 42,194,074.91 0.22 52,427,595.59 0.31 
อสังหาริมทรัพยรอการขาย 631,051,027.20 3.20 622,131,172.28 3.22 511,636,668.83 3.07 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1,997,115,578.57 10.13 1,324,623,073.11 6.87 1,114,135,169.45 6.69 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ 1,143,535,236.10 5.80 1,072,594,866.09 5.56 928,660,331.75 5.58 
สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 11,012,455.60 0.06 12,248,514.35 0.06 2,041,727.83 0.01 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 163,482,529.19 0.83 181,824,954.21 0.94 0.00 0.00 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       
    เงินจายลวงหนาคาหุน 0.00 0.00 0.00 0.00 17,850,000.00 0.11 
    เงินมัดจําคาที่ดิน 42,527,100.00 0.21 42,527,100.00 0.22 42,527,100.00 0.26 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 37,124,451.28 0.19 31,649,350.97 0.16 26,768,940.67 0.16 
    อื่น ๆ 3,838,994.46 0.02 3,749,439.63 0.04 7,917,235.74 0.05 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 83,490,545.74 0.42 77,925,890.60 0.42 95,063,276.41 0.58 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 19,451,568,002.97 98.69 18,993,376,570.04 98.46 16,220,138,118.93 97.39 

รวมสินทรัพย 19,710,829,589.58 100.00 19,292,222,838.64 100.00 16,656,633,697.91 100.00 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

171 
 

 งบแสดงฐานะการเงินตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

รายการ 

ตรวจสอบแลว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       
หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก        
           สถาบันการเงิน 830,659,043.38 4.21 784,143,063.62 4.06 1,119,770,295.92 6.72 
    เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 259,647,020.48 1.32 389,340,990.04 2.02   382,739,895.13 2.30 
    สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป 333,360,000.00 1.69 166,680,000.00 0.86 60,000,000.00 0.36 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,423,666,063.86 7.22 1,340,164,053.66 6.94 1,562,510,191.05 9.38 

หน้ีสินไมหมุนเวียน       
เจาหนี้เงินลงทุน 599,700.00 0.00 15,599,700.00 0.08 15,599,700.00 0.09 
เงินรับลวงหนา 19,572,518.05 0.10 13,219,625.97 0.07 5,377,309.92 0.03 
เงินประกัน 65,018,152.51 0.33 60,947,786.76 0.32 54,491,517.59 0.33 
เงินกูยืมระยะยาว 499,960,000.00 2.54 333,320,000.00 1.73 0.00 0.00 
ภาระหนี้สินจากการค้ําประกัน 12,924,272.75 0.07 12,924,272.75 0.07 12,924,272.75 0.08 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 93,663,265.00 0.47 91,066,780.00 0.47 80,156,247.00 0.48 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 307,716,839.26 1.56 455,132,699.27 2.36 0.00 0.00 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 999,454,747.57 5.07 982,210,864.75 5.10 168,549,047.26 1.01 

รวมหน้ีสิน 2,423,120,811.43 12.29 2,322,374,918.41 12.04 1,731,059,238.31 10.39 

สวนของผูถอืหุน       
ทุนเรือนหุน       
ทุนจดทะเบียน       
 หุนสามัญ 800,000,000 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว       
     หุนสามัญ 494,034,300 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 494,034,300.00 2.51 494,034,300.00 2.56 494,034,300.00 2.97 
สวนเกินมูลคาหุน 1,041,357,580.00 5.28 1,041,357,580.00 5.40 1,041,357,580.00 6.25 
สวนเกินทุน- หุนทุนซื้อคืนของบริษัทรวม 6,151,888.73 0.03 6,151,888.73 0.03 6,151,888.73 0.04 
สํารองสวนเกินทุนจากการจายโดยใหเปนเกณฑของ       
      บริษัทรวม 11,755,514.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
กําไรสะสม        
  จัดสรรแลว       
 สํารองตามกฎหมาย 80,000,000.00 0.41 80,000,000.00 0.41 80,000,000.00 0.48 
 สํารองท่ัวไป 280,000,000.00 1.42 280,000,000.00 1.45 280,000,000.00 1.68 
    ยังไมไดจัดสรร 12,902,131,341.43 65.46 11,702,190,639.01 60.66 10,070,314,575.92 60.46 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 2,472,278,153.99 12.44 3,366,113,512.49 17.45 2,953,716,114.95 17.73 

รวมสวนของผูถอืหุน 17,287,708,778.15 87.71 16,969,847,920.23 87.96 14,925,574,459.60 89.61 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถอืหุน 19,710,829,589.58 100.00 19,292,222,838.64 100.00 16,656,633,697.91 100.00 
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 งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 

รายการ 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

รายได       
สายธุรกิจการลงทุน       
 รายไดเงินปนผลรับ 221,243,558.76 5.30 209,080,238.97 5.15 191,783,428.86 5.71 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน       
          บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสยี 1,121,007,263.17 26.84 1,214,209,939.76 29.94 962,018,917.69 28.67 
รวม 1,342,250,821.93 32.14 1,423,290,178.73 35.09 1,153,802,346.55 34.38 

สายธุรกิจการใหเชาและบริการ       
 รายไดคาสาธารณูปโภครับ 2,116,737,090.96 50.68 1,906,369,658.97 47.00 1,627,388,417.74 48.49 
 รายไดคาปรึกษาและบริการ 350,693,712.24 8.40 342,958,032.06 8.46 289,137,382.86 8.62 
 กําไรจากการปริวรรตเงินตรา 1,256,033.10 0.03    3,604,524.74 0.09 3,795,505.27 0.11 
    หน้ีสงสัยจะสูญกลับรายการ 0.00 0.00 0.00 0.00 9,032,087.18 0.27 
รวม 2,469,330,942.86 59.11 2,253,528,996.80 55.56 1,930,289,477.71 57.52 

สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 303,846,750.00 7.27 202,004,750.00 4.98 68,040,000.00 2.03 
รวม 303,846,750.00 7.27 202,004,750.00 4.98 68,040,000.00 2.03 

อื่น ๆ       
     รายไดจากการขายสินคา 0.00 0.00 152,290,748.72 3.75 148,271,124.69 4.42 
 กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 1,577,571.65 0.04 404,409.01 0.01 1,896,889.44 0.06 
 กําไรจากการจําหนายหลักทรัพย 22,948,390.44 0.55 3,030,331.58 0.07 23,905,806.60 0.71 
    รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจาก       
            การ ดอยคาเงินลงุทน 19,053,150.00 0.46 6,035,800.00 0.15 18,799,960.00 0.56 
    ดอกเบ้ียรับ 644,106.56 0.01 596,781.03 0.01 936,084.66 0.03 
 รายไดอื่น 17,683,218.23 0.42 15,559,145.56 0.39 10,787,266.01 0.32 
รวม 61,262,330.32 1.48 177,320,434.87 4.37 203,661,046.74 6.07 

รวมรายได 4,176,690,845.11 100.00 4,056,144,360.40 100.00 3,355,792,871.00 100.00 
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 งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

รายการ 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

คาใชจาย       
สายธุรกิจการใหบริการ       
 ตนทุนคาสาธารณูปโภค 1,969,886,800.26 47.16 1,783,123,169.31 43.96 1,509,965,887.12 45.00 
     ตนทุนคาบริการ 267,525,961.12 6.41 289,357,688.86 7.13 212,869,804.76 6.34 
 ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 660,136.94 0.02 814,238.54 0.02 1,645,055.71 0.05 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
 ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 55,923,232.81 1.34 25,887,222.29 0.64 4,851,143.17 0.14 
อื่น ๆ       
     ตนทุนขายสินคา 0.00 0.00 148,944,955.32 3.68 142,875,602.75 4.26 
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน           
         บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสยี 18,916,950.99 0.46 15,366,411.54 0.38 8,652,311.45 0.26 
    ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 71,875,141.48 1.72 18,678,081.08 0.46 24,153,669.60 0.72 
    ขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพย 1,014,466.91 0.02 188,125.00 0.00 0.00 0.00 
    ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 0.00 0.00 0.00 0.00 57,210,978.02 1.70 
    ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย 195,446.45 0.00 1,091,158.08 0.03 0.00 0.00 
รวมคาใชจาย 2,385,998,136.96 57.13 2,283,451,050.02 56.30 1,962,224,452.58 58.47 

กําไรจากการดําเนินงาน 1,790,692,708.15 42.87 1,772,693,310.38 43.70 1,393,568,418.42 41.53 

คาใชจายสวนกลาง       
 คาใชจายในการบริหาร 314,563,707.63 7.53 294,861,108.07 7.27 247,229,828.78 7.37 
    คาตอบแทนผูบริหาร 83,188,680.50 1.99 89,666,401.00 2.21 82,976,746.53 2.47 
    คาตอบแทนกรรมการ 14,147,666.66 0.34 13,436,000.00 0.33 10,352,000.00 0.31 
รวมคาใชจายสวนกลาง 411,900,054.79 9.86 397,963,509.07 9.81 340,558,575.31 10.15 
ตนทุนทางการเงิน 61,232,504.88 1.47 50,171,795.00 1.24 30,967,515.07 0.92 
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,317,560,148.48 31.54 1,324,558,006.31 32.66 1,022,042,328.04 30.46 
(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดนิติบุคคล (17,588,862.35) (0.42) 12,620,394.66 0.32 0.00 0.00 
กําไรสุทธ ิ 1,299,971,286.13 31.12 1,337,178,400.97 32.97 1,022,042,328.04 30.46 
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 งบกําไรขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

 
รายการ 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 2555 2554 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา 11,702,190,639.01  10,070,314,575.92  9,583,602,708.41  
บวก(หัก)- ผลสะสมจากการแกไข
ขอผิดพลาด   

  0.00  (426,642,914.53)  

       -  ผลขาดทุนจากการประมาณการ          
ตามหลักคณิตศาสตรของบริษัทรวม 10,895,541.69  (10,872,721.73)  0.00  
บวก -  ผลขาดทุนจากการประมาณการ          
ตามหลักคณิตศาสตร 2,701,763.60  0.00  0.00  
บวก - คาใชจายภาษีรอตัด 0.00  419,198,272.85  0.00  
 หัก   - จัดสรรกําไรปกอน       
   เงินปนผลจาย 113,627,889.00  113,627,889.00  108,687,546.00  
 11,602,160,055.30  10,365,012,238.04  9,048,272,247.88  
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกไป 12,902,131,341.43  11,702,190,639.01  10,070,314,575.92  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 2.63  2.71  2.07  
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 งบกระแสเงินสดตามวิธีสวนไดเสีย 

รายการ 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน    
 กําไรกอนภาษีเงินได 1,317,560,148.48 1,324,558,006.31 1,022,042,328.04 
 บวก  รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ    
                      เปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน    
           คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 123,427,756.69 89,127,512.41 79,147,418.19 
                  หน้ีสงสัยจะสูญกลับรายการ 0.00 0.00 (9,032,087.18) 
                  ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 0.00 0.00 57,210,978.02 
                  ตนทุนทางการเงิน 61,232,504.88 50,171,795.00 30,967,515.07 
                  กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 3,377,204.50 0.00 0.00 
           สวนแบง(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยี (1,121,007,263.17) (1,214,209,939.76) (962,018,917.69) 
                 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 18,916,950.99 15,366,411.54 8,652,311.45 
           เงินปนผลรับจากการลงทุน 524,935,826.20 455,861,369.38 393,253,132.51 
           รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา    
                       เงินลงทุน (19,053,150.00) (6,035,800.00) (18,799,960.00) 
                ขาดทุนจากการดอยคาหลักทรัพย 71,875,141.48 18,678,081.08 24,153,669.60 
          (กําไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย (21,933,923.53) (2,842,206.58) (23,905,806.60) 
                ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 195,446.45 1,091,158.08 0.00 
          (กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน (1,577,571.65) (404,409.01) (1,896,889.44) 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง                 
           ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 957,949,071.32 731,361,978.45 599,773,691.97 
      สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
           สินคาคงเหลอื 310,399.39 30,908,783.48 (31,086,718.67) 
           อสังหาริมทรัพยรอการขาย (5,719,907.67) (103,817,503.26) (56,867,630.38) 
           อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 36,685,436.74 10,233,520.68 1,739,941.95 
                  สินทรัพยไมมีตัวตน (343,592.33) (11,421,452.10) (1,087,878.66) 
           ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เก่ียวของกัน 45,666,122.16 103,902,343.05 (141,643,640.01) 
                  ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น-อื่น ๆ 2,697,449.66 (763,118.20) (5,599,440.70) 
           สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14,273,054.99 16,511,770.79 9,347,135.21 
      หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    
                  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (129,310,179.00) 8,386,982.28 177,165,121.00 
           เงินรับลวงหนา 6,352,892.08 7,842,316.05 (79,946,737.97) 
                  เงินประกัน 4,070,365.75 6,456,269.17 7,043,476.41 
                  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2,596,485.00 10,910,533.00 6,363,701.00 
        เงินสดรับ(จาย) จากการดําเนินงาน 935,227,598.09 810,512,423.39 485,201,021.15 
                 จายดอกเบ้ีย (61,616,295.44) (51,993,638.54) (24,288,530.46) 
                 จายภาษีเงินได (19,900,066.30) (17,224,384.98) (14,424,965.99) 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 853,711,236.35 741,294,399.87 446,487,524.70 
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 งบกระแสเงินสดตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

รายการ 

ตรวจสอบแลว สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
                 ซื้อหลักทรัพยหุนทุน (288,796,447.89) (322,611,735.50) (265,391,634.72) 
                 ขายหลักทรัพยหุนทุน 85,980,010.85 36,634,232.80 24,827,374.63 
           ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (164,996,175.94) (225,078,842.83) (170,731,839.35) 
           ขายยานพาหนะและอุปกรณสํานักงาน 1,819,624.62 1,133,548.59 1,939,971.96 
                 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (744,837,049.53) (225,717,783.68) (213,912,327.20) 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (1,110,830,037.89) (735,640,580.62) (623,268,454.68) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    
           เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน     
                     เพิ่มขึน้ (ลดลง) 46,515,979.76 (335,627,232.30) 427,104,696.01 
           จายเงินปนผล (113,627,889.00) (113,627,889.00) (108,687,546.00) 
           เงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 333,320,000.00 440,000,000.00 (120,000,000.00) 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 266,208,090.76 (9,255,121.30) 198,417,150.01 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธ ิ 9,089,289.22 (3,601,302.05) 21,636,220.03 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 58,522,125.41 62,123,427.46 40,487,207.43 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 67,611,414.63 58,522,125.41 62,123,427.46 
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13.2.2 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 
 

รายการ 
สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 

2556 2555 2554 

อัตราสวนสภาพคลอง     
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.18 0.22 0.28 
 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเรว็ (เทา) 0.18 0.22 0.26 
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.68 0.56 0.38 
 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 12.97 9.00 8.12 
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 28 40 44 
 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 7.07 5.82 6.44 
 ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 51 62 56 
 Cash Cycle (วัน) (23) (22) (12) 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     
 อัตรากําไรข้ันตน (%) 42.02 41.13 37.75 
 อัตรากําไรสุทธิ (%) 31.12 32.97 30.46 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 7.52 7.88 6.95 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.67 7.42 6.44 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 19.14 23.99 21.20 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.21 0.23 0.21 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
 อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.14 0.14 0.14 
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 15.27 16.15 15.67 
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.71 0.66 0.55 
 อัตราการจายเงนิปนผล (%) n.a. 11.12 11.06 
ขอมูลตอหุน     
 มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 34.99 34.35 29.77 
 กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.63 2.71 2.07 
 เงินปนผลตอหุน (บาท) n.a. 0.23 0.23 
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD & A) 
 14.1  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
  ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
  รายไดรวมของบริษัทฯ ยังคงอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ    เนื่องจากการขยายธุรกิจใหเชาและบริการ
ของบริษัทฯ โดยมีจํานวนผูเชาเพิ่มข้ึนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน และไดเพิม่โครงการ J-park Sriracha 
Nihon Mura ในขณะท่ีผูบริโภคชลอการบริโภค โดยเลือกซ้ือเฉพาะสินคาท่ีจําเปน จนทําใหเกดิภาวะเงินเฟอ 
อีกทั้งความไมแนนอนทางดานการเมืองในชวงปลายป สงผลใหผลประกอบการของบริษัทในกลุมสวนใหญมี
กําไรลดลง  แตสําหรับรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2556 เพิ่มข้ึนจํานวน 121 ลานบาท โดยเพิ่มข้ึนจากจํานวน 
4,056 ลานบาท ในป 2555  เปนจํานวน 4,177 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนรอยละ 3 จากปกอน สวนกําไรสุทธิ 
ลดลงจํานวน 37 ลานบาท โดยลดลงจากจาํนวน 1,337  ในป 2555 เปนจํานวน 1,300 ลานบาท ในป 2556  คิด
เปนรอยละ 3 จากปกอน 
  สําหรับในป 2557 คาดวาผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ยังอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ แตเนื่องจากใน
ป 2556 ผลประกอบการของบริษัทในกลุมสวนใหญมีกําไรไมสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลตอบแทนจากการเปนผูถือหุนในบริษัทตางๆ เหลานั้นคือ เงินปนผลรับลดลง แตรายไดในสวนของธุรกิจ
สวนอุตสาหกรรมยังคงเติบโตมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่ง เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของการใหเชาและบริการ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยการพัฒนาทักษะบุคลากร  ลดตนทุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ เพื่อการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปนผูประสานงานในการกระจายสินคาของบริษัทในกลุม โดยจัดหาสถานที่และแหลง
จําหนายสินคาของบริษัทในกลุม อีกทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม ๆ เพื่อสรางความเติบโตและ
ความม่ันคงทางธุรกิจตอไป 
 
 14.1.1  ผลการดําเนินงาน 
 (1) ผลการดําเนินงานแยกตามสายธุรกิจหลัก 
 บริษัทฯ มีรายไดในป 2556  รวม  4,177 ลานบาท เพิ่มข้ึน 121 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 3 
จากปกอน มีคาใชจายรวมจํานวน 2,859 ลานบาท เพิ่มข้ึน 127 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 จากปกอน  กําไร
สุทธิจากการดาํเนินงานเทากบั  1,300  ลานบาท  ลดลง 37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 จากปกอน ท้ังนี้ เปนผล
มาจากผลประกอบการของแตละธุรกิจดังนี ้
 1. รายไดจากธุรกิจการลงทุนและอ่ืน ๆ 

การลงทุน : บริษัทฯ มีสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนได 
เสีย จํานวน 1,121 ลานบาท ลดลง 93 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8 จากปกอน   สืบเนื่องจากการชลอการใชจาย
ของผูบริโภค และสถานการณทางการเมืองในชวงปลายป 2556 สงผลใหผลประกอบการของบริษัทในกลุมมี
กําไรลดลง สวนเงินปนผลรับจํานวน 221 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 จากปกอน เนื่องจาก
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บริษัทตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ ลงทุนประกาศจายปนผลจากผลประกอบการปกอน จึงสงผลใหในป 2556 บริษัทฯ 
ไดรับเงินปนผลเพิ่มข้ึน 

รายไดอ่ืน : ในป 2556 มีรายไดอ่ืนๆ จํานวน 62 ลานบาท ลดลง 116 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 65 จากปกอน โดยรายไดท่ีลดลงสวนใหญมาจากการขายฝายท่ีลดลงจํานวน 152 ลานบาท  

 2. รายไดจากการใหเชาและบริการ 
     บริษัทฯ มีรายไดรวมในสายธุรกิจการใหเชาและบริการในป  2556  จํานวน  2,469  

ลานบาท  เพิ่มข้ึน 216 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 10  จากปกอน  เนื่องจากปริมาณการใชบริการในสวน
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน   จึงสงผลใหรายไดคาสาธารณูปโภครับจํานวน 2,117 ลานบาท เพิ่มข้ึน 211 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 11 จากปกอน  

 3. รายไดจากธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในป 2556  จํานวน  304  ลานบาท  

เพิ่มข้ึน   102  ลานบาท    คิดเปนรอยละ 51   จากปกอน    โดยบริษัทฯ    รับรูรายไดจากการขายท่ีดนิและ
อสังหาริมทรัพยอ่ืนเม่ือไดโอนกรรมสิทธ์ิใหผูซ้ือ 

ตารางเปรียบเทียบรายได                         (หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2556 2555 2554 % เพิ่ม (ลด) 

    2556/2555 2555/2554
สายธุรกิจลงทุนและอ่ืน ๆ 1,404 1,601 1,358 (12) 18
สายธุรกิจใหเชาและบริการ 2,469 2,253 1,930 10 17
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 304 202 68 51 197
รวมรายได 3 ธุรกิจ 4,177 4,056 3,356 3 21

   
 

(2) การวิเคราะหคาใชจาย 
 บริษัทฯ มีตนทุนขายและตนทุนบริการจํานวน 2,295 ลานบาท เพิ่มข้ึน  46  ลานบาท  คิด
เปนรอยละ 2 จากปกอน  ซ่ึงผันแปรตามรายไดท่ีเพิม่ข้ึน สวนคาใชจายสวนกลางจํานวน  412  ลานบาท 
เพิ่มข้ึน 14  ลานบาท   คิดเปนรอยละ 4 จากปกอน  ในป 2556 บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคา
หลักทรัพยจํานวนเงิน 72 ลานบาท สวนตนทุนทางการเงินจํานวน  61  ลานบาท  เพิ่มข้ึน 11 ลานบาท คิดเปน
รอยละ  22 จากปกอน เนื่องจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน  
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ตารางเปรียบเทียบคาใชจาย 
                                 (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 2556 2555 2554 
% เพิ่ม (ลด) 

2556/2555 2555/2554 

ตนทุนขายและตนทุนบริการ 2,295 2,249 1,873 2 20

คาใชจายสวนกลาง 412 398 341 4 17
สวนแบงผลขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย 19 16 9 19 78

ผลขาดทุนจากการดอยคาหลักทรัพยและทรัพยสิน 72 19 81 279 (77)
ตนทุนทางการเงิน 61 50 31 22 61

รวมคาใชจาย 2,859 2,732 2,335 5 17

 
 14.1.2 ฐานะการเงิน 

(1)   สินทรัพย 
       บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2556 จํานวน 19,711 ลานบาท  เพิ่มข้ึน  419   

ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 จากปกอน ประกอบดวยเงินลงทุนรอยละ 78 อสังหาริมทรัพยรอการขายรอยละ 3  
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รอยละ 10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิรอยละ 6  สินทรัพยหมุนเวียนรอยละ 1  
ของสินทรัพยรวม ตามลําดบั สินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนสวนใหญเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เนือ่งจากมีการ
ลงทุนในส่ิงปลูกสรางเพื่อใหเชาเพิ่มข้ึน และเงินลงทุนในบริษัทรวม เนื่องจากรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียเพ่ิมข้ึน  

รายละเอียดของสินทรัพย 
 สินทรัพยหมุนเวยีน ณ 31 ธันวาคม  2556  จํานวน  259 ลานบาท ลดลง 40 ลานบาท คิด 
เปนรอยละ 13 จากปกอน เปนการลดลงของลูกหนี้การคา 49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21 จากปกอน เนื่องจาก
ในระหวางป 2556 บริษัทฯ ไดรับชําระคาสินคาฝายจากลูกหนี้ครบจํานวนแลว จึงทําใหลูกหนีก้ารคาลดลง 

 เงินลงทุนในหุนทุน 15,375 ลานบาท ลดลง 285  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2 จากปกอน    
เนื่องจากในป 2556 เงินลงทุนเผ่ือขายมีมูลคาลดลงสุทธิ 720 ลานบาท สาเหตุมาจากมูลคายุติธรรมลดลง 
ในขณะท่ีบริษทัฯ บันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิ่มข้ึน 435  ลานบาท  

 อสังหาริมทรัพยรอการขายและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2,628 ลานบาท  เพิ่มข้ึน  
681 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  35 จากปกอน  เนื่องจากมีโครงการ J-park Sriracha Nihon Mura เพื่อขยายการ
ใหเชาและบริการ  อีกท้ังซ้ือท่ีดินและกอสรางอาคารใหเชาในสวนอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,143  ลานบาท  เพิ่มข้ึน 70 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7   จากป 
กอน สวนใหญเปนการซอมแซมสินทรัพยดําเนนิงานในสวนอุตสาหกรรม 
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  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 84 ลานบาท เพิ่มข้ึน 6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8 จากปกอน  
เนื่องจากภาษหีัก ณ ท่ีจายเพ่ิมข้ึน  

(2)   หนี้สินและแหลงท่ีมาของเงินทุน 
 หนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,423 ลานบาท เพิ่มข้ึน 101  ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 4  จากปกอน  หนี้สินหมุนเวียนสวนใหญเปน  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
รวมสวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป จํานวน 1,164 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 213 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  22 จากปกอน ในขณะท่ีเจาหนี้การคาลดลงจํานวน 129 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33 
 ในป 2556 บริษัทฯ จายเงินปนผลจํานวน 114 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 9  ของกําไรสุทธิ 
ปกอน  
 อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุนเทากบั 0.14  เทา  ซ่ึงเทากับปกอน และอัตราสวน 
ความสามารถในการชําระดอกเบ้ียอยูท่ี 15.27 เทา  เทียบกับปกอนซ่ึงอยูท่ี 16.15 เทา  เนื่องจากในป 2556 
บริษัทฯ มีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 
 ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม 2556  อสังหาริมทรัพยรอการขาย   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณบันทึกดวยราคาทุนรวม 3,772 ลานบาท เปนอสังหาริมทรัพยในสวน
อุตสาหกรรม ท่ีตั้งอยูในจังหวัดใหญ 3 แหง คือชลบุรี ปราจีนบุรี และลําพูน ทําเลที่ตั้งอยูใกลตวัเมืองและติด
ถนนหลัก การคมนาคมสะดวก เพียบพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก ในทุกสวนอุตสาหกรรมมีสนามบินท่ี
ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ มีพื้นที่สีเขียวกวา 20% ใหความรมร่ืน เหมาะสําหรับต้ัง
โรงงานผลิตสินคา สินทรัพยตามบัญชีเปนราคาทุนซ่ึงตํ่ากวาราคาตลาดมาก ดังนั้นคุณภาพของสินทรัพยจึง
เหมาะสม และเอ้ืออํานวยตอการประกอบธุรกิจ การขายท่ีดินไดมีการรับชําระหน้ีตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน
สัญญา บริษัทฯ จึงไมมีความเส่ียงเกีย่วกับการดําเนนิธุรกิจ 

           (3)   สภาพคลอง 
     บริษัทฯ  มีสภาพคลองดีข้ึน    โดยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกจิกรรมดําเนนิงานและ 

กิจกรรมจัดหาเงินรวม 1,120 ลานบาท และมีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน 1,111 ลานบาท ดังนั้นจึง
มีกระแสเงนิสดสุทธิเพิ่มข้ึน 9 ลานบาท เม่ือนําไปรวมกบัเงินสด ณ วนัตนงวด 59 ลานบาท ในป 2556 บริษัทฯ 
มีกระแสเงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันส้ินงวด จํานวนเงิน 68 ลานบาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไมมีลูกหนี้คางชําระท่ีมีปญหาในการชําระหนี้   
 สําหรับอัตราสวนสภาพคลอง       บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองคิดเปน  0.18  เทา  
ในขณะท่ีมีอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดคิดเปน 0.68 เทา   บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การดําเนนิงานอยางตอเนื่อง    เชน   มีการลดการคํ้าประกันเพื่อลดความเส่ียง     สําหรับสวนอุตสาหกรรม 
ไดมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง   อีกท้ังบริษัทฯ ยังคงมีความ สามารถใน 
การทํากําไรอยูในเกณฑท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเหน็ไดจากสภาพคลองท่ีดีข้ึน 
    



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

182 
 

 14.1.3  ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานในอนาคต  
  จากการที่รัฐบาลประกาศอัตราคาแรงข้ันตํ่าเปนวนัละ 300 บาทในปกอน มีผลกระทบทําให
ธุรกิจของบริษัทในกลุมมีตนทุนการผลิตและจําหนายสูงข้ึน รวมทั้งความไมแนนอนของสถานการณทาง
การเมือง ผูบริโภคชลอการใชจาย จึงอาจทําใหผลประกอบการในป 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมทรง
ตัว อยางไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทในกลุมมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิต คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพิ่มชอง
ทางการจําหนายและบริการ อีกทั้งผลิตภณัฑ และบริการของบริษัทในกลุมยังคงมีคุณภาพ และเปนท่ีตองการ
ของผูบริโภค ตลอดเวลาท่ีผานมาบริษัทตางๆ ในกลุม ไดดําเนินธุรกจิดวยความมุงม่ันท่ีจะสรางผล
ประกอบการที่ดี  จึงทําใหผลประกอบการยังอยูในเกณฑท่ีนาพอใจ 
 เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเร่ิมในป 2558 บริษัทฯ ในฐานะผูนําดานการลงทุน
ของกลุมสหพัฒน ไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับการสํารวจลูทางการลงทุนในอาเซียน ไดจดัต้ังทีมงานพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานตางประเทศ จัดต้ังศูนยขอมูล เพื่อใหความรูและจัดหาขอมูลใหแกบริษัทใน
กลุมในการประกอบธุรกิจกบัประชาคมอาเซียน ตลอดจนจัดต้ังทีมงานการลงทุน เพื่อศึกษาตัดสินใจการลงทุน
ใหม ๆ  พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานของบริษัทในกลุม โดยการ
ฝกอบรมสรางเสริมความรูตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ สามารถจัดสรรผลตอบแทนใหแกผูถือหุนในอนาคตได
อยางตอเนื่อง 
  

15.     ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ  
 -ไมมี – 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
แบบ 56-1  ประจําป  2556 

 

 บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลวและดวยความระมัดระวงั
บริษัทฯ ขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลท่ี
ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา 
 (1)    งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  ไดแสดงขอมูล 
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนนิงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยแลว  
 (2)  บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ี
เปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว 
 (3)  บริษัทฯ   ไดจดัใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ 
ดังกลาว   และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  ตอ   
ผูสอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรอง และการเปล่ียนแปลง 
ท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน      รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน 
ทางการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย 
 ในการนี้  เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ  ไดรับรองความ
ถูกตองแลว  บริษัทฯ ไดมอบหมายให  นางสาวเกษรา    ส่ัมกาญจนรักษ   เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสาร 
นี้ไวทุกหนาดวย      หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ    นางสาวเกษรา  ส่ัมกาญจนรักษ  กํากับไวบริษัทฯ  
จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

         ชื่อ          ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

1. นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการผูจัดการใหญ  

2. นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ  
 

28  มีนาคม  2557 

                       ช่ือ                         ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 
ผูรับมอบอํานาจ นางสาวเกษรา  ส่ัมกาญจนรักษ   ผูจัดการฝายบัญชี  
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เอกสารหลักฐานผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท  มดีังนี้   

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

1. **นายสมคิด    จาตุศรีพิทักษ 
        - ประธานกรรมการ 
        - กรรมการอิสระ 
        - 25 เมษายน 2554 

60 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการคลัง และ  
  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท MBA สาขาบริหารการเงิน 
  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร (นิดา) 
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 
  จัดการดานการตลาด J.L.Kellogg 
  Graduate School of Management, 
  Northwestern University 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2555 - ปจจุบัน 
2550 - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 
มิ.ย.52 - มิ.ย.54 
ส.ค.48 - ก.ย.49 
มี.ค.48 - ก.ย.49 
ก.พ.46 - มี.ค.47 
ต.ค.44 - ต.ค.45 
มี.ค.47 - ส.ค.48 
ก.พ.44 - ก.พ.46 
 
 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราภิชาน 
ประธานกรรมการอํานวยการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
รองนายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กระทรวงพาณิชย 
 
 
 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง 
-ไมมี- 
-ไมมี- 
-ไมมี- 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

2. นายบุญปกรณ  โชควัฒนา 
     - รองประธานกรรมการ 
     - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
       ผูกพันบริษัท 
     -  23 มีนาคม 2515 

78 - Assumption Commercial College 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  
  THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 
  ประเทศสหราชอาณาจักร 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 68/2005 
- Role of Compensation Committee  
  (RCC) รุน 7/2008 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

  0.31  3 , 12, 13 2535 - ปจจุบัน 
 
2545 - ปจจุบัน 
2537 - ปจจุบัน 
2505 - 2536 
2512 - ปจจุบัน 

 
2551 - พ.ค.54 
 
2546 - พ.ค.54 
 
 

2552 - ปจจุบัน 

2539 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 
 

ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ และ 
กรรมการผูอํานวยการ  
ประธานกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 

มูลนิธิ ดร.เทียม  โชควัฒนา 
 
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 6 แหง 
จํานวน 5 แหง จาก 6 แหง 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท สายพิณวัฒนา  จํากัด 
บริษัท โชคธนสิน  จํากัด 
บริษัท เสรีคอนโทรล จํากัด 
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
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ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

3. นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา 
    - กรรมการ    
    - ประธานกรรมการบริหาร 
    - ประธานกรรมการสรรหา 
      และกําหนดคาตอบแทน 
    - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
      ผูกพันบริษัท 
    - 20 มีนาคม 2516 
      

76 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
- สาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร (นิดา) 
  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
- สาขาวิศวกรรมศาสตร 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
- สาขากฎหมาย 
  มหาวิทยาลัยวาเซดะ 
- สาขาวิทยาศาสตร (สิ่งทอและเครื่องนุงหม) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 68/2005 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 
 

1.19 2, 6,  
12, 13 

 
พ.ค.53 - ปจจุบัน 
พ.ค.53 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2534 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 
2523 - เม.ย.53 
2533 - เม.ย.53 
 
 
2554 - ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 
2551 - ปจจุบัน 
2550 - ปจจุบัน 
2540 - ปจจุบัน 
2539 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
2527 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2521 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
กรรมการที่ปรึกษา 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษา 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 

 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด  (มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 33 แหง 
จํานวน 11 แหง จาก 33 แหง 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท บีเอสทีดี 109 จํากัด 
บริษัท บี เอส ที อาร สี่ศูนยแปด จํากัด 
บริษัท บี ที เอ็น สิบสองศูนยเจ็ด จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด  
บริษัท สายพิณวัฒนา จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท สหมนูญผล จํากัด 
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท วัตสดรมัย จํากัด  
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
 

188 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

4. นางจันทรา   บูรณฤกษ 
     - กรรมการผูจัดการใหญ 
     - กรรมการบริหาร 
     - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
       ผูกพันบริษัท 
     - 23 เมษายน 2555 

66 - MA Comparative Economics,  
  University of Kentucky, Lexington 
- BA (Honors) Political Science,  
  University of California, Berkeley,  
  California 
- Effective Management Program,  
  University of Southern California 
- นักบริหารระดับสูงหลักสูตร 1 รุนที่ 12   
  สํานักงานขาราชการพลเรือน 
- การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน 
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน  4212 
- การบริหารจัดการดานความมั่นคงชั้นสูง    
  สมาคมวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร  
  รุนที่  2 
- Director Accreditation Program   
  (DAP) รุน 47/2005 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 

- - 2550 - 2554 
 
2549 - 2550 
2546 - 2549 
2545 - 2546 
2544 - 2546 
 
 
2554 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2555 - 19 ก.ค.56 
2547 - 2551 

 

เลขาธิการ 
 
อธิบดี 
อธิบดี 
รักษาการผูอํานวยการ 
โฆษกกระทรวงพาณิชย / ผูตรวจราชการ
ระดับ 10  
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

สํานักงานคณะกรรมการการกํากับและ 
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
องคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย 
 
 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
-ไมมี- 
-ไมมี- 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

5. นายทนง   ศรีจิตร 
    - กรรมการรองผูจัดการใหญ 
    - กรรมการบริหาร  
    - กรรมการสรรหาและ 
      กําหนดคาตอบแทน  
    - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
      ผูกพันบริษัท 
   - 14 มีนาคม 2539 

58 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 72/2006 
- Finance for Non - Finance Director  
  (FND) รุน 9/2004 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.02 - มี.ค.55 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
 
2545 - ปจจุบัน 
 
 
2547 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 

ตํารวจภูธรภาค 2 
ชุมชนบานหนองขาม 
 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 26  แหง 
จํานวน 5 แหง จาก 26 แหง 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 

6. นายวิชัย   กุลสมภพ 
     - กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
     - กรรมการบริหาร 
     - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
       ผูกพันบริษัท 
     - 23 เมษายน 2555 

36 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  ภาควิชาบริหารธุรกิจ  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท Master of Advanced  
   Business Practice University of  
   South Australia 
- ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ)   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหวาง 
  ประเทศ (Exchange Program) 
   Norwegian School of Economics and  
   Business Administration, Norway 

0.01 3 2550 - ปจจุบัน 
 
2549 - 2556 
2549 - ธ.ค.54 
 
 
2556 - ปจจุบัน 
8 ม.ค.56 - ปจจุบัน 
7 ม.ค.56 - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
 

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 10 แหง 
จํานวน 5 แหง จาก 10 แหง 
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ จาํกัด 
บริษัท ปารค แคปปตอล โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท บุญ แคปปตอลโฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย  ระดับสูง รุน 1 
  สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ 
  สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
- Executive Leadership Program รุนที่ 2  
  Wharton Business School, University of  
  Pennsylvenia, U.S.A. & NIDA, Thailand 
- Real Estate Management Program for         
  Executive (RE-CU26) 
 
 

  

7. นายสําเริง  มนูญผล  
    - กรรมการ  
    - กรรมการบริหาร 
    - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
      ผูกพันบริษัท 
    - 23 มีนาคม 2515 

77 - มัธยมศึกษา โรงเรียนราชบพิธ 
- Director Accreditation Program   
  (DAP) รุน 3/2003 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.30 -  
2551 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 
 
 
2527 - ปจจุบัน 
2526 - ปจจุบัน 
2521 - ปจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 

 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 5 แหง 
จํานวน 3 แหง จาก 5 แหง 
บริษัท สหมนูญผล จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท วัตสดรมัย  จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

8. นายสมศักดิ์  ธนสารศิลป 
     - กรรมการ 
     - กรรมการบริหาร     
     - กรรมการสรรหาและ 
       กําหนดคาตอบแทน   
     - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
       ผูกพันบริษัท 
     - 23 มีนาคม 2515 

70 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  (การจัดการทั่วไป) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร   
  สาขารัฐศาสตร  
  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 5/2001 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 
    

0.11 - 2536 - เม.ย.50 
 
2530 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 
พ.ค.53 - ก.ค.55 
 
2547 - พ.ค.53 
2527 - เม.ย.54 
2526 - เม.ย.53 
 
 

2556 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2541 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2523 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ และเหรัญญิก 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการและ 
กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กิจการอื่น  (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
 
 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 23  แหง 
จํานวน 10 แหง จาก 23 แหง 
บริษัท ปารค แคปปตอล โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด  
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท โชคธนสิน จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท สมบัติธนา จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

9. นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย 
     - กรรมการ 
     - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
       ผูกพันบริษัท 
     -27 มิถุนายน 2546 

74 - Bachelor’s Degree in Education 
  Science, Quanzhou Physical Culture 
  Institute People’s Republic of China 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
  (Master of Business Administration) 
- จบการศึกษาหลักสูตร Stamford 
  Executive Program at Stamford 
  University California, U.S.A. 
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร 
  ภาครัฐรวมเอกชน รุน 2 ที่ 
  สถาบันวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน 3/2003 
- Directors Certification Program  
  (DCP) รุน 39/2004 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย  (IOD) 
 
 
 
 

0.002 - 2556 - ปจจุบัน 
2550 - 2556 
2552 - ปจจุบัน 
2537 - 2552 
2550 - ปจจุบัน 
 
เม.ย.53 - ปจจุบัน 
 
2515 - เม.ย.53 
2538 - ปจจุบัน 
2523 - ปจจุบัน 
2526  - เม.ย. 56 
 
 
2543 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
 

กรรมการกิตติมศักดิ์ 
รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก 
กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
รองประธานกรรมการ และ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการผูอํานวยการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 

หอการคาไทย 
หอการคาไทย 
สหพันธวายน้ํานานาชาติ (FINA) 
สหพันธวายน้ํานานาชาติ (FINA) 
คณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย 
 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เพรซิเดนทไรซโปรดักส จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 9 แหง 
จํานวน 2 แหง จาก 9 แหง 
บริษัท ไทย-เมียนมาร ซัคเซสเวนเจอร จํากัด 
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด  
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

10. นายมนู  ลีลานุวัฒน 
      - กรรมการ 
      - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
        ผูกพันบริษัท 
      - 23 เมษายน 2550 

68 - ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร  
  วิชาเอกเครื่องกล  
  Chiba University, Japan 
- Director Accreditation Program   
  (DAP) รุน 3/2003 
- Director Certification Program   
  (DCP) รุน 68/2005 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.27 -  
2547 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 
2530 - ปจจุบัน 
2523 - ปจจุบัน 
พ.ค.53-23 เม.ย.56 
2541 -  พ.ค.53 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กิจการอื่น  (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โอ ซี ซี  จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 28 แหง 
-ไมมี- 
 

11. นายกําธร  พูนศักดิ์อุดมสิน 
      - กรรมการ 
      - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
        ผูกพันบริษัท 
      - 26 เมษายน 2542 

 

78 - มัธยมศึกษา โรงเรียนเผยอิง 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 68/2005 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
   
   

0.94 -  
2547 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
 
 
2532 – ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2526 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2523 - ปจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
ประธานกรรมการ และผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ และผูอํานวยการ 
ประธานกรรมการ และผูอํานวยการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ และผูอํานวยการ 
 

 
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 8 แหง 
จํานวน 5 แหง จาก 8 แหง 
บริษัท ยูนีเว็ลธ จํากัด 
บริษัท ยูนีแชมป จํากัด 
บริษัท ยูนีฟนดส จํากัด 
บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

12. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 
      - กรรมการ 
      - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
        ผูกพันบริษัท 
     -  21 เมษายน 2529 

66 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร   
  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
  จากสถาบันวูรสเตอรโพลีเทคนิค 
  รัฐแมสซาชูเซทส  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน 3/2003 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 41/2004  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

  0.85 2 , 3, 13 2553 - ปจจุบัน 
2550 - เม.ย.52 
2548 - 2550  
2550 - 2551 
 
12 ธ.ค.55- ปจจุบัน 
2554 - 11 ธ.ค.55 
2551 - ปจจุบัน 
 
2523 - 2550 
2551 - ปจจุบัน 
2539 - 2550  
2537 - ปจจุบัน 
2536 - ปจจุบัน 
  
2516 - เม.ย.53 
 
 
ธ.ค.54 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2539 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 

ที่ปรึกษา 
อุปนายก 
กรรมการ 
กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ประธานกรรมการ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอํานวยการ และ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูอํานวยการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กิจการอื่น  (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
บริษัท แพนเอเชียฟตุแวร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แพนเอเชียฟตุแวร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล 
เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โอ ซี ซี  จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 50 แหง 
จํานวน 7 แหง จาก 50 แหง 
บริษัท ทอฝน พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท สายพิณวัฒนา จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

2522 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ชัยลดาดล จํากัด 
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 

13. นายบุญชัย   โชควัฒนา    
      - กรรมการ 
      - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
        ผูกพันบริษัท 
     - 23 เมษายน 2555 

67 - ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
  กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร)  
  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Wisconsin   
  State University At Superior, U.S.A. 
- Director Accreditation Program   
  (DAP) รุน 3/2003 
- Director Certification Program   
  (DCP) รุน 68/2005 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  
  บริษัทไทย (IOD) 

- 2, 3, 12 
 

2551 - ปจจุบัน 
 
12 ธ.ค.55 - ปจจุบัน 
2554 - 11 ธ.ค.55 
2554 - ปจจุบัน 
พ.ค.53 - ปจจุบัน 
 
2515 - พ.ค.53 
2550 - ปจจุบัน 
 
2513 - ปจจุบัน 
 
 
2554 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
2535 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2529 - ปจจุบัน 
2522 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 

สมาชิกวุฒิสภา 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
 
ประธานกรรมการ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 

 
 
บริษัท แพนเอเชียฟตุแวร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แพนเอเชียฟตุแวร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 23 แหง 
จํานวน 8 แหง จาก 23 แหง 
บริษัท เอกปกรณ จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท สายพิณวัฒนา จํากัด 
บริษัท โชคธนสิน จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท ชัยลดาดล จํากัด 
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

14.**นายมิโนรุ  ฟูรูซาวา   
        - กรรมการอิสระ 
        - 13 พฤษภาคม 2554 

54 
 
 
 
 
 
 

- Keio University, B.A. in Law,   
  March 1981 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

April  2013 - Present 
2012 - April 2013 
2012 - Present 
2012 - Present 
April  2010 
 
 

 
 
 

 

Vice President 
President 
Vice President  
Director 
General Manager, Inorganic Chemicals 
Unit  General Manager, Fuel Ethanol 
Project Unit (Concurrent) 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
 

Japanese Chamber of Commerce  
Japanese Chamber of Commerce 
Thai - Japanese Association 
Japanese Association  
Mitsubishi Corporation, Tokyo 
 
 
-ไมมี - 
จํานวน 15 แหง 
-ไมมี- 
 

15. **นายนพพร   พงษเวช 
       - กรรมการอิสระ 
       - ประธานกรรมการ    
         ตรวจสอบ 
       - 26 เมษายน 2553 
 

66 
 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 
  University of Oregon, U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร 
  Oregon State University, U.S.A. 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน 38/2005 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 71/2006 
- Audit Committee Program  
  (ACP) รุน 12/2006 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

- -  
2548 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
 
 
-ไมมี - 
-ไมมี - 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

16.**พลตํารวจโทอัมรินทร      
         เนียมสกุล 
         - กรรมการอิสระ  
         - กรรมการตรวจสอบ 
         - 24 เมษายน 2549 

 

66 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร  
  (ตํารวจ) โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
- ปริญญาโท   
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร (นิดา) 
- Master of Art 
  University of KANSAS,  U.S.A. 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุน 60/2006  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549 - ก.ย.50 
 
      2548 
 
 
เม.ย.56  - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
 
พ.ค.54 - เม.ย.56 
พ.ค.53 - พ.ค.54 
 
2550 - พ.ค.53 
2549 - เม.ย.54 
 
 

ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(เกษียณอายุราชการ ป 2550) 
ผูบัญชาการสํานักงานนิติวิทยาศาสตร 
ตํารวจ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ  และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
 
 
 
 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 1 แหง 
-ไมมี – 
 
 

17. **นายกฤช  ฟอลเล็ต 
       - กรรมการอิสระ 
       - กรรมการตรวจสอบ 
       - 22 เมษายน 2556 
 

64 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต   
  (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

- - 2551 - 2552 
2547 - 2551 
 
2545 - 2547 
 
 

ผูชวยผูวาการ สายปฏิบัติการ 
ผูอํานวยการอาวุโส  
ฝายตรวจสอบกิจการภายใน 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ 1  
สายกํากับสถาบันการเงิน 1  
 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

- Director Certification Program   
  (DCP) รุน 149/2011 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

 
เม.ย.55 - ปจจุบัน 
 
เม.ย. 55 - ปจจุบัน 
 
2554 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
 
จํานวน 1 แหง 
-ไมมี – 

18. นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล 
     - กรรมการอิสระ 
     - 13 มีนาคม  2557 

60 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร   
   ระดับสูง ธรรมศาสตรเพื่อสังคม (นมธ.)  
   รุนที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง 
   การปกครองในระบบประชาธิปไตย 
   สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 4  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
   สถาบันพระปกเกลา 
 

- - ส.ค.2556 - ปจจุบัน 
       2549 
 
       2548 
 
2547 - 2549 
 
2543 - 2549 
 
2549 - 2552 

กรรมการ 
ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา 
ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ
วุฒิสภา 
ประธานคณะกรรมมาธิการการคลัง  
การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา 
สมาชิกวุฒิสภา  จังหวัดรอยเอ็ด 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา   
 
บริษัท หลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
 
จํานวน 6 แหง 
-ไมมี- 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร 
   ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)  
   รุนที่ 3/2548 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- Director Accreditation Program  
  (DAP) รุน 11/2004  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

  

19. นางดรุณี สุนทรธํารง 
      - ผูจัดการ 
        ฝายบริหารงานกลาง  
      - เลขานุการบริษัท        
      - 1 สิงหาคม 2546 
      - 12 พฤษภาคม 2551 
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- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 
  (เกียรตินิยมอันดบั 2) 
  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
- ผานการอบรมหลักสูตรกฎหมาย 
  และระเบียบปฏิบตัิสําหรับเลขานุการบริษัท  
  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Corporate  Secretary Development Program
  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโดย 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- Fundamental Practice for Corporate 
  Secretary (FPCS 19) 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- Effective Minute Taking รุน 14/2009 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน  
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.0009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2552 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2539 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 

 
 

 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 

-ไมมี - 
จํานวน  6  แหง 
จํานวน 4 แหง จาก 6 แหง 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

20. นางนิสา  จินดาสมบัติเจริญ 
      - ผูจัดการฝายบัญชี 
      - 1 สิงหาคม 2546  
 (สิ้นสุดสัญญาจาง 1 มกราคม 2557)

62 - ปริญญาตรี  สาขาบัญชี 
  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
- ผานการอบรมหลักสูตร MINI MBA รุน 1    
  เศรษฐศาสตรกับธุรกิจและการจัดการ   
  คณะเศรษฐศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.0004 
 

-  
 
 
2548 - ปจจุบัน      
2545 - ปจจุบัน 
2542 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน 4  แหง 
จํานวน 3 แหง จาก 4 แหง 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด 

 21. นางสาวสุวรรณี      
       กิตติพิพัฒนพงศ 
       - ผูจัดการฝายการเงิน 
       - 1 เมษายน 2554 

56 - เลขานุการ 
  โรงเรียนเลขานุการเยาวนารีสมาคม 

0.002 -  
 

 

2545 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 

-ไมมี- 
จํานวน 2 แหง 
จํานวน 1 แหง จาก 2 แหง 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
 

22. นายวิเชียร  อรามเรือง 
      - ผูจัดการฝายกฎหมาย 
      - 6 พฤศจิกายน 2552 

50 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร 
  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐ   
  และภาคเอกชน 
  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร (นิดา) 

- 
 

           - 
 

 
  

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี - 
-ไมมี - 
-ไมมี - 

23. นางสาวเสาวนีย  นําเบญจพล
      - ผูจัดการ 
        ฝายทรัพยากรบุคคล 
      - 1 สิงหาคม 2546 
(สิ้นสุดสัญญาจาง 1 มกราคม 2557)

60 - ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.0004          -  บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
 

-ไมมี - 
-ไมมี - 
-ไมมี - 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

24. นางพิมพสิริ  ควรสุวรรณ 
      - ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ 
      - 1 สิงหาคม 2546 
 

58 
 

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
  วิทยาเขตบพิตรพมิุข 

0.003 -  
 
 

2539 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน 1 แหง 
จํานวน 1 แหง จาก 1 แหง 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 

25. นายภิรมย  ตองจริง 
      - ผูจัดการ 
        สํานักงานตรวจสอบภายใน 
      - 18 ธันวาคม 2551 

53 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

- -      
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี- 
จํานวน 2 แหง 
-ไมมี - 

26. นายชูโต  จิระคุณากร 
      - ผูจัดการฝายวางแผนและ 
        พัฒนาโครงการ 
      - 1 สิงหาคม 2546 
            
 

54 - ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร    
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- -  
 

 

2547 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน 11 แหง 
จํานวน 3 แหง จาก 11 แหง 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 

27. นายวัชรา  แยมแกว 
      - ผูจัดการฝายภูมิสถาปตย 
      - 1 พฤษภาคม 2553 

49 - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
  มหาวิทยาลัยแมโจ 

- -  
 
 

2554 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน 2 แหง 
จํานวน 1 แหง จาก 2 แหง 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั 



 

 

ชื่อ-สกุล / ตาํแหนง 
วันที่ไดรับแตงตั้ง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

*สัดสวน
การถอืหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

28. นายทินกร  บุนนาค 
      - ผูจัดการฝายพัฒนาพื้นที่ 
      - 1 มีนาคม 2550 

49 - ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

- -  
 
 

พ.ค.54 - ปจจุบัน 
2547 - พ.ค.54 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน 3 แหง 
จํานวน 1 แหง จาก 3 แหง 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 

29. นายสนทยา  ทบัขันต 
      - ผูจัดการฝายพัฒนา 
        สาธารณูปโภค 
      - 11 ตุลาคม 2549 
 

50 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา     
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- -  
 
 
2547 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
 

-ไมมี- 
จํานวน 11  แหง 
จํานวน 1 แหง  จาก 11 แหง 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
 

30. นางทัศนีย  อินทปุระ 
      - ผูจัดการฝายสํานักงาน   
      - 1 มีนาคม 2550 
 

56 - เลขานุการ วิทยาลยัเทคโนโลยีและ 
  อาชีวะศึกษา  
  วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
2547 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 

-ไมมี- 
จํานวน 5 แหง 
จํานวน 1 แหง จาก 5 แหง 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 

 
หมายเหตุ  :   *    รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
  **  กรรมการอสิระไมเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ    บริษัทยอย   บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ    
        หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั 



 

 

เอกสารแนบ 2 :กรรมการที่ดํารงตาํแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน  ตามตารางดงันี้  

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทรวม * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ X                           
2.นายบุญปกรณ โชควัฒนา /                       /   
3.นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา //       /       X / /   /   
4.นางจันทรา บูรณฤกษ //                           
5.นายทนง ศรีจิตร // X X     //   //             
6.นายวิชัย กุลสมภพ //                           
7.นายสําเริง มนูญผล /             X             
8.นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป / / /   / X             /   
9.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย /                           
10.นายมนู ลีลานุวัฒน /                   /       
11.นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน /                           
12.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา //     X             // X   X 
13.นายบุญชัย โชควัฒนา /           /           X   
14.นายมิโนรุ ฟูรูซาวา /                           
15.นายนพพร พงษเวช /                           
16.นายกฤช ฟอลเล็ต /                 /         
17.พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล /                 /         

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ 

 

บริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิงจํากัด(มหาชน) 
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รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5 แสนบาทขึ้นไปในป 2556 มีดงันี ้
 

1.  บจ.อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 8.   บจ.อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส 

2.  บจ.พิทักษกิจ 9.   บมจ.ธนูลักษณ 
3.  บจ.ไหมทอง 10. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล 

4.  บจ.สหชลผลพืช 11. บจ.แชมปเอช 
5.  บจ.เฟสทยไูนเต็ดอินดัสตรี 12. บมจ.สหพฒันพิบูล 

6.  บจ.ไลออน (ประเทศไทย) 13. บจ.ทอปเทร็นดแมนแูฟคเจอริ่ง 
7.  บจ.ทรัพยสินสหพัฒน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิงจํากัด(มหาชน) 
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กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน  ตามตารางดังนี ้(ตอ) 
 

รายชื่อ 
บริษัทที่มีรายการระหวางกัน** 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ                                             
2.นายบุญปกรณ โชควัฒนา                 X                           
3.นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา /           /     X             /           
4.นางจันทรา บูรณฤกษ                                             
5.นายทนง ศรีจิตร             /       / /                     
6.นายวิชัย กุลสมภพ                                             
7.นายสําเริง มนูญผล                                             
8.นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป           /                   /             
9.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย                                             
10.นายมนู ลีลานุวัฒน X X     X X                   / X X X X / X 
11.นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน                                             
12.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา       X     / X     /     X                 
13.นายบุญชัย โชควัฒนา                                             
14.นายมิโนรุ ฟูรูซาวา                                             
15.นายนพพร พงษเวช             /                               
16.นายกฤช ฟอลเล็ต                                             
17.พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล                                             

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ 

บริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิงจํากัด(มหาชน) 
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รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5 แสนบาทขึ้นไปในป 2555 มีดงันี ้(ตอ) 
 
14.  บจ.เอส เอส ดี ซี (ไทเกอรเท็กซ) 26.  บจ.อินเตอรเนชั่นแนลเลทเธอรแฟชั่น 
15.  บจ.บางกอกโตเกียวซ็อคส 27.  บมจ.ประชาอาภรณ 

16.  บจ.โทเทิลเวย อิมเมจ 28.  บจ.ไทยคามายา 
17.  บจ.เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ 29.  บมจ.โอ.ซี.ซี. 

18.  บจ.แกรนดสตารอินดัสตรี 30.  บจ.ราชาอูชิโน 
19.  บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ 31.  บมจ.เท็กซไทลเพรสทีจ 

20.  บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 32.  บจ.วีน อินเตอรเนชั่นแนล 
21.  บมจ.เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนลเอนเตอรไพรส 33.  บจ.ไทยกลุแซ 

22.  บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) 34.  บจ.ไทยชิกิโบ 
23.  บจ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 35.  บจ.ไทยทาคายา 

24.  บจ.เจนเนอรรัลกลาส 
25.  บจ.ไทยอาราอิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิงจํากัด(มหาชน) 
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กรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน ตามตารางดงันี ้(ตอ) 

รายชื่อ 
บริษัทที่มีรายการระหวางกัน** 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ                                                   
2.นายบุญปกรณ โชควัฒนา                                                   
3.นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา           /         /             /               
4.นางจันทรา บูรณฤกษ                                                   
5.นายทนง ศรีจิตร               /     X   X           /   /   / X   
6.นายวิชัย กุลสมภพ                                           /       
7.นายสําเริง มนูญผล                                                   
8.นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป     /                   /               X   X     
9.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย                       X                           
10.นายมนู ลีลานุวัฒน   X       /                                       
11.นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน                               X                   
12.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา     X /       /   X         /     / /             
13.นายบุญชัย โชควัฒนา         X         /                               
14.นายมิโนรุ ฟูรูซาวา                                                   
15.นายนพพร พงษเวช                                                   
16.นายกฤช ฟอลเล็ต                                                   
17.พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล                                                   
X = ประธานกรรมการ // กรรมการบริหาร / = กรรมการ 
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รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5 แสนบาทขึ้นไปในป 2555 มีดงันี ้(ตอ) 
 

36.  บจ.ไทยโทมาโด 48.  บจ.กบินทรพัฒนกิจ 

37.  บจ.ไทยสเตเฟล็กซ 49.  บจ.ชาลดอง (ประเทศไทย) 
38.  บจ.ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ 50.  บจ.แชมปกบินทร 

39.  บจ.โอสถอินเตอรแลบบอราทอรีส 51.  บจ.ยูนีเวอรสบิวตี้ 
40.  บจ.สห ลอวสัน 52.  บจ.โชคชัยพิบูล 

41.  บจ.ไทยทาเคดะเลซ 53.  บจ.อินเตอรเนชั่นแนล คิวริตี้ฟุตแวร 
42.  บมจ.บูติคนิวซิตี ้ 54.  บจ.สหโคเจน กรีน 

43.  บจ.เทรชเชอร ฮิลล 55.  บจ.แพนเอเซียเลทเธอร 
44.  บจ.ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเดก็ซ 56.  บจ.สินภราดร 

45.  บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร 57.  บจ.ไอ ด ีเอฟ 
46.  บจ.ศรีราชาเอวิเอชั่น 58.  บจ.พีทีเค มัลติเซอรวิส 

47.  บมจ. เพรซิเดนทเบเกอรี ่ 59.  บจ.เอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยีคอนซัลแตนท 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 ชื่อ   นายภิรมย    ตองจริง   
 อายุ 54 ป 
 สัญชาต ิ ไทย 
 การศึกษา   ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
 ดํารงตําแหนง    ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน  
 จํานวนปท่ีดาํรงตําแหนง 6 ป  (เขาดํารงตําแหนง วันท่ี 18  ธันวาคม  2551) 
 การอบรม    - หลักสูตร  Risk Management 
                                  - หลักสูตร Good  Governance  To  Sustainable  Development  
 
 ประสบการณการทํางาน  
 - 20 พ.ค.2542 - ปจจุบัน เลขานุการและกรรมการตรวจสอบ 
 - 18 ธ.ค.2551 - ปจจุบัน ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 4 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 - ไมมี -  
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เอกสารแนบ 5 
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