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 แบบ 56 - 1  ป 2557   
 

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

 

สวนที่  1 
การประกอบธุรกิจ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 ปจจุบัน บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท  ดังตอไปนี ้
 ธุรกิจการลงทุนในหุนบรษิัทตางๆ  
 บริษัทฯ ลงทนุในหุนบริษทัตางๆ  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว       
กิจการที่บริษทัฯ รวมลงทุนจะประกอบธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษัทกลุมสหพฒันดําเนนิการอยู หรือเปน
ธุรกิจที่บริษทัฯ  คาดวาจะเขาไปดําเนนิการในอนาคต  เนื่องจากเล็งเหน็ถงึศักยภาพในการทาํกําไร  โดย
บริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงนิปนผล กิจการที่บริษทัฯ เขาลงทนุประกอบดวย  3  สายธุรกิจหลัก  
คือ สายธุรกิจการผลิต สายธุรกิจจัดจําหนาย และสายธรุกิจบริการและอ่ืนๆ  โดย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557  
จํานวนบริษทัที่บริษัทฯ ไดเขาลงทนุในหุนบริษัทตางๆ  มีจํานวนทั้งส้ิน 151  บริษัท 
 
 
 
  
  
  
   
  ธุรกิจการใหเชาและบริการ 
 บริษัทฯ เปนผูดําเนินการเองในสวนของการใหเชาและบริการ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรองรับการ  
ขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในดานการแขงขันใหกับบริษทักลุมสหพัฒน เปนการใหบริการดานการใหเชาที่ดิน 
อาคาร และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน     โดยบริษัทฯ  ไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับ และคาบริการ
สาธารณูปโภครับนั้นๆ รวมทั้ง การใหบริการไฟฟาและไอน้ํา แกบริษัทที่อยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
ศรีราชา นอกจากน้ี บริษทัฯ  ไดเพิม่ธุรกิจใหบริการสนามกอลฟ  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนยีม
การใชสนามกอลฟ คาอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  บริษัทฯ  ยงัเปนตัวกลางในการติดตอขอลิขสิทธิ์และ
เคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ และใหสิทธิบริษทักลุมสหพฒันใชเคร่ืองหมาย
การคาเหลานัน้ เชน Guy Laroche,  ELLE,  Absorba  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปของ คาลิขสิทธิ์รับ 

สายธุรกจิ จํานวนบริษทั 
มูลคาเงินลงทุนสุทธ ิ
หนวย : พันบาท 

1.  สายธุรกิจการผลิต 80 10,466,124 
2.  สายธุรกิจจัดจําหนาย 25 5,891,345 
3.  สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 46 903,463 

รวม 151 17,260,932  
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(Royalty Fees)  สําหรับเครื่องหมายการคาในประเทศที่บริษัทฯ เปนเจาของ  บริษทัฯ ไดทาํสัญญายินยอม
ใหบริษัทกลุมสหพัฒนใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว เพื่อทาํการผลติและจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมาย
การคานัน้ๆ  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเคร่ืองหมายการคารับ  
  นอกจากนี ้บริษัทฯ  ยงัไดใหบริการดานใหคําปรึกษา แนะนาํ วางแผนดานธุรกิจ การจัดการและการ
ดําเนนิโครงการใหมๆ แกบริษัทกลุมสหพัฒน  ทัง้นี ้  บริษัทฯ  ไดรับคาตอบแทนในรูปคาปรึกษารับและ
คาบริการรับ 
  ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
  บริษัทฯ ไดดําเนนิธุรกิจพฒันาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเร่ิมแรก เพื่อรองรับการ
ขยายกาํลังการผลิตของโรงงานของบริษทักลุมสหพัฒน  และเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนนุการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยังสวนภูมิภาค อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
นโยบายเพิ่มการจําหนายที่ดินใหแกบุคคลภายนอก  เพื่อใหมีรายรับจากการขายพื้นที่เพิ่มข้ึน  ปจจุบัน 
บริษัทฯ มีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนที่ดําเนนิการอยู 3 แหง ในเขตพืน้ที ่  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเมืองลําพูน จงัหวัดลําพูน   และไดขยายโครงการไปที่ตําบล
แมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  ซึ่งปจจุบัน  จงัหวัดตาก จัดเปนพืน้ทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ โดยมี
บริษัทไปดําเนนิการแลว  5  บริษัท  
 

1.1 วิสัยทัศน  วตัถุประสงค  เปาหมายหรอืกลยุทธในการดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงึความสําคัญในการดําเนนิงานของบริษัท            โดยไดกําหนด 

วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานมีจุดมุงหมายในการดําเนนิงานไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีนโยบายท่ีจะพจิารณาทบทวนเปนประจาํทุกป ในป 2557 บริษัทฯ ไดทบทวน
วิสัยทัศน พนัธกิจ เปาหมาย กลยุทธ ใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนนิธุรกิจที่มคีวามรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม  โดยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังที่  191 เมือ่วันที่ 11 ธันวาคม  2557   
 
  วิสัยทัศน (VISION) และพนัธกิจ (MISSION) ของบรษิัท  
  คณะกรรมการบริษัท  ไดมีการกาํหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของบริษัท เพื่อใหเกดิ
ความชัดเจนในการดําเนนิธรุกิจ   ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 
  วิสัยทัศน  (VISION) 

“เปนหนึ่งในการลงทุน  บริการดวยใจ  มุงม่ันพัฒนา  สรางคุณคาใหสงัคม” 
 

พันธกิจ (MISSION)  

 ลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญกาวหนา   

 เพิ่มความพึงพอใจในการสนับสนุนงานการคาและบริการ 
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 พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสูมาตรฐานสากล    

 สงเสริมใหบริษัทมีการกาํกับดูแลกจิการที่ดี   พัฒนาบุคลากรใหมีความรู   
     คุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

               เปาหมาย (GOAL) 
ขยายตัวทางธุรกิจอยางยัง่ยืน 

 
 จากวิสยัทัศน  พันธกิจ  และเปาหมาย ดังกลาว  บริษทัฯ จึงไดปรับแผนธุรกิจ  จาก  7 แผน 
เปน  5  แผน ดังนี ้

1. แผนงานสูความเปนบรษิทัชั้นนําดานการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอยางยั่งยืน  ดําเนนิงานตาม 
หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  ตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น  เพื่อการดําเนนิธุรกิจอยางยั่งยืน 

2. แผนงานพัฒนาดานอสงัหาริมทรัพยและสวนอุตสาหกรรม                       มุงมัน่ที่จะพฒันา 
อสังหาริมทรัพย  และสวนอุตสาหกรรมในเชิงคุณภาพใหไดมาตรฐานสากล ไมสรางมลภาวะ หรือทําลาย
ส่ิงแวดลอมและสรางพันธมติรกับชุมชน 

3. แผนงานดานการลงทุน   ดําเนนิงานเปนไปอยางมีระบบ  จัดต้ังคณะทํางานดานการลงทุน  เพื่อ 
ศึกษาและเสนอแนะการลงทนุของบริษทักลุมสหพฒัน ใหเกิดประสิทธภิาพย่ิงข้ึนและมีผลตอบแทนท่ีชัดเจน 

4. แผนงานสงเสริมการตลาดและบริการ     บริษทัฯ  ในฐานะแกนกลางของบริษทักลุมสหพัฒน 
จัดหาชองทางการจําหนายใหมๆ        รวมทัง้การสงเสริมและประชาสัมพนัธธุรกจิบริการของกลุม   ไดแก 
His&Her  Outlet  ธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจสนามกอลฟ  และโรงเรียนการบิน 

5. แผนงานดานบุคลากร    จดัใหมีการอบรมในดานตางๆ  ทีเ่กี่ยวของกบัการทาํงานอยางตอเนื่อง   
เชน การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการรับรองการเปนสมาชิก CAC การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ การพัฒนา
ทักษะการตอนรับแขกตามพิธีการและวัฒนธรรม   การคํานวณราคาเพื่อการสงออก  การใชภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ  รวมถงึการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเกษียณ  

 
 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ 
  บริษัท  สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง  จาํกัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เมื่อ
วันที ่  5  เมษายน  2515   ในนามบริษทั  สหพฒันาอินเวสเมนต  จํากัด   ดวยทนุจดทะเบียน  6  ลานบาท     
ปจจุบัน  มีทุนจดทะเบียน  800,000,000  บาท ทนุที่เรียกชําระแลว 494,034,300  บาท ประกอบธุรกิจหลัก 
3 ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทนุในหุนบริษัทตางๆ  ธุรกจิการใหเชาและบริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
ป  2515 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  10,000,000  บาท  
ป  2516 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  40,000,000  บาท 
ป  2517 - กอต้ังโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  ณ จังหวัดชลบุรี    
ป  2520  -    เปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ป  2521 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน   60,000,000  บาท 
ป  2526 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  120,000,000  บาท               
ป  2527  -  เปล่ียนช่ือเปน บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง  จาํกัด  
ป  2529 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  240,000,000  บาท 
ป  2531 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  350,000,000  บาท                             
ป  2532  -   กอต้ังโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี และโครงการสวนอุตสาหกรรม 
    เครือสหพัฒน  ลําพนู 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  800,000,000  บาท                             
ป  2537  -   วันที่ 9 พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
ป  2546   -  เปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามญัจากเดิมหุนละ 10 บาท  เปนหุนละ 1 บาท   
ป  2547 -   ยายสํานกังานใหญจากเลขที่  2156  ถนนเพชรบุรีตัดใหม   แขวงบางกะป   เขตหวยขวาง

กรุงเทพฯ   10310    ไปยังเลขที่   530   ซอยสาธุประดิษฐ   58   แขวงบางโพงพาง    เขต
ยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 

ป  2550 -  จดทะเบียนเพิม่สาขาที่  4  เลขที่ 196 หมูที่  11  ตําบลวังดาล   อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัด 
  ปราจีนบุรี  เปนการเพิ่มธุรกจิใหบริการสนามกอลฟ    โดยใชชื่อวาสนามกอลฟกบินทรบุรี 
  สปอรตคลับ 
ป  2552 -  จดทะเบียนเพิม่สาขาที่  5  เลขที่  269  หมูที่ 15 ตําบลแมกาษา  อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
  เปนการขยายธุรกิจไปยังอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก    
ป 2557 -  จดทะเบียนเพิม่สาขาที่   6  เลขที่  1  หมูที ่6  ตําบลสุรศักด์ิ   อําเภอศรีราชา   จงัหวดัชลบุรี   

เปนการเพิ่มธรุกิจใหบริการศูนยการคา (Shopping  Mall)    โดยใชชือ่   J-Park    Sriracha 
Nihon   Mura 

- ธุรกิจโรงแรม  เคบีเอสซี   ต้ังอยูในเขตพืน้ที ่   ตําบลวังดาล   อําเภอกบินทรบุรี   จงัหวัด 
ปราจีนบุรี   ซึง่เปนทีพ่ักแหงเดียวในจังหวดัปราจีนบุรีทีต้ั่งอยูภายในสนามกอลฟ 

 นอกจากนี ้บริษทัฯ ไดมีการพัฒนาธุรกิจดานตางๆ ดังนี ้

 ดานสิ่งแวดลอม 
ป  2537 -  ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลางที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  ไดรับเกยีรติบัตร 
  จากชมรมสภาวะแวดลอม 
ป  2545 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันทั้ง  3   แหง   ไดเร่ิมนําระบบบริหารงานคุณภาพ   
      ISO  9001:2000   ดานการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใช 
ป  2546 -   วันที่  26   กันยายน   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ทัง้  3  แหง   ไดผานการตรวจรับรอง 

ISO  9001:2000   จากสถาบันรับรองมาตรฐาน  ไอเอสโอ   ดานการพฒันาที่ดินและบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
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ป  2548 -   รวมกับ  บริษัท  ปตท. จํากดั (มหาชน)   ศึกษาและทําโครงการสงเสริมการใชกาซ   NGV   
   ในรถยนต  และรถบรรทุก     แทนการใชน้าํมันที่มีราคาเพิ่มสูงข้ึน      ในสวนอุตสาหกรรม 
                        เครือสหพัฒน  ศรีราชา 
ป  2549 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน กบินทรบุรี มีปริมาณน้าํเสียจากโรงงานที่ผานการบาํบัดแลว 
   เปนจํานวนมาก  เพื่อเปนการบริหารน้ําใชอยางยั่งยืน  บริษัทฯ จึงไดพฒันาพืน้ทีว่างเปลาให 
   เกิดประโยชนสูงสุด  โดยจัดสรางสนามกอลฟ  ขนาดมาตรฐาน  18 หลุม  ซึง่สามารถรองรับ 
   ปริมาณน้าํใชที่ผานการบําบัดแลวเขามาใชประโยชนไดในปริมาณมาก 
ป  2550 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา   เขารวมโครงการยกระดับมาตรฐาน   ผูประกอบ 

การอุตสาหกรรมดวยระบบการจัดการส่ิงแวดลอม   ISO 14001   สนับสนนุโดยกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ป  2551 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา    ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  
  ISO 14001:2004   ของระบบ  Central   Wastewater   Treatment  จาก   TUV NORD  
  (Thailand)  Ltd.  ตามใบ   Certificate  Registration  No. 44 104 082444    วนัที ่  20   
  สิงหาคม  
ป  2552 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ลําพนู       ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  

  ISO  14001:2004   ของระบบ   Central   Wastewater   Treatment   จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา   ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมให 
เปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบ 
การอุตสาหกรรมตอสังคม  พ.ศ. 2552  (Standard  for Corporate Social  Responsibility 
(CSR-DIW)  B.E. 2552)  วันที ่ 22  กนัยายน 

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

แรงงาน  กระทรวงแรงงาน วันที่  23  กนัยายน 
- ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลางที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา  และ  กบินทรบุรี 

ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม        ใหเปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่
ดําเนนิงานตามหลักเกณฑธรรมาภิบาล   ส่ิงแวดลอม 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันทั้ง  3 แหง ไดผานการตรวจรับรอง  ISO 9001:2000  จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ  ดานการพัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ไดยกระดับเปน  ISO 9001:2008 
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- จัดต้ัง ศูนยวิจยัพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและพลังงานข้ึนที่อําเภอเมือง จงัหวัดราชบุรี เพื่อการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมหรืออุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industries)
เปนการดําเนนิการในรูปแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Town)   

ป  2553 - ศูนยวิจยัพฒันาดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน  ไดดําเนนิการศึกษา     รวบรวมขอมลู    ดาน 
  กายภาพ   เศรษฐกิจ   สังคม   ส่ิงแวดลอมของพืน้ที่และชุมชน  รอบรัศมี  60  กิโลเมตร เพื่อ 
  เตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินการจัดต้ังอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (Eco Town) 
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  กบินทรบุรี    ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม

ISO 14001:2004   ของระบบ   Central  Wastewater  Treatment   จากสํานักรับรองระบบ
คุณภาพ (สรร.)  สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (วว)   และไดรับ
เกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม   ใหเปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอตุสาหกรรมตอสังคม  พ.ศ. 2553    
(Standard for Corporate Social  Responsibility  (CSR-DIW)  B.E. 2553 ) 

ป  2554 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ศรีราชา   ไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ในสวนของระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง     ใหเปนระบบบําบัดน้าํเสียรวมที่ไดรับมาตรฐาน 
  โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง”  ภายใต  “โครงการยกระดับผูประกอบ 
  การจัดการของเสีย”  ประจําปงบประมาณ  2554 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ลําพูน   ไดรับเกียรติบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปน 
  สถานประกอบการอุตสาหกรรม  ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ 

อุตสาหกรรมตอสังคม พ.ศ. 2554  (Standard  for  Corporate  Social  Responsibility  
(CSR-DIW)  B.E. 2554) 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  กบินทรบุรี   ไดรับเกียรติบัตรจากศูนยปฎิบัติการตอสูเพื่อ 
  เอาชนะยาเสพติด   จังหวัดปราจีนบุรี     ใหเปนนิคมอุตสาหกรรมสีขาวปองกันยาเสพติด   
  ประจําป พ.ศ. 2554  

- ศูนยวิจยัพฒันาดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน   จงัหวดัราชบุรี    ไดดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมในรูปนทิรรศการเคลื่อนที ่   ใหความรูดานส่ิงแวดลอม   และพลังงาน   
เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก   พลังงานทดแทนรูปแบบตางๆ    เชน  พลังงานลม    พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานน้ํา พลังงานชีวมวล  และใหความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ประกอบดวย  
การคัดแยกขยะ   และนาํหลักการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย    เผยแพรใหกับนักเรียน
โรงเรียนรอบๆ พืน้ที ่  
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ป  2555 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน    ไดรับประกาศนยีบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม   ในเร่ือง 
ของการปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง  พ.ศ. 2555   (Standard  for  Corporate  Social  Responsibility  (CSR-DIW)  
B.E. 2555 )  CSR-DIW Continuous Award 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา   และลําพนู        ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวง 
อุตสาหกรรมใหเปนสมาชิกเครือขาย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม  Standard  for  Corporate  Social  Responsibility 
(CSR-DIW Network Center) 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา     ไดรับมอบประกาศเกยีรติคุณจากกรมโรงงาน 
  อุตสาหกรรม        ไดผานเกณฑการตรวจประเมินตามโครงการระบบการจัดการพลังงาน   
  (EnMS-DIW) ในสวนของระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง (Central  Wastewater Treatment)  

ภายใตโครงการตรวจประเมิน    เพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล  
(ISO 50001:2011)    โดยไดดําเนินการจัดทํารูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาลง   5%  
เมื่อเทียบกับคาไฟฟาป  2554  

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา  กบินทรบุรี และลําพนู  ไดรับการรับรองระบบ 
  อยางตอเนื่อง    จากการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที ่  มอก. 9001-2552  
  (ISO  9001:2008)      ขอบขายการรับรอง    “ การพัฒนาที่ดินและการใหบริการระบบ 
  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ”    โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพฒันา 
  มูลนิธ ิ(Management  System Certification  Institute  (Thailand),  Foundation  For    
  Industrial Development) 
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา   ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  
  ISO  14001:2004    จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  (วว)  
  ภายใตขอบขายการดูแลระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง  

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน    ศรีราชา     ไดรับรางวัลดีเดนนวัตกรรมเทคโนโลยสีีเขียว 
"Green Industrial Park" 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ศรีราชา  ไดรับมอบโลรางวัลดีเดนดาน  Green  Industrial   
  Park   จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม วนัที ่12  กรกฎาคม 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ศรีราชา  และกบินทรบุรี  ไดรวมดําเนนิการเขาสูโครงการ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชงินิเวศเชิงพืน้ที่   (Eco  Industrial  Complex)   ของกรมโรงงาน 

  อุตสาหกรรม    กระทรวงอุตสาหกรรม      โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมใหการพฒันา 
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อุตสาหกรรมของประเทศไทย   เปนการพฒันาแบบมีสวนรวมจากทกุภาคสวน  โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของ   รวม  5   มิติ      ประกอบดวย     ดานเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม  สังคม  กายภาพ  และการบริหารจัดการ   

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ลําพูน        ไดดําเนนิการจัดทําพื้นที่ไรนาสวนผสม  ภายใต   
  “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ดร.เทยีม    โชควัฒนา    จังหวัดลําพูน”     เพื่อใหเปนศูนยการ 

เรียนรูความสมดุลระหวางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ      ตลอดจนถายทอด 
องคความรูใหชุมชนโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 

ป  2556 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน    ศรีราชา     ไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน  
  ไอเอสโอ    เปนกลุมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกในประเทศไทย  ทีไ่ดรับการ 
  รับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน  ISO 50001:2011 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO 
14001:2008  แบบ Multisite รวม 3 แหง  คือ ศรีราชา กบินทรบุรี ลําพูน จากสถาบนัสํานัก
รับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วว)  ซึ่งเปนปแรกสําหรับการขอการรับรองในรูปแบบ Multisite  

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา  กบินทรบุรี   ลําพนู    มีการเพิ่มปริมาณการนาํน้าํ 
รีไซเคิลกลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มข้ึนจากเดิม    เพื่อลดปริมาณการ
ทิ้งน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา ไดรับมอบรางวัล “ความรวมมือในการอนุรักษและ
ฟนฟูแมน้าํเปนอยางดี” ประจําป 2556 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเปน
เคร่ืองยืนยันถงึความมุงมั่นในการเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม  และมีความใสใจ
ตอส่ิงแวดลอมในทกุข้ันตอนของกระบวนการดําเนินกิจการ     โดยเฉพาะการมนีโยบายการ
บริหารจัดการน้ําเสียภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อใหน้ําเสียที่ปลอยจากสวนอุตสาหกรรม
ผานตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด        และจะไมสงผลกระทบตอแหลงน้ํา
สาธารณะ   

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน    ศรีราชา   และลําพูน       ไดรับเกยีรติบัตรจาก  กระทรวง
อุตสาหกรรม  ในเร่ืองของการปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง  
CSR-DIW Continuous Award 2013 ภายใตโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ใหยกระดับสูวัฒนธรรมและเครือขายสีเขียวอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 ป  2557 - บริษัทฯ ไดรับรางวัล  CSR Recognition ประจําป 2557 ประเภทรางวัล Rising Star  จัดข้ึน 
  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนประกาศเกียรติคุณทีแ่สดงถึงความมุงมัน่ที่จะ

พัฒนาองคกรสูความยัง่ยนืและใหความสําคัญกับการดําเนนิธุรกิจอยางสมดุล ในมิติดาน
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ส่ิงแวดลอม สังคมและบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ไดเขารวมเปนคร้ังแรก อีกทัง้ยงัแสดงให
เห็นถึงศักยภาพดานการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนยัสําคัญ 

 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ศรีราชา  และกบินทรบุรี    เขารวม “โครงการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม บริษัทฯ มีการพฒันาสวนอุตสาหกรรม โดยการสรางความสมดุลทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  ซึง่เปนความรวมมือจากทกุภาคสวน  

 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา เปนกลุมอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทย ที่
ไดรับคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยกริฟฟธ ประเทศออสเตรเลีย สาขาวศิวกรรมศาสตร ในการ
เขารวมโครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาอรรถประโยชนจากการดําเนินงานดานสุขภาพและ
ความปลอดภัย ในการพฒันาโครงการอุตสาหกรรมเชงินิเวศ” 

 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน กบินทรบุรี เขารวม “โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการน้าํในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยอุตสาหกรรมจงัหวัดปราจีนบุรี เพื่อสงเสริมใหโรงงาน
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นาํหลัก 3R มาใชในการบริหารจัดการน้ําภายในโรงงาน ซึง่เปนการ
ลดปริมาณการใชทรัพยากรน้ํา และการใชทรัพยากรน้าํใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน กบินทรบุรี เขารวม “โครงการยกระดับผูประกอบการจัดการ
ของเสีย ประจําป 2557” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบและใหคําแนะนําใน
การจัดการของเสีย 

 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันศรีราชา กบินทรบุรี และลําพนู ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008   จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ
มาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 แบบ Multisite จากสถาบันรับรอง
ระบบคุณภาพ (วว.) รวมถงึสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา ยังคงรักษามาตรฐาน
การจัดการดานพลังงาน  ISO 50001:2011 อยางตอเนื่อง 

 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ลําพนู  ไดรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2014  
จัดข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม  เมื่อวันที ่ 21  ตุลาคม  2557    ซึ่งเปนประกาศเกยีรติคุณ
ที่แสดงถงึความมุงมัน่ที่จะพฒันาองคกรสูความยัง่ยนื และใหความสําคัญกับการดําเนิน
กิจการที่ถายทอดเทคโนโลยรีะบบสีเขียวทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ชุมชน และบรรษทัภิบาล 
อีกทั้งยังแสดงถึงการสงเสริมศักยภาพมุงสูการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมอยางยั่งยนื 

 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ลําพนู ไดรับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ใหเปน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  ซึ่งเปนการบริหารการจัดการส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบ มีการติดตามประเมนิผล และทบทวนเพื่อการพฒันาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยนื 
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 ดานการบริหารจัดการ 
ป  2540 - รวมกับบริษทักลุมสหพัฒน  จัดงาน  SAHA  GROUP  EXPORT’ 98  โดยเนนตลาด 
  ตางประเทศ 
ป  2541 -   รวมกับบริษทักลุมสหพัฒนจัดงาน SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION 
  เนนทัง้ตลาดตางประเทศและในประเทศ  และไดจัดตอเนื่องเปนประจําทุกป 
ป  2545 -  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่ 7  (ชดุที่ 9)  เมื่อวนัที่ 14  พฤศจกิายน   ไดมีมติอนุมัติ

นโยบายในการกํากับดูแลกจิการ จริยธรรมธุรกิจ  และจรรยาบรรณพนักงาน 
 - ขายที่ดินในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนใหกบับุคคลภายนอกเปนคร้ังแรก   โดยขายที่ดิน 

 ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน   ลําพนู  ใหแก บริษทั แอบบีเครสท (ประเทศไทย)  จาํกัด   
ซึ่งประกอบธุรกิจเคร่ืองประดับ 

ป  2546 - ปรับองคกรใหม     โดยมี  2  หนวยงานใหญ    คือ    บริหาร 1    ดูแลและบริหารงาน 
สํานักงานใหญ    และบริหาร  2     ดูแลและบริหารงานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน 

ป  2551       - คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงต้ัง  นางดรุณี    สุนทรธํารง   เปนเลขานุการบริษทั   เมื่อวันที่  
      12 พฤษภาคม  
  -  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ     กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท      กฎบัตรคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบ    กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   กฎบัตรคณะกรรมการ 
   บริหาร   และอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ     เมื่อวนัที ่ 18  
  ธันวาคม และมีผลใชบังคับต้ังแต  วนัที ่ 19  ธนัวาคม  เปนตนไป 

-  นําหุนของบริษัทที่เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่บริษัทฯ 
   ถืออยูเขาฝากในระบบอิเล็กทรอนิกส  (Scripless)  กับ บริษัท  ศูนยรับฝากหลักทรัพย

ประเทศไทย จาํกัด  (TSD) 
ป  2552 -  งาน  SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION  เปล่ียนเปนงาน SAHA GROUP   
  FAIR   
ป  2553 - แกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธิขอ  3  วตัถุประสงคของบริษัท   โดยใหแกไขขอ  4  และ 
  เพิ่มเติมอีก  4  ขอ   จากวัตถุประสงคเดิม  37  ขอ  รวมเปนวัตถปุระสงคทัง้ส้ิน  41  ขอ   
 - แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ  30   และยกเลิกขอ  18  และขอ  65  ดังนัน้  ขอบังคับ 
  ของบริษัทลดลงจากเดิม  65  ขอ  เปน  63 ขอ 
ป  2554 -    เพิ่มหนวยงานบริหารและพัฒนาองคกร  และกลยทุธบริหารการลงทุน 
ป  2556 - แกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธิ ขอ 3 วตัถุประสงคของบริษัท  โดยใหแกไขขอ  6  และ 

 เพิ่มเติมอีก 1 ขอ  จากวัตถปุระสงคเดิม  41  ขอ  รวมเปนวัตถุประสงคทัง้ส้ิน  42  ขอ 
- ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ พ.ศ. 2556  จํานวน 6  ฉบับ  ซึ่งเปนเร่ืองการเบกิจายเงิน การ

จัดซื้อ จัดจาง และการขาย/จําหนายทรัพยสินและวัสดุเหลือใช 
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- ปรับปรุงระเบียบการควบคุมภายใน      โดยปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน  (Internal 
Consulting)  ตามหลักการสากล (COSO : The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission)  

- ปรับปรุงระเบียบการประเมนิผลและสวัสดิการ 
- ปรับแผนผังองคกรใหม โดยปรับสายการบังคับบัญชา  ประกอบดวย 2 สายงานหลัก คือ 

สายงานพัฒนาและบริหารโครงการและทรัพยสิน และสายงานสนับสนุนองคกร การลงทุน/
การคา  นอกจาก  2  สายงานหลักแลว  ยงัมีสํานักกรรมการผูจัดการใหญ  

- ปรับปรุงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ  ใหสอดคลองกับการ
บริหารงานในปจจุบัน 

- โครงการ  J-Park  Sriracha  Nihon Mura    ซึ่งเปน  Shopping   Mall   โดยการเปดใหเชา
พื้นที่   ประกอบดวย  รานเส้ือผา  รานอาหาร  รานสะดวกซ้ือและ  Supermarket  ในแถบ
ชายฝงทะเลตะวันออก  (Eastern  Seaboard )  ต้ังอยูที ่  ตําบลสุรศักด์ิ   อําเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี         

ป  2557 - ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ  พ.ศ. 2557  จาํนวน   6  ฉบับ      ซึ่งเปนเร่ืองการเบกิจายเงิน การ 
   จัดซื้อ  จัดจาง  และการขาย/จําหนายทรัพยสินและวัสดุเหลือใช 

- ปรับปรุงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ  ใหสอดคลองกับการ
บริหารงานในปจจุบัน 

- กําหนดแผนธรุกิจ ประจําป 2557 รวม 7 แผนงาน  และปลายป 2557 ไดปรับแผนธุรกิจจาก 
7 แผน เปน 5 แผน  

- แตงต้ังคณะทาํงานดานการลงทุน เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนของบริษทั และบริษัท
กลุมสหพัฒน ใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและมีผลตอบแทนที่ชัดเจน ตรงตามนโยบายการ
ลงทนุของบริษัทกลุมสหพฒัน 

- แตงต้ังคณะทาํงานพิจารณากําหนดคาตอบแทนพนกังาน    เพื่อรวมพิจารณาผลการปฏิบัติ 
งาน กาํหนดหลักเกณฑการพิจารณาปรับเงินเดือนและเงนิอุดหนุนประจําป เพื่อใหเกิด
ความเสมอภาค  ชัดเจน  โปรงใส  ตรวจสอบได 

- ปรับปรุงโครงสรางองคกร  กฎระเบียบตางๆ  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ระเบียบ / 
สวัสดิการ  (เกษียณอายุ)  รวมถงึการวางแผนพัฒนาบุคลากร  

- พัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) 
ดวยระบบคอมพิวเตอร เพือ่ใชประโยชนในการเก็บรวบรวม ปรับปรุงและการสืบคนขอมูล 
ปรับแตง วิเคราะห และการแสดงผลขอมูลเชิงพืน้ที่  
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 1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบรษิัท 
 (1)  นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
  บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท   เมื่อวนัที ่ 5  เมษายน  2515   ในนาม บริษทั สหพฒันา
อินเวสเมนต  จํากัด  ดวยทนุจดทะเบียน  6 ลานบาท  ปจจุบัน มทีุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนที่
เรียกชําระแลว 494,034,300 บาท ประกอบธุรกิจหลัก 3  ประเภท  ไดแก  ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตางๆ 
ธุรกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ และบริษทักลุมสหพัฒนจะพิจารณา
ศักยภาพในการลงทนุและจะลงทนุรวมกนั โดยพิจารณาลงทุนในธรุกิจที่เกีย่วเนือ่งกัน หรือเอ้ือประโยชนตอ
กัน มีนโยบายใหบริษทัที่รวมลงทนุและทาํธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกบักิจการที่ลงทุนมากทีสุ่ด เปนผูติดตามผลการ
ดําเนนิงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อใหทราบปญหาที่เกิดข้ึนและรายงานใหบริษทัฯ และผูถือหุนกลุมสหพัฒน
ทราบ เพื่อรวมกันเสนอแนวทางแกไขใหทันกับสถานการณ ทั้งนี้ การดําเนินงานของแตละบริษัทที่บริษัทฯ 
เขาไปรวมลงทุนเปนอํานาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ ปจจุบัน บริษทัฯ ไดขยายการลงทนุอยาง
ตอเนื่อง ในสายธุรกิจการผลิต  สายธุรกิจจดัจําหนาย  สายธุรกิจบริการ  และอ่ืนๆ 
 



 

(2)  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ ไมมีการถือหุนในบริษัทยอย มีแตการถือหุนในบริษัทรวม รวม 24 บริษัท สัดสวนของสิทธิออกเสียงเปนไปตามสัดสวน 
 การถือหุน  แยกตามสายธุรกิจไดดังนี้  
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บริษัท โชควฒันา จํากัด ผูถือหุนรายใหญ (15.36%)

บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากดั (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. เอส.ที.(ไทยแลนด) (23.75%) 
- บมจ. ธนูลักษณ (23.52%) 
- บจ. แชมปเอช (22.50%) 
- บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟูดส (21.96%) 
- บมจ. ไทยวาโก (21.26%) 
- บจ. ที ย ูซ ีอลีาสติค (21.00%) 
- บจ. เอส. แอพพาเรล (20.00%) 
- บจ. ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอริ่ง (20.00%) 

สายธุรกจิจัดจําหนาย 

- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล (22.10%) 
- บมจ. สหพฒันพิบูล (20.04%) 
- CANCHANA INTERNATIONAL CO., LTD. (20.00%)

สายธุรกจิบรกิารและอื่นๆ

- บจ. สหพัฒนเรียลเอสเตท (40.00%) 
- บจ. อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง1992 (40.00%) 
- บจ. บุญแคปปตอลโฮลดิ้ง (36.00%) 
- บจ. พิทักษกจิ (33.52%) 
- บจ. เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี (28.15%) 
- บจ. ทรัพยสินสหพัฒน (26.25%) 
- บจ. เค อาร เอส ลอจิสติคส (20.00%) 
- บจ. สห โตคิว คอรปอเรชั่น (20.00%)  
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โครงสรางการถือหุน 
 1.  ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถือ
หุนของบรษิทั  รวมกันเทากับรอยละ 4.05 ซ่ึงไมเกินรอยละ 25 ของหุนทีอ่อกจําหนายและเรยีก
ชําระแลว และบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนของ Free Float เทากับรอยละ 35.76 ซ่ึงมากกวารอยละ 
25 ของหุนทีอ่อกจําหนายและเรยีกชาํระแลว 
 2. บริษัทฯ   มีโครงสรางการถือหุนแบบไขว  แตการถือหุนไขวดังกลาวไมมีลักษณะเปนการถือหุนไขว
ที่ขัดหรือแยงกบัหลักเกณฑขอ 14  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนทีอ่อกใหม 
 3.  บริษัทฯ ไมไดสรางกลไกเพื่อปองกนัการครอบงํากิจการบริษัทฯ ไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนใน
กลุมธุรกิจและการถือหุนไขวระหวางกัน ในหัวขอ การถือหุนไขว     
 4. ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มสัีดสวนการถอืหุนของนักลงทนุสถาบันตางชาติ  จํานวน 
31,520,090  หุน  เทากับรอยละ  6.38  และสัดสวนการถือหุนของนกัลงทนุสถาบันไทยจํานวน 263,470  หุน 
เทากับรอยละ 0.05 รวมสัดสวนการถือหุนของนกัลงทนุสถาบัน จํานวน 31,783,560  หุน เทากบัรอยละ 6.43 
 5. บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีมกัน   หากบริษัทฯ  มเีร่ืองการซื้อหุนคืน  แตในป  2557 
บริษัทฯ ไมมีการซื้อหุนคืน  
 6. บริษัทฯ ไดเผยแพรขาวสาร ขอมูล ของบริษัท  ผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
เว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th)  สนับสนนุใหผูถอืหุนเขารวมประชุมผูถือหุน นอกจากนี้  ยังจัดงาน  
นกัวเิคราะห  นักลงทนุ  พบกลุมสหพัฒน  ซึ่งในป  2557  เปนการจัดงานคร้ังที ่ 6  โดยเปดโอกาสใหผูถือหุน 
นักวเิคราะห นักลงทนุ และผูสนใจทัว่ไป ไดพบกับผูบริหารและยังไดพบกับผูถือหุน นักวเิคราะห นักลงทนุ
อ่ืนๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกนั อีกทั้งยังไดรวมกบัตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย จัดกิจกรรมเย่ียมชมการดําเนนิงานของบริษัท และบริษัทกลุมสหพฒัน 
(Company Visit) ในป 2557 ไดเยี่ยมชม บรษิัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบรษิัท ธนลูักษณ 

จํากัด (มหาชน) เพื่อใหขอมูลแกผูลงทนุใชประกอบการตัดสินใจลงทนุ จึงไมมีการกีดกนัหรือสราง

อุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถติดตอสื่อสารระหวางกัน นอกจากนี้สมาคมสงเสริมผู
ลงทนุไทย  ยังไดเยี่ยมชมโครงการแมสอด ที่ตําบลแมกาษา  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก  ของบริษทั 

 7. บริษัทฯ ไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุน (Shareholders agreement)  ทีม่ีผลกระทบอยางมีนยัสําคัญ
ตอบริษัท หรือผูถือหุนรายอ่ืน 
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การถือหุนไขว 
  บริษัทฯ มีการถือหุนไขวระหวางกนั ดังนี ้
 (1)   การถือหุนเกินกวา 50% 
  (ก)  บริษทัอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา 50%   
   บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอ่ืน   -ไมมี- 
 (ข)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษัทอ่ืน เกนิกวา 50%  
  ตองไมปรากฏวาบริษทัอ่ืนถอืหุนไขวในบริษัทฯ  -ไมมี- 
 (ค)  บริษัทฯ เปนผูถือหุนเกนิกวา 50% ในบริษัทอ่ืน  ต้ังแต 2 บริษัทข้ึนไป     
  ตองไมปรากฏวาบริษทัอ่ืนเหลานัน้ ถือหุนไขวระหวางกัน  -ไมมี- 
 (2) การถือหุนเกนิกวา 25%  แตไมเกินกวา 50% 
 (ก)  บริษทัอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษทัฯ เกินกวา 25%  แตไมเกินกวา 50%   
  บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอ่ืนเกินกวา 10%    -ไมมี- 
 (ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษทัอ่ืน  เกินกวา 25%  แตไมเกินกวา 50%   
  ตองไมปรากฏวาบริษทัอ่ืนถอืหุนไขวในบริษัทฯ เกนิกวา  10%- ไมมี- 
 
 ตามรายละเอียด ดังนี้.-  

 

 (3)  การถือหุนไมเกินกวา 25% 
 (ก)   บริษทัอ่ืนเปนผูถือหุนในบริษัทฯ ไมเกินกวา 25%   
   บริษัทฯ ตองไมถือหุนไขวในบริษัทอ่ืนเกินกวา 25%    - ไมมี- 

 

ลําดับ ช่ือบริษัท 
บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทอ่ืน บริษัทอ่ืนถือหุนในบริษัทฯ 

สัดสวนการถือหุน สัดสวนการถือหุน 

1. บจ. สหพัฒนเรียลเอสเตท 40.00 0.21 
2. บจ. อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 40.00 - 
3. บจ. ฮูเวอรอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 37.73 - 
4. บจ. บุญ แคปปตอลโฮลด้ิง 36.00 - 
5. บจ. พิทักษกจิ 33.52 - 
6. บจ. ไหมทอง 31.00 - 
7. บจ. สหชลผลพืช 29.73 - 
8. บจ. เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี 28.15 0.59 
9. บจ. ทรัพยสินสหพัฒน 26.25 0.07 
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 (ข) บริษัทฯ เปนผูถือหุนในบริษทัอ่ืน ไมเกนิกวา 25%   
  ตองไมปรากฏวาบริษทัอ่ืนถอืหุนไขวในบริษัทฯ เกนิกวา 25%   -ไมมี- 
 
                ตามรายละเอียด ดังนี้.- 
 

 
หมายเหตุ: บริษัทฯ  มีโครงสรางการถือหุนแบบไขว  แตการถือหุนไขวดังกลาวไมมีลักษณะเปนการ 

ถือหุนไขวระหวางกนัที่ขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ ขอ 14  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ 
ตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

 
 1.4 ความสมัพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
    - ไมมี -  

ลําดับ ช่ือบริษัท 
บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทอ่ืน บริษัทอ่ืนถือหุนในบริษัทฯ

สัดสวนการถือหุน สัดสวนการถือหุน 

1. บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอร่ี 25.00 0.34 
2. บจ. ไลออน (ประเทศไทย) 24.80 0.26 
3. บมจ. ธนูลักษณ 23.52 0.72 
4. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อนิเตอรเนชั่นแนล 22.10 9.72 
5. บมจ. ไทยเพรซเิดนทฟูดส 21.96 0.20 
6. บมจ. ไทยวาโก 21.26 0.68 
7. บมจ. สหพฒันพิบูล 20.04 6.72 
8. บมจ. นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) 15.50 0.07 
9. บมจ. เอส แอนด เจ อินเตอร 15.35 0.24 
          เนชั่นแนล  เอนเตอรไพรส   

10. บมจ. ฟารอีสท ดีดีบี 14.08 0.28 
11. บมจ. ประชาอาภรณ 13.78 0.49 
12. บมจ. โอ ซ ีซ ี 12.73 0.06 
13. บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ 12.03 0.09 
14. บมจ. นิวพลัสนิตต้ิง 5.33 0.02 



 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ   
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทนุในหุนบริษัทตางๆ ธุรกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

(1) โครงสรางรายได 
               (หนวย : พันบาท) 

               
 
                  

กลุมธุรกิจ ดําเนนิการโดย 
% การถือหุน  
ของบริษัท 

ป 2557 ป 2556 ป 2555 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

ธุรกิจการลงทุนในหุนบริษัทตางๆ         
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทรวมในกลุม 20 – 40 1,080,519 25.67 1,102,090 26.39 1,198,844 29.56 
     เงินปนผล บริษัทตางๆ 0.03 –19.99 195,523 4.65 221,244 5.30 209,080 5.15 
ธุรกิจใหเชาและบริการ บริษัทฯ 2,610,867 62.03 2,468,687 59.11 2,252,932 55.54 
ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ 170,888 4.06 303,847 7.27 202,005 4.98 
อื่นๆ บริษัทฯ 151,339 3.59 80,823 1.93 193,283 4.77 

รวม  4,209,136 100.00 4,176,691 100.00 4,056,144 100.00 

บริษัท สหพัฒ
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 (2) การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจการลงทนุในหุนบริษัทตางๆ  ธุรกิจการใหเชา
และบริการ  และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 2.1 ธุรกิจการลงทุนในหุนบรษิัทตางๆ 
 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบรกิาร 
 บริษัทฯ ลงทนุในหุนบริษทัตางๆ โดยมีวตัถุประสงค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกบริษทัฯ ในระยะ
ยาวและเปนธรุกิจที่เสริมกับธุรกิจที่บริษทักลุมสหพัฒนดําเนนิการอยู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  โดย
บริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงนิปนผล ในป 2557 บริษัทฯ ไดมีการลงทุนเพิ่ม 10 บริษัท เปนเงนิ  
62,239,710.00 บาท  และมกีารยกเลิกการลงทุนเนื่องจากการเลิกกิจการและจําหนายออก จาํนวน 5 บริษทั   
 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 จํานวนบริษทัที่บริษัทฯไดลงทุนในหุนบริษทัตางๆ มีจํานวนทั้งส้ิน 
151 บริษัท  ประกอบดวย  3  สายธุรกิจหลัก 
 1. สายธุรกิจการผลิต 
 2. สายธุรกิจจัดจาํหนาย 
 3. สายธุรกิจบริการและอ่ืนๆ 
 สายธุรกจิการผลิต บริษทัฯ รวมลงทนุกับผูประกอบการทัง้ในประเทศและตางประเทศ โดย
ลงทนุในบริษทัผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตสินคาสําเร็จรูปทั้งอุปโภคและบริโภค ภายใตเคร่ืองหมายการคาของ
บริษัท  และบริษัทกลุมสหพัฒน และเครื่องหมายการคาที่บริษทัฯ และบริษัทกลุมสหพฒันไดรับลิขสิทธิ์จาก
ตางประเทศ   เชน 

 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จาํกัด   ผูผลิตสินคาอุปโภค ภายใตเคร่ืองหมายการคา  เชน 
เปา  โคโดโม  โชกุบุสซึโมโนกาตาริ  ซิสเทม็มา  คิเรอิคิเรอิ  และซ่ือสัตย  เปนตน 

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

 บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด  (มหาชน)   ผูผลิตชุดชั้นในสตรีและเส้ือผาสําเร็จรูป  ภายใต
เคร่ืองหมายการคา  เชน  Wacoal,  ELLE,   Enfant  และ  BSC  เปนตน 

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

 บริษัท   เอส แอนด เจ   อินเตอรเนช่ันแนล   เอนเตอรไพรส   จาํกัด (มหาชน)    ผูผลิต
เคร่ืองสําอาง  เชน  BSC  เปนตน 

 สายธุรกจิจัดจําหนาย   บริษัทฯ ลงทุนในบริษัททีป่ระกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุปโภค
บริโภค และบริษัทขายตรง    ซึ่งสวนใหญเปนการรวมลงทนุของบริษทักลุมสหพัฒน และสินคาทีจ่ัดจําหนาย
สวนใหญเปนสินคาที่ผลิตโดยบริษัทผลิตของกลุมเชนกนั  เชน 
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 บริษัท สหพฒันพบูิล จํากัด (มหาชน)  จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค เชน ผงซักฟอกเปา
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมามา  ผลิตภัณฑซิสเทม็มา  สบูเหลวโชกุบุสซโึมโนกาตาริ   น้าํยาลาง
จานไลปอนเอฟ  ผลิตภัณฑโคโดโม  คิเรอิคิเรอิ    i-Healti Q10  ซื่อสัตย   และบะหมีอ่บแหง 
กึ่งสําเร็จรูปมามาราเมง  เปนตน 

 บริษัท  ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเนชั่นแนล  จํากดั  (มหาชน)   จําหนายสินคาประเภทตางๆ   เชน   
เส้ือผาสําเร็จรูป Arrow, Lacoste, Guy Laroche, ELLE, DAKS,  ชุดชั้นใน Wacoal,  
เส้ือผาเด็ก Enfant,  Absorba,  รองเทา  Regal,  Naturalizer,  Sby, ชุดกฬีา  Mizuno,  
ผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคา  BSC  เปนตน 

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

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดขยายการลงทุน   โดยการรวมทนุในบริษทัที่ประกอบธุรกิจ รานสะดวก 
ซื้อ  รานคาปลีก จําหนายผลติภัณฑบํารุงสุขภาพ และเสริมความงาม รวมทัง้สินคาอุปโภคและบริโภค เชน  

 บริษัท สห ลอวสัน จํากัด  ประกอบธุรกิจ  รานสะดวกซ้ือ (Convenient  Store) 

 บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด  ประกอบธุรกิจ  รานคาปลีกและจําหนายผลิตภัณฑบํารุง
สุขภาพและเสริมความงาม รวมทั้งสินคาอุปโภคและบริโภคในประเทศไทยและประเทศใน
กลุมอาเซยีน (เปนรานคาปลีกสไตลญ่ีปุน ใหบริการในแบบ One Stop Service มีสินคาให
เลือกหลากหลาย) 

สายธุรกจิบรกิารและอ่ืนๆ   บริษัทฯ ลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ ทีม่ีศักยภาพ  ใหผลตอบแทนที่นา
พอใจในระยะยาว และประกอบธุรกิจทีส่นบัสนนุบริษทักลุมสหพัฒน บริษทัในสายนี้อยูในสายงาน
บริการ  รานอาหาร  การลงทุนและการพฒันาอสังหาริมทรัพย  เชน 

 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จาํกัด  (มหาชน)  ผลิตและจัดจําหนายไฟฟา และไอน้าํ 

 บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จาํกัด (มหาชน) รับจางผลิตงานโฆษณาและเปนนายหนาขายบริการ
ดานโฆษณา 

 บริษัท อีสเทรินไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้าํและอากาศ  ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียและระบบผลิตน้ําประปา 

 บริษัท นิปปอน เต ซาโต จํากัด ประกอบธรุกิจ รานอาหาร  

 บริษัท สห  โตคิว คอรปอเรชั่น จาํกัด ประกอบธุรกิจ พฒันาอสังหาริมทรัพย 

 บริษัท เจ แอนด พี (ประเทศไทย) จาํกัด ประกอบธุรกิจ จาํหนายโทรศัพทเคล่ือนที ่ ใน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

 บริษัท เคพี ซอฟท จํากัด ประกอบธุรกิจ บริการออกแบบและพัฒนาซอฟแวรทางธุรกิจ 
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 2.1.2 การตลาด และการแขงขนั  
 การตลาด    บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทนุในหุนบริษทัตางๆ ซึง่มทีั้งบริษัทผลิตวัตถุดิบ  เพื่อ
ปอนใหแกบริษัทผลิตสินคาสําเร็จรูปและบริษัทจําหนาย ปจจุบันการตลาดมีการแขงขันสูงและรุนแรงมากข้ึน  
เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน และสรางความพึงพอใจแกผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงดุลยภาพ
ดานส่ิงแวดลอมและสังคม  ผูผลิตจึงมุงเนนการสรางนวัตกรรม ซึ่งไมไดจํากัดเพียงการพฒันาสินคาและ
บริการใหมๆ ที่สามารถแขงขันไดเทานั้น แตยังตองสามารถตอบสนองความตองการของสังคมที่ตระหนกัถงึ
ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate  Social  Responsibility : CSR)  เพิ่มมากข้ึน  รวมถึงการให
ความสําคัญกบัการมุงสู  “เศรษฐกิจสีเขียว (Green  Economy)”  โดยการเพิม่มูลคาใหแกสินคา มุงเนน
สินคาประเภท Green Productivity  ซึ่งจะมีสวนในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมถงึการส่ือสารถงึผูบริโภคอยางตอเนื่อง ซึง่เปนส่ิงที่ผูบริโภคใหความสําคัญและเปน
ปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซือ้ ดังนั้น บริษัทในสายธุรกิจการผลิตไดจัดหาวัตถุดิบและการผลิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม   เพื่อเพิม่คุณภาพของสินคาใหสนองความตองการของผูบริโภคยุคใหม นอกจากนี ้ผูผลิตตองมุง
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตที่ทาํใหเกิดการบริหารตนทนุใหลดลง และตองมีความคลองตัวในการจัดการ   
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน จึงจะสามารถรักษาและเพิ่มสวนแบงการตลาดได ซึ่งบริษัท
กลุมสหพัฒนจะไดเปรียบคูแขงในดานความหลากหลายและตนทนุทีตํ่่ากวา มีการวิจัย คนควา และพัฒนา
วัตถุดิบใหมๆ อยางสม่ําเสมอ  และบริษทักลุมสหพัฒนสวนใหญไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 9001:2008 
 นอกจากดานการผลิตแลว ชองทางการจัดจําหนายกเ็ปนอีกกลยุทธหนึ่งที่สําคัญ สินคาของ
บริษัทกลุมสหพัฒนสวนใหญจะจัดจําหนายผานบริษทัผูจัดจําหนายบริษัทกลุมสหพัฒน  เชน บริษัท 
สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไอ. ซี.ซ.ีอินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (มหาชน)  ซึง่ตองอาศัยตัวกลาง เชน 
หางสรรพสินคา  ดิสเคานสโตรและคอนวีเนี่ยนสโตร     ซึ่งมีอํานาจตอรองสูง  และปจจุบันหางสรรพสินคา 
ดิสเคานสโตร และคอนวเีนีย่นสโตรไดขยายสาขาไปตางจังหวัดมากข้ึน  ซึ่งเปนโอกาสใหขยับตัวออกไปขาย
ในตางจังหวัด  ทําใหเขาถงึผูบริโภคไดมากข้ึน   และการทําการตลาดที่ปรับเปล่ียนไปในเชิงรุกมากข้ึน   โดย
การเลือกใชส่ือโรงภาพยนตร  ส่ือทางอินเทอรเน็ต  ส่ือในหางสรรพสินคา ปจจุบันตลาดออนไลนและการซ้ือ
สินคาผานทางอินเทอรเน็ตมีแนวโนมสูงข้ึน  เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ e-commerce จึงเปนตลาดทีม่ี
ศักยภาพในการเติบโตคอนขางสูง ดังนัน้ เพื่อใหมพีืน้ที่ขายจึงตองมคีวามแข็งแกรงดวยการพฒันานวัตกรรม
ใหมๆ ทัง้ดานผลิตภัณฑและกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ที่มีความหลากหลาย เชน “BSC COSMETOLOGY” เพื่อสรางแบรนดเคร่ืองสําอางของบริษัทกลุมสหพฒัน
ใหกาวสูระดับสากล สวนการเปดตลาดสูอาเซียน AEC เคร่ืองสําอาง BSC COSMETOLOGY และ  
SHEENE เปนแบรนดเคร่ืองสําอางรายแรกๆ ของไทยที่ขยายฐานไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เร่ิมจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกมัพูชา ARROW : FABRIC - DESIGN  INNOVATION  
ไดพัฒนานวัตกรรมใหม เชน  “Cambridge shirt”  เชิต้เบาสบาย มคีวามบางเบา  และทนทาน  เหมาะกับ
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สภาพอากาศประเทศไทย   วาโกโบวชมพู  สูมะเร็งเตานม   ซึ่งไดจดักิจกรรมอยางตอเนื่อง  โดยมุงมัน่ที่จะ
สรางความตระหนักรูและใหผูหญิงเห็นความสําคัญของการตรวจสุขภาพเตานม และชวยเหลือผูปวยใหมี
โอกาสไดรับการรักษาอยางทันทวงท ี มามา ซึง่เปนผูนาํตลาดบะหมีก่ึ่งสําเร็จรูปไดออกผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มองหาบะหมี่กึง่สําเร็จรูปที่พรีเมียมมากข้ึน และแปลกใหมกวาเดิม 
สวนชองทางการขายตรง บริษัท เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) จํากัด  เปนผูดําเนนิการ ซึง่มกีารปรับกลยุทธ
ทางดานการขายตรงอยูตลอดเวลา   ทาํให Mistine เปนที่รูจักโดยทัว่ไป และมีการเพิ่มตัวสินคาใหมภายใต
แบรนด Mistine และ Faris by Naris สําหรับผูบริโภคในยุคดิจิทัล บริษทักลุมสหพัฒนไดทาํการตลาดผาน
ดาวเทียม Super Channel (S Channel) เพื่อใหตรงใจกับความตองการส่ิงใหมๆ ของผูบริโภค  นอกจากนี ้ยงั
ไดเปดตัว ลอวสัน 108 ซึ่งเปนรานสะดวกซ้ือ และ ซูรูฮะ ซึง่เปนรานคาปลีก จาํหนายผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ
และเสริมความงาม  เปนรานคาปลีกสไตลญ่ีปุนที่มีสินคาใหเลือกหลากหลาย 
 จากจุดเดนของบริษัทกลุมสหพัฒนที่มีการบริหารงานอยางอิสระ มกีารแขงขันกนั ทําใหแตละ
บริษทัมีการพฒันาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ในการผลิต เพื่อเปนการสรางมูลคาใหแกสินคา และเปนการ
เพิ่มชองทางการจําหนาย  สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเพิ่มข้ึน แตเมื่อใดทีต่องการความ
รวมมือ จะเกดิความรวมมอืกัน เพื่อแสดงศักยภาพของบริษัทกลุมสหพัฒน เชน งาน Saha Group Fair ซึง่
ไดรับความสนใจและมีผูเขาชมงานและซ้ือสินคาเปนจํานวนมาก  จึงมกีารจัดงานดังกลาวอยางตอเนื่อง  โดย
ในป 2557  ไดจัดเปนคร้ังที ่18  ซึ่งแตละบริษัทไดนําสินคา ผลิตภัณฑ  และนวัตกรรมใหมๆ  มารวมแสดงใน
งาน เพื่อเปนการเชิญชวนลูกคาทัง้รายเกาและรายใหมๆ  ใหเขารวมงาน เปนการพบปะแลกเปลี่ยนความรู  
ความตองการซึ่งกนัและกนั และสามารถทาํการคาระหวางกนั ซึง่เปนชองทางในการรวมทุน และขยายตลาด
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกดวย และยังทําใหบริษทักลุมสหพฒันสามารถปรับตัวไดคลองตัวข้ึน ตาม
ภาวะเศรษฐกจิที่มีการเปล่ียนแปลงและผันผวนอยูตลอดเวลา เปนการกระตุนใหบริษัทกลุมสหพัฒนมุงมัน่
พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทั้งดานผลิตภัณฑและกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง  โดยมุงเนนการบริการและ
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับลูกคา นอกจากนี ้ บริษัทกลุมสหพฒันยงัไดจัดทําสัญลักษณ Saha Group 
Thailand Best  ใหปรากฏอยูบนภาชนะหีบหอสินคาหรือปายราคา เพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบวา กาํลังใช
สินคาที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทย ตลอดจนในงานยังมกีารจําหนายสินคาในราคาประหยัด เพื่อขอบคุณ
และชวยเหลือประชาชนทัว่ไป 
 การแขงขัน สินคาที่บริษัทกลุมสหพฒันผลิตและจําหนาย สวนใหญจะเปนสินคาประเภท
อุปโภค บริโภค ซึ่งลวนแตเปนผลิตภัณฑที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวติประจาํวนั เชน เส้ือผาบุรุษ  สตรี 
และเด็ก ชุดชัน้ใน  เคร่ืองสําอาง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ผงซักฟอก เคร่ืองหนงั และอาหาร เปนตน  การเปด
การคาเสรี มผีลใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน ผูประกอบการในประเทศตองประสบกับการแขงขันกับสินคา
นําเขา ผลิตภัณฑของบริษัทกลุมสหพฒัน จงึมีการพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เขาสูตลาดอยาง
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สม่ําเสมอ เปนที่รูจัก และยอมรับในดานช่ือเสียงและคุณภาพ สามารถสนองตอบผูบริโภคทุกความตองการ 
ซึ่งสินคาแตละประเภทก็มกีารแขงขันที่ตางกนั  เชน 

- เคร่ืองสําอาง  
 Counter  Sale  มีการแขงขันสูงและรุนแรงมากข้ึนจากแบรนดใหมๆ  ที่เพิม่ข้ึน  มีอัตราการ

เติบโตอยางตอเนื่อง และความภักดีในตราสินคามแีนวโนมลดลงเร่ือยๆ แมจะมีปญหาเศรษฐกิจและ
การเมือง ธรุกจิเคร่ืองสําอางกย็ังสามารถขยายตัวได เนื่องจากสาวไทยยงัคงใหความสําคัญกับการดูแล
ตัวเอง  จึงทาํใหภาพรวมตลาดสินคาความงามยังคงสามารถเติบโตได    ป  2557  ไดเกิดคอสเมติกใน
รูปแบบแฟล็กชิปสโตร (Flagship Store) โดยการเขามาของรานเคร่ืองสําอางระดับโลก “เซโฟรา (Sephora)”  
ซึ่งเปนรานผลติภัณฑความงามช่ือดังจากทุกมุมโลก ใหสาวไทยไดอัพเดทเทรนดความงาม   และการขยายตัว
ของดิสเคานสโตรและคอนวเีนียนสโตรเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน การทําการตลาดที่ปรับเปล่ียนไปในเชิงรุก
มากข้ึน เคร่ืองสําอางกลุมเคานเตอรแบรนดใชเคร่ืองมือทางการตลาดแบบครบวงจร  (Integrated  
Marketing Communication : IMC)  ทั้งการจัดโปรโมชั่น  ส่ือโฆษณาและการตลาดผลิตภัณฑใหม  รวมทั้ง
กิจกรรมในรูปแบบตางๆ  พรอมขยายชองทางการจัดจําหนาย  เพื่อเจาะตรงกลุมเปาหมายใหมากข้ึน    
เลือกใชส่ือทางโทรทัศนและเพิ่มเม็ดเงนิในการโฆษณามากข้ึน เพื่อสรางการรับรูแบรนดในวงกวาง สอดรับกับ
การที่แบรนดจะตองขยายตัวไปตามหัวเมืองตางจังหวัดมากข้ึน   ตลอดจนการแนะนําสินคาใหมๆ   อยาง
ตอเนื่อง   ส่ือโรงภาพยนตร  ส่ือทางอินเทอรเน็ตและในหางสรรพสินคา  เปนส่ือทีม่อัีตราการขยายตัวเพิม่ข้ึน
อยางชัดเจน เมื่อโลกกาวสูยุคดิจิทัล ความนิยมในการชอปปงแบบออนไลนเพิ่มข้ึนในทกุหมวดหมูสินคา    
รวมถึงกลุมเคร่ืองสําอาง   มีอัตราการเติบโตในกลุม e-commerce  สูงเปนอันดับ  2  รองจากกลุมเส้ือผา  
ปจจุบันเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยมีความพรอมสําหรับการซื้อขายผานระบบออนไลน  เนื่องจากมีระบบการ
ส่ือสารที่เติบโตเขามารองรับ  จากการพฒันาการส่ือสารแบบ  EDGE  เขาสูยุค  3G และอนาคตจะเปน 4G  
ทําใหลูกคาเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตมากข้ึน และถือเปนโอกาสที่จะขยายยอดขายผานชองทางนี้และเติบโต
อยางมากภายใน 5 ป   เคานเตอรแบรนดไดเพิ่มกลยทุธการตลาดตางๆ  เชน  การจัดกิจกรรมกระตุนการ
จับจาย และตองทาํใหผูบริโภคเกิดความรักและความผูกพนัในแบรนดนั้นๆ  พรอมการเพิม่จํานวนสินคาใหม
รวมกับการทาํการตลาดดานอ่ืนๆ 
 ดิสเคานสโตร (Discount  Store)  จากการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ   ทําใหผูแขงขันในตลาด
ลดลง เหลือเพยีงบ๊ิกซีและเทสโกโลตัสเทานั้น   มกีารแขงขันดานราคารุนแรง  การทาํราคาที่ตํ่ากวาทองตลาด
มาก ทําใหเกดิอํานาจการตอรอง เกิดการเรียกรองผลประโยชนในเชิงรุก ทาํใหบริษัทคูคาตองรับภาระการ
แขงขันเพิ่มข้ึนเปนตนทุนการขายหรือตนทนุการตลาดทีสู่งข้ึน  รวมถงึ ดิสเคานสโตรมีลักษณะเปนการลงทนุ
ขามชาติ     ทําใหสามารถขยายฐานการเปดสาขาไดอยางตอเนื่อง      ซึ่งรวมถึง การขยายตัวลักษณะของ
คอนวีเนี่ยนสโตรและซูเปอรมารเก็ตแบบยอสวนไปในชุมชนตางๆ เพื่อสรางฐานอํานาจการตอรองกับคูคา
มากข้ึน  และยังเพิ่มพนัธมติรธุรกิจเพื่อเสริมบริการรวมกับผูประกอบการกวา   70  ราย  ใหบริการรับชําระบิล
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ตางๆ ซึง่เปนเคร่ืองมือทางการตลาดในการดึงดูดลูกคาเขาใชบริการ สอดรับพฤติกรรมลูกคาทีม่ีเวลาจํากัด 
และนิยมความสะดวกสบาย สามารถจับจายครบแบบ  “วนัสต็อปชอปปงและวันสต็อปเซอรวิส”  ในที่
เดียวกนั  และในอนาคตมแีผนจะทาํ Shopping  Online  แบบเต็มรูปแบบ  เพื่อรองรับการแขงขันที่ดุเดือด 
ผลกระทบคูคาถูกกําหนดเงือ่นไขใหเกิดประโยชนกับกลุมดิสเคานสโตร บริษัทกลุมสหพฒันมีมาตรการใน
การสรางใหเกดิความสมดุล  โดยพยายามหลีกเล่ียงการลดราคาสินคา  โดยใชวิธีอ่ืน เชน  การมีของแถมแทน
การลดราคา  เพื่อไมใหรานคาในทองถิ่นไดรับผลกระทบจากการลดราคาสินคา เปนการทาํตลาดกับคูคา
อยางสมดุล และตลาดดิสเคานสโตรยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการขยายสาขาไปยังจงัหวัด
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มกีําลังซื้อสูง และเนนรูปแบบใหมทีม่ีขนาดเล็กลงและใกลแหลงชมุชนมากที่สุด 

 แนวโนมตลาดเคร่ืองสําอางยังคงมีอัตราเติบโตเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 3  มีผลใหมูลคาโดยรวม 
อยูประมาณ  44,000  ลานบาท  เนื่องจากเปนปจจยัที ่ 5  ที่ผูหญิงตองการ  โดยเฉพาะผลิตภัณฑบํารุงผิวที่
มีมูลคาเกือบคร่ึงหนึง่ของตลาด  โดยเฉพาะกลุมลดเลือนร้ิวรอย (Anti-aging) 
 - ชุดชั้นในสุภาพสตรี  ในการผลิตนั้นใหความสําคัญในเร่ือง  การวิจัย  คนควา  และพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทัง้ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  รวมถงึพฤติกรรมผูบริโภค และการศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ    เพื่อผลิตชุดชัน้ในใหเหมาะกับสรีระผูหญิง  และตรงความตองการมากที่สุด    
 จากกระแสการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การกาวสูยุคดิจิทัล ถือเปนโอกาสในการขยาย
ชองทางการขายไปยังตางประเทศ และทางออนไลนมากข้ึน พรอมทัง้สรางพันธมิตรในชองทางตางๆ รวมถงึ
ตลาดทีวีชอปปง   และตลาดชุดชั้นในมแีนวโนมที่จะมีการแขงขันมากข้ึน  บริษัทกลุมสหพัฒนไดวางกลยุทธ
ในการรักษาฐานลูกคาเดิมไว โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจใหกบัลูกคา  รวมถึงระบบการบริหารลูกคา
สัมพันธผานบัตรสมาชิก  His&Her  Plus  Point    ชดุชั้นในสตรีเปนอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการเขาสู
ตลาดสูง ตองมีธุรกิจที่ครบวงจร เร่ิมต้ังแต  วัตถุดิบ  การผลิต  การจัดจําหนาย และชองทางการจําหนายตอง
อาศัยตัวกลาง เชน  หางสรรพสินคา หรือดิสเคานสโตร  ซึง่ยากแกการเจรจา   บริษทักลุมสหพัฒนเปน
ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑชุดชั้นในทั้งหมด  5   แบรนด   และแตละแบรนดมีความแตกตางกนั    เพื่อรองรับ
ตลาดและครอบคลุมแตละเปาหมายที่ชัดเจน โดยครองสวนแบงตลาดจากชองทางขายหลักเกนิกวา 60%  
โดยมี  WACOAL เปน  Brand Leader    ซึง่เปนจุดแข็งในการเจรจาตอรอง 
 แนวโนมตลาดชุดชั้นในสุภาพสตรี แมในแตละชวงวัยจะมีปจจัยในการเลือกซื้อทีต่างกนั แต
ปจจัยพืน้ฐานในการเลือกซือ้ที่เหมือนกนั  คือ  ฟงกชัน่ของสินคา (ความสบายในการสวมใส)    ในป  2557 
อุปสงคของชุดชั้นในโดยรวมในประเทศคอนขางทรงตัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง  
จากคาครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึน  ความขัดแยงทางการเมืองที่ยืดเยื้อในคร่ึงปแรก  สงผลใหผูบริโภคใชจายลดลง 
รวมถึงการทองเทีย่วลดลง สงผลกระทบตอตลาดชุดชั้นในสตรีในประเทศพอสมควร ในคร่ึงปหลัง 
สถานการณในประเทศเร่ิมคล่ีคลายไปในทางที่ดี จากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล สงผลใหผูบริโภคเร่ิมใช
จายมากข้ึน  และนักทองเที่ยวไดเดินทางมาทองเทีย่วเพิ่มมากข้ึน  เพราะมีความเชื่อมั่นตอเสถยีรภาพทาง
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การเมืองของประเทศ สงผลใหตลาดภายในประเทศรวมถึงชุดชั้นในมีแนวโนมที่ดีข้ึน  สําหรับป  2558  ยังคง
เนนกลยทุธการบริหารจัดการสินคาใหเกิดความสมดุลระหวางสินคาคงเหลือกับการขาย  เพิ่มความรวดเร็ว
ในการขนสง  รวมถึงการสรางความแตกตาง ชูจุดแข็งที่สําคัญในการเปนผูนาํดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การออกแบบชุดชั้นในที่เหมาะสมกับสรีระผูหญิงไทย  สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคในทุก
ชวงวัย  โดยอยูบนพื้นฐานสินคาที่ดี   มีคุณภาพ   ในราคาที่คุมคา  ทดแทนการแขงขันในดานราคา  

- เคร่ืองแตงกายสุภาพบุรุษ  มีชองทางจัดจาํหนายหลัก   คือ  หางสรรพสินคา  ทัง้ในกรุงเทพฯ  
และตางจังหวดั   ที่มพีนกังานขายประจํา เพื่อใหคําแนะนําผลิตภัณฑและใหบริการหลังการขาย  และขยาย
ชองทางการจําหนายไปในดิสเคานสโตร   รวมทั้งการเปดรานในศูนยการคา   ในป 2557 ตลาดเคร่ืองแตง
กายสุภาพบุรุษ มีอัตราการเจริญเติบโตถดถอยจากปที่แลว 13% ตลาดถดถอยมากในชวงไตรมาส 1-3  
เนื่องจากปญหาทางการเมืองทาํใหเกิดการชะลอการซือ้  ไตรมาสที ่ 4 ตลาดเร่ิมมีแนวโนมที่ดีข้ึน ผูผลิตตอง
ปรับตัวเนนการทําตนทุนใหสามารถแขงขันได หาเทคโนโลยีใหมๆ หรือเนน  Value Product  ใหผูบริโภครูสึก
ถึงความคุมคา  และสรางการสื่อสารถงึผูบริโภคอยางตอเนื่อง จงึจะสามารถแยงชิงสวนแบงตลาดได และ
กจิกรรมการตลาดชวยเหลือสังคม ยงัคงเปนส่ิงที่ผูบริโภคใหความสนใจและเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ     
นอกจากนี ้ สวนใหญมุงเนนแตการใชกลยุทธทางดานราคา ลด แลก แจก แถม เพื่อเพิ่มยอดขายและลด
สต็อกที่มีอยู โดยแทบไมมีการทําการตลาดดานอ่ืนๆ ทาํใหผูผลิตตองมุงพฒันาประสิทธิภาพการผลิต  บริหาร
ตนทนุใหลดลง และความคลองตัวในการจัดการ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และมีงบประมาณใน
การทาํกิจกรรมการตลาด เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในระยะยาว บริษัทกลุมสหพฒันมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน  โดยมีการสราง  Portfolio  ของกลุมผลิตภัณฑเคร่ืองแตงกายชาย  ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายใน
หลากหลาย Segment ทําใหเกิดการกระจายทีค่รอบคลุมการครองตลาดเคร่ืองแตงกายชายและเกิดดุล
ตอรองในการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑของบริษทักลุมสหพัฒนเปนที่รูจักและยอมรับในดานช่ือเสียงและ
คุณภาพ   มกีารพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ  เพราะไดรับการสนับสนนุจากผูผลิตรายใหญของประเทศ  
ซึ่งเปนบริษัทกลุมสหพฒัน  มีการขยายโรงงานที่สามารถรองรับการเติบโต  โดยมีต้ังแตโรงงานปนดาย  
โรงงานฟอกยอม  โรงงานตกแตงผา และโรงงานผลิตเส้ือสําเร็จรูป  ตลอดจนมีบุคลากรที่เขมแข็งพรอมที่จะ
เรียนรูและพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 
 แนวโนมตลาดเคร่ืองแตงกายสุภาพบุรุษ          จากภาวะกาํลังซื้อที่เคยซบเซาตอเนื่อง      แต 
อุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะทรงตัวหรือเติบโตได   เพราะผูบริโภคใหความใสใจในการแตงกายมากข้ึน    ขณะ 
เดียวกนัการแขงขันจะมีความรุนแรงมากข้ึน  เนื่องจากจํานวนคูแขงขันจากตางประเทศมากข้ึน  รวมทัง้สินคา
ราคาถูกจากประเทศจีนเขามาแขงขันในตลาดมากข้ึน ทาํใหคูแขงขันในตลาดตองทาํการวิเคราะหถึงสภาพ
ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในแตละพื้นที่ รวมถึงการคนหาจุดแข็งของตัวสินคาและกลุมลูกคาเปาหมาย  
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหสามารถปรับกลยุทธใหธุรกิจอยูรอดได  ภายใตการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน 
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  - สินคาอุปโภคบริโภค  มีการแขงขันสูง  สวนใหญสินคาของบริษัทกลุมสหพฒัน เปนสินคาที่
ใชในชีวิตประจําวนั แบงออกเปน  4  หมวดใหญ   คือ   ผลิตภัณฑในครัวเรือน  ผลิตภัณฑอาหาร  ผลิตภัณฑ
สวนบุคคล  และผลิตภัณฑเด็ก  เชน  น้ํายาลางจานไลปอนเอฟ  ผงซักฟอกเปา  บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปมามา   
ผลิตภัณฑซิสเทม็มา และผลิตภัณฑโคโดโม  ซึง่สินคากลุมสหพัฒนเนนดานคุณภาพ ราคาซ่ือสัตยยุติธรรม
ตอผูบริโภค  และขยายชองทางการจําหนายใหครอบคลุมทุกชองทาง  กลยทุธทางการตลาดเนนการเลือก
สวนแบงการตลาดที่สอดคลองกับตําแหนงของสินคาและบริการ   นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 
ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย พัฒนาระบบ Logistics และ  
Information  Technology  เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา  ลดความสูญเสียโอกาสในการขาย
เนื่องจากการขาดสตอก เปนการสรางโครงขาย Synergy Network  ในการบริการลูกคา ดานการจัดจําหนาย
และชองทางการจําหนาย มสัีดสวนในกรุงเทพฯ รอยละ 40  และตางจังหวัดรอยละ  60  ตลาดสินคาอุปโภค
บริโภคยังมีแนวโนม การแขงขันที่รุนแรงสูงมากข้ึน  เนือ่งจากภาคการบริโภคจะไมสามารถเติบโตไดมากนัก 
เศรษฐกิจไทยในป 2557 เติบโตชากวาทีค่าดการณไว   และการเปดการคาเสรีมผีลใหผูบริโภคมีทางเลือก
มากข้ึน ผูประกอบการในประเทศไทยตองประสบกับการแขงขันกับสินคานําเขาหรือการยายฐานการผลิตของ
คูแขงมายังประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบาน     จงึมกีารพัฒนาผลิตภัณฑและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เขาสู
ตลาดอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการประชาสัมพันธสินคา
และสรางความสัมพนัธที่ดีระหวางบริษัทกลุมสหพัฒน  รานคา และผูบริโภค  สินคาอุปโภคบริโภคของบริษัท
กลุมสหพัฒน สวนใหญเปนที่รูจักโดยทัว่ไป เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมามา ในป  2557  บะหมีก่ึ่งสําเร็จรูปใน
ประเทศไทย มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 15,400  ลานบาท มีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 1.4    ซึ่งเปน
อัตราการเติบโตที่ตํ่าสุดในรอบ  5  ป และลดลงจากป  2556  ซึง่มีการเติบโตในอัตรารอยละ  7.5  สําหรับ
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปประเภทซอง  ตลาดโดยรวมในประเทศทรงตัว  ในขณะที่ประเภทถวยมกีารเติบโตในอัตราที่
ลดลงอยางมากจากรอยละ 20.3 ในป  2556  ลดลงเปนเติบโตเพียงรอยละ  7.95 ในป  2557  ขณะที่สมาคม
บะหม่ีสําเร็จรูปโลกในญ่ีปุนไดเปดเผยขอมูลแสดงปริมาณการบริโภคมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยประเทศ
จีนเปนประเทศที่มีปริมาณการบริโภคมากที่สุดในโลก  ตามมาดวย อินโดนีเซีย  ญ่ีปุน  เวียดนาม และอินเดีย  
โดยไทยอยูในอันดับ  8  มีอัตราเฉล่ียการบริโภคอยูที่  45  ซองตอคนตอป  และเมื่อเทียบกันเฉพาะประเทศใน
กลุมอาเซยีน พบวาประเทศอินโดนีเซยีเปนอันดับ  1  ของประเทศทีม่ีอัตราการบริโภคบะหมี่กึง่สําเร็จรูปตอ
คนตอป ตามมาดวย สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม มาเลเซีย  ไทย  สาธารณรัฐฟลิปปนส   ราชอาณาจักร
กัมพูชา   สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และสาธารณรัฐสิงคโปร  ซึ่งสะทอนใหเห็นวา บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป
เปนอาหารที่คนทัว่โลกนิยมและคาดวาจะเติบโตตอไป  โดยเฉพาะกลุมประเทศกาํลังพัฒนา 
  เศรษฐกิจไทย ในป 2557 ขยายตัวในอัตรารอยละ 0.7 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวรอยละ 2.9 ใน
ป 2556  โดยการลงทนุรวมขยายตัวลดลงในอัตรารอยละ 2.8  เนือ่งจากการลงทุนที่ลดลงของภาครัฐและ
เอกชนในอัตรารอยละ 6.1 และรอยละ 1.9 ตามลําดับ ในขณะที่มูลคาการสงออกสินคาขยายตัวรอยละ 0.9 
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เนื่องจากสินคาเกือบทุกประเภทมีมูลคาสงออกหดตัวลง และเมื่อพิจารณาถึงการใชจายของครัวเรือน   พบวา
ขยายตัวเทากบัอัตราการขยายตัวที่รอยละ 0.3 ของปกอนหนา  เนื่องจากภาระหนีสิ้นครัวเรือนทีเ่พิ่มข้ึน และ
การใหสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ลดลง  ในป 2557 เมื่อพิจารณาตามรายภาคอุตสาหกรรม  พบการ
ขยายตัวอยางเล็กนอยในเกอืบทุกสาขา โดยการคาสงคาปลีกขยายตัวรอยละ 0.6 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว
รอยละ 3.2 ในป 2556 และการอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงรอยละ 1.1 นอกจากนี้ การทองเทีย่วยังขยายตัว
ลดลงรอยละ 2.1 เนื่องจากการลดลงของจํานวนนกัทองเทีย่ว จากเหตุการณความไมสงบในประเทศและ
เศรษฐกิจโลกที่ยงัไมฟนตัว 
  ผลประกอบการของบริษัท ในป 2557 ทีผ่านมามีรายไดรวม 4,209  ลานบาท เพิม่ข้ึน 32 ลาน
บาท  หรือรอยละ 0.77  เมื่อเทียบจากปกอนหนา กาํไรสุทธิมีมูลคารวม 1,150 ลานบาท ลดลง 150  ลาน
บาท   หรือรอยละ 11.54 เมื่อเทียบจากปกอนหนา ตามรายละเอียดในคําอธิบาย  และการวเิคราะหฐานะ
ทางการเงนิและผลดําเนนิงานของฝายจัดการ  
  สําหรับในป 2558 คาดวาผลการดําเนินงานของบริษทั ยังอยูในเกณฑทีน่าพอใจ  แตเนื่องจาก
ในป  2557  ผลประกอบการของบริษัทกลุมสหพฒันสวนใหญมีกาํไรไมสูงข้ึน   ซึ่งสงผลใหบริษทัฯ อาจไดรับ
ผลตอบแทนในรูปเงนิปนผลรับลดลง แตรายไดในสวนของธุรกิจสวนอุตสาหกรรมยังคงเติบโตมีรายไดเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง  เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของการใหเชาและบริการ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการเปล่ียนแปลง
ที่อาจเกิดข้ึน  โดยการลดตนทนุ และเพิม่ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ รวมทัง้ การพฒันาทักษะ
บุคลากร  เพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)       นอกจากนี้ บริษทัฯ ยงัเปน
ผูประสานงานในการกระจายสินคาของบริษัทกลุมสหพฒัน โดยจัดหาสถานท่ีและแหลงจาํหนายสินคาของ
บริษัทกลุมสหพัฒน อีกทัง้แสวงหาโอกาสในการลงทนุธรุกิจใหมๆ เพือ่สรางความเติบโตและความมั่นคงทาง
ธุรกิจตอไป 
 2.1.3 การจัดหาผลิตภณัฑหรือบริการ   
 สําหรับธุรกิจการลงทนุในหุนบริษัทตางๆ บริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจทีต่อเนื่องหรือเสริมกับธุรกิจ
เดิม รวมทัง้ลงทนุในธุรกิจใหมที่คาดวาจะใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน มกีารสรรหาผูรวมลงทนุที่มี
ศักยภาพ มีเทคโนโลยีใหมๆ และมีประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน โดยไดรับการแนะนําและชักชวนจากผูรวม
ลงทนุเดิมหรือสถาบันการเงนิตางๆ รวมทัง้กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย หากมีการ
รวมลงทุน และตองการเขามาอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนของบริษัท บริษัทฯ จะเขาไปใหความ
ชวยเหลือและใหคําแนะนาํในดานการจัดต้ัง การจัดหาสถานที ่การขออนุญาตตางๆ จากทางราชการ เพื่อให
การดําเนินการบรรลุตามเปาหมายที่กาํหนดไว โดยในดานสถานที ่ บริษัทฯ มีที่ดินและอาคารในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนถึง 3  แหง ทีพ่รอมใหเชาหรือขาย รวมทั้งมีอาคาร โรงงานสําเร็จรูป ใหเชา ที่ตําบล
แมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อใชประกอบกิจการ ในราคาทีเ่อ้ือประโยชนตอผูลงทุน ทาํใหสามารถ
ดําเนนิการผลิตสินคาและสรางผลกาํไรไดในเวลาที่รวดเร็ว  
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 2.1.4 งานที่ยงัไมไดสงมอบ - ไมมี- 
 
 2.2 ธุรกิจการใหเชาและบริการ   
 2.2.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบรกิาร 
 ธุรกิจการใหเชาและบริการเปนธุรกิจที่บริษัทฯ   เปนผูดําเนนิการเอง    โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อ
รองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในดานการแขงขันใหกับบริษทักลุมสหพฒัน     สามารถแบงไดเปน   4  
ประเภท ดังนี ้
 (1) การใหเชาและบริการ 
 ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนที่เปดดําเนนิการแลว         บริษัทฯ มีการใหเชาที่ดิน    
อาคาร  บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ส่ิงอํานวยความสะดวกและบํารุงรักษา เชน บริการบําบัดน้าํเสีย  
บริการหองพยาบาล เปนตน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัไดขยายธุรกิจการใหเชาและบริการไปที่ตําบลแมกาษา  
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และขยายการใหเชาสําหรับรานคาปลีก ที่โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura 
ที่ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาเชารับและคาบริการ
สาธารณูปโภครับนั้นๆ ตลอดจนไดรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาและใบอนุญาตระบบจําหนายไฟฟาภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ศรีราชา     เพื่อใหบริการแกลูกคาที่อยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  
ศรีราชา     ในป  2557   มีผูเชาที่ดินและอาคาร จาํนวน 127 ราย และผูใชบริการไฟฟาจํานวน  61  ราย และ
ไอน้ําจํานวน  23  ราย 

(2) การใหคําปรกึษาและบริการ   
 บริษัทฯ  ใหคําปรึกษา แนะนํา วางแผนดานธุรกิจ การจดัการและการดําเนนิโครงการใหมๆ   

แกบริษัทกลุมสหพัฒน    โดยบริษทัฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาที่ปรึกษาธุรกิจรับและคาบริการรับ  
ในป  2557  มผูีใชบริการจํานวน  88  ราย 
 (3) บริการดานเครื่องหมายการคา  
 บริษัทฯ ใหบริการดานเคร่ืองหมายการคาแกบริษัทกลุมสหพฒัน โดยเคร่ืองหมายการคา 
แบงเปน  2  ประเภท คือ 
 - เคร่ืองหมายการคาตางประเทศ บริษทัฯ เปนผูไดรับสิทธิเคร่ืองหมายการคาของ
ผลิตภัณฑที่มชีื่อเสียงในตางประเทศ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทกลุมสหพัฒนใชเคร่ืองหมายการคา
ดังกลาว  เพือ่ทําการผลิตและจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคานัน้ๆ  เชน  Guy Laroche, ELLE, 
Absorba   โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธิ์รับ ในป  2557  มผูีใชบริการจํานวน 13 ราย 
 - เคร่ืองหมายการคาในประเทศ  บริษัทฯ  เปนเจาของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ตามประเภทของผลิตภัณฑ และไดทําสัญญายินยอมให
บริษัทกลุมสหพัฒนใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว เพื่อทาํการผลติและจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมาย
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การคานัน้ๆ  เชน กุลสตรี  Rain Flower  และ  Homecare  เปนตน  โดยไดรับคาตอบแทนในรูปเคร่ืองหมาย
การคารับ   ในป  2557   มีผูใชบริการจํานวน  3  ราย 
 (4)   บริการดานธรุกิจสนามกอลฟ  และโรงแรม 
 บริษัทฯ   ใหบริการสนามกอลฟมาตรฐาน    18  หลุม  พรอมโรงแรมที่พกั ที่ตําบลวังดาล   
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   ซึง่เปนทีพ่ักแหงเดียวในจังหวดัปราจีนบุรีทีต้ั่งอยูภายในสนามกอลฟ
โดยไดคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมการใชสนามกอลฟ คาอาหาร  คาเคร่ืองด่ืม และคาหองพกั  ในป 2557 
บริษัทฯ ไดจัดต้ังสนามกอลฟหริภุญชัย กอลฟ คลับ  ซึ่งเปนการพฒันาสนามกอลฟในระยะแรก จาํนวน 9 
หลุม ต้ังอยูภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน  อําเภอเมอืงลําพูน  จงัหวัดลําพนู   นอกจากนี ้ยัง
เปนการบริหารจัดการน้ําใชที่ผานการบําบัดจากสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี และลําพนู ใหเกิด
ประสิทธิภาพ  
 
 2.2.2 การตลาดและการแขงขัน 
 การตลาด   บริษทัฯ  ไดต้ังหนวยสงเสริมการตลาดตางประเทศเพิ่มจากหนวยการตลาดใน
ประเทศ   ทั้งนี้  โดยเนนกลุมนักลงทนุจากตางประเทศ ใหเขามาลงทนุในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนของ 
บริษัท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดใหขอมูลไวกับสํานักงานสงเสริมการลงทนุ และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 
(www.spi.co.th) โดยบริษัทฯ ไดจัดหาผูมีประสบการณ ผูชํานาญการ และที่ปรึกษา ที่มีความรู 
ความสามารถในดานตางๆ  ไว เพื่อคอยใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกลูกคาตลอดเวลา 
 บริษัทฯ  ไดจดัเตรียมที่ดิน  และอาคารสําเร็จรูป   ไวรองรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา  กบินทรบุรี และลําพนู  โดยผูเชาสามารถ
ประกอบกิจการไดทันที  สําหรับการใหบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน บริษัทฯ   จะเนนในดานความพรอม
และความเพียงพอในการใหบริการ เชน  มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีคุณภาพ บริการหองพยาบาล บริการจัดเก็บ
และกําจัดขยะมูลฝอย และไดนําระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเปนระบบบริหารงานคุณภาพดานการพัฒนา
ที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใช และปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพมาอยางตอเนื่อง   
ปจจุบันการทีจ่ะเพิ่มการใหเชาและบริการได แนวโนมตลาดมุงเนนการสรางภาพลักษณที่ดี   การดําเนนิธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  ซึ่งกําลังกลายเปนกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ ทัง้นี้เพื่อ
เปนการเพิ่มศักยภาพทางดานการตลาด สรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาตอบริการของบริษัท ตลอดจนสราง
แรงจูงใจใหกบันักธุรกจิรายใหม   ในการตัดสินใจลงทนุภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ปจจบัุน 
บริษัทฯ ไดดําเนนิการพัฒนาและปรับปรุงดานส่ิงแวดลอมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทัง้ 3 แหง
อยางตอเนื่อง ดวยการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 ของระบบ Central  
Wastewater Treatment จากสํานกัรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว)  
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 สําหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ปจจบัุน มพีื้นที่คอนขางจํากัด บริษัทฯ จงึ
มุงเนนการใหเชาพืน้ที ่ อาคารสําเร็จรูป  โดยมีกลุมเปาหมายเปนธุรกจิขนาดเล็ก SMEs หรืออาคารเก็บสินคา  
เนื่องจากพื้นทีอ่ยูใกลทาเรือแหลมฉบัง 
 การแขงขัน   ในดานธุรกิจการใหเชาและบริการ  สวนใหญเปนการใหเชาและบริการแกบริษัท
กลุมสหพัฒน  จึงไมประสบปญหาดานการแขงขันมากนกั  และหากเปนบุคคลภายนอก  บริษทัฯ จะคัดเลือก 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนัน้ ดานการใหเชา บริษัทฯ คํานึงถึงความ
เหมาะสมในการจัดพื้นที่อาคารและที่ดิน สําหรับนกัธรุกิจที่จะมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง
รายใหญและรายยอย เมื่อเปรียบเทียบอัตราคาเชา อาคาร โรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กับ
สวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมและนคิมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่อยูใกลเคียง  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน
มีอัตราคาเชาพื้นที่ตอตารางเมตรตํ่ากวา สวนดานการใหบริการ บริษัทฯ มีการพฒันาและปรับปรุงดาน
บริการและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อใหลูกคาเกดิความเช่ือมัน่ในการอยูในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒนของบริษัท นอกจากน้ี สําหรับการใหบริการดานกระแสไฟฟา คูแขงจะมีแตเฉพาะการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเทานัน้ สวนบริษัทฯ เปนผูไดรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาดวย ยอมมีความมัน่คงของระบบการจาย
กระแสไฟฟา ความสะดวกและความรวดเร็วในการใหบริการ  สวนการใหบริการไอน้ํานั้น เนื่องจากที่ผานมา
ตนทนุไอน้ําของลูกคาที่ซื้อจากบริษทัฯ ยังตํ่ากวาตนทนุการผลิตไอน้ําที่ลูกคาผลิตใชเอง บริษัทฯ จงึไม
ประสบปญหาดานการแขงขัน   
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจการใหเชาและบริการไปที่ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ซึง่เปนพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐ เพื่อเปนทางเลือกใหกับนักธุรกิจมากข้ึน  และเปดให
เชาพืน้ที่ในโครงการ J-Park Sriracha Nihon  Mura ซึ่งเปนธุรกิจ Shopping Mall บนเนื้อที ่22-1-14 ไร ใน
แถบชายฝงทะเลตะวนัออก (Eastern Seaboard) ต้ังอยูที่ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี เปน
สถานทีท่องเที่ยวสไตลญ่ีปุนแหงเดียวในภาคตะวันออก  ผูบริหารมีแนวคิดการออกแบบ เพือ่เปนศูนย
สงเสริมและแลกเปล่ียนวัฒธรรมไทย-ญ่ีปุน  โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเชื่อมความสัมพันธระหวาง
คนไทยและคนญ่ีปุน ตัวอาคาร สถานที่ ออกแบบใหเปนเหมือนเมืองญ่ีปุนสมัยดังเดิม (สมัยเอโดะ) จุดเดน
อีกอยางหนึ่ง คือ ที่ต้ังอยูใจกลางแหลงชมุชน หมูบานจัดสรร และโรงเรียน สําหรับป 2557 ไดเร่ิมดําเนนิการ
กอสรางโรงเรียนอนุบาล  Oisca  Japanese  Kindergarten เปนการใหเชาอาคารและที่ดิน  ซึ่งอยูตรงขาม
โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura  เพื่อเปนการดึงดูดและสรางความสนใจแกบุคคลทั่วไป 
 สําหรับธุรกิจสนามกอลฟและโรงแรม  จากการที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี 
และลําพนู มีปริมาณน้ําเสียที่ผานการบาํบัดแลวเปนจํานวนมาก ไดดําเนนิการบริหารจัดการเพิม่
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรรวมกนั และมีการสรางโอกาสความเปนไปไดในการนําของเสียจาก
อุตสาหกรรมมาใชเปนวัตถดิุบ สงผลใหเกิดดุลยภาพในมิติเชิงเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมและสังคม อันจะนําไปสู
การพัฒนาอยางยัง่ยนื ในขณะเดียวกนั เพื่อใหการบริหารจัดการน้าํทิง้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
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ตองการสถานที่นนัทนาการ ที่จะสรางผลตอบแทนไดในระดับหนึง่ บริษทัฯ  ไดเล็งเหน็วาธุรกิจสนามกอลฟใน
ตลาดปจจุบันเปนธุรกิจที่มกีารขยายตัวอยางตอเนื่อง  และเพื่อเปนการบริหารน้ําใชอยางยั่งยืน  บริษัทฯ  จึง
ไดสรางสนามกอลฟ และสนามฝกซอมกอลฟ เพื่อเปนการสรางรายไดใหแกบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1.  สนามกอลฟกบินทรบุรสีปอรตคลับ ต้ังอยูที่ตําบลวงัดาล อําเภอกบินทรบุรี จงัหวัด
ปราจีนบุรี  เปนสนามกอลฟมาตรฐาน  18  หลุม  เอกลักษณพิเศษของสนามกอลฟแหงนี้  คือ มีความยาว
ของสนามทีย่าวที่สุดในประเทศไทย จากการที่มีผูใชบริการเพิม่ข้ึน  บริษัทฯ จงึไดเปดใหบริการโรงแรม ซึ่ง
เปนทีพ่ักแหงเดียวในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ต้ังอยูภายในสนามกอลฟ เพื่อความสะดวกของผูมาใชบริการ 
ปจจุบันมีจาํนวนหองพักทั้งหมด 36 หอง  พรอมดวยบริการ สระวายน้าํ หองประชุมขนาดเล็ก หองอาหาร 
เพื่อใหบริการลูกคาเต็มรูปแบบ ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเขาใชบริการหองพักพรอมกบัออกรอบเลนกอลฟ จึง
สามารถดึงดูดและสรางความทาทายใหนกักอลฟโดยทัว่ไปมาใชบริการ สงผลใหธรุกิจสนามกอลฟกบินทรบุรี
สปอรตคลับ ไดเปรียบผูประกอบการรายอื่นในเขตอุตสาหกรรมใกลเคียงเปนอยางมาก และยังเปนทีพ่ักของ
นักเรียนการบิน โรงเรียนการบิน ศรีราชา เอวิเอชั่น  ซึง่เปนบริษัทกลุมสหพัฒนที่สอนการบิน 
 2. สนามกอลฟ หริภุญชัย กอลฟ คลับ  ต้ังอยูที่ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัด
ลําพนู   ซึง่เปนการพัฒนาสนามกอลฟในระยะแรกขนาด 9 หลุม เปนรูปแบบที่ผสมผสานระหวาง ปาไม
เบญจพรรณ บัวน้ํา ทองนา เพื่อสะทอนภาพความกลมกลืนของธรรมชาติกับชุมชน โดยมีจุดเดน คือ 
นักกอลฟสามารถมองเหน็องคพระธาตุหริภุญชัยไดจากแทนที หลุมที่ 5 มทีัศนียภาพกวางไกลเหน็ดอย
สําคัญ เชน ดอยสุเทพ  ดอยอินทนนท ดอยขะมอ (มบีอน้ําศักด์ิสิทธิ์ใชประกอบในพิธถีือน้าํพพิฒันสัตยา) 
พระพทุธบาทตากผา ซึ่งมลัีกษณะเดนทีจ่ะเชิญชวนใหนักกอลฟเขามาสัมผัสบรรยากาศแหงความสุขในการ
เลนกอลฟ ภายในบรรยากาศที่โอบลอมดวยธรรมชาติทีส่วยงาม  
  การสรางสนามกอลฟทั้ง 2 แหง ยังเปนการเพิ่มมูลคาทีดิ่นและเปนส่ิงจูงใจใหนักธุรกิจตัดสินใจ
มาลงทนุในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  และลําพูน  ไดงายข้ึน 
 
 2.2.3 การจดัหาผลติภัณฑหรือบริการ    
 บริษัทฯ  ไดจดัที่ดินและอาคารสําเร็จรูปในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน     รวมทั้งที่ตําบลแม
กาษา อําเภอแมสอด จังหวดัตาก  โครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งเปนธุรกิจ Shopping Mall 
ต้ังอยูที่ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการใหเชาทีดิ่น อาคาร รานคา เพื่อรองรับนักธุรกิจที่
ตองการประกอบกิจการ  พรอมทัง้ไดจดัเตรียมบุคลากรทั้งในดานการบัญชี  ดานการตางประเทศ   ดาน
กฎหมาย และดานอ่ืนๆ   เพื่อใหบริการลูกคาที่ประสบปญหาและไมสามารถที่จะแกปญหาดังกลาวได  สวน
ในเร่ืองของลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑที่มชีื่อเสียงจากตางประเทศที่ไดรับความนิยม  และ
มีความตองการทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ มีทั้งที่บริษัทฯ เปนผูติดตอจัดหา และบริษัท
กลุมสหพัฒนจัดหามาให  โดยบริษัทฯ เปนผูจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาหรือจดัหาลิขสิทธิ์ เพื่อใหมีความ
หลากหลายในประเภทของสินคา ซึ่งสามารถกอใหเกดิรายไดเพิ่มข้ึน ตลอดจนการสรางเคร่ืองหมายการคา



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

31 
 

ของตนเองข้ึนมาใหมใหเปนที่ยอมรับของตลาดทั่วไป เพื่อลดตนทนุในเร่ืองลิขสิทธิข์องการผลิตสินคา บริษทัฯ 
ไดพัฒนาพืน้ที่วางเปลาของบริษัท ใหเกดิประโยชนสูงสุด โดยจัดสรางสนามกอลฟ และโรงแรม ซึ่งเปนการ
เพิ่มธุรกิจบริการใหกับบริษทัฯ    
 2.2.4   งานท่ียังไมไดสงมอบ - ไมมี- 
 
 2.3 ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 
 2.3.1  ลกัษณะผลิตภณัฑหรือบริการ     
  บริษัทฯ  ไดดําเนินธุรกิจพฒันาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม  โดยมีวัตถปุระสงคเร่ิมแรกเพื่อรองรับ 
การขยายกําลังการผลิตของโรงงานของบริษัทกลุมสหพฒัน และเปนการสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนนุการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมใหกระจายออกไปยังสวนภูมิภาค เพื่อเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมใหเจริญกาวหนาควบคูกบัการเสริมสรางคุณภาพชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอม พรอมทัง้มี
การบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซี่งนาํไปสูการพัฒนาอยางยัง่ยนื โดยมีรายไดในรูปของ
รายรับจากการขายพ้ืนที่ในจงัหวัดชลบุรี   จังหวัดปราจนีบุรี และจังหวดัลําพูน  
 เหตุที่เปน “สวนอุตสาหกรรม” เพราะบริษทัฯ มุงมัน่ที่จะพฒันาสภาพแวดลอมใหรมร่ืน 
บรรยากาศอบอุน สําหรับทุกชีวิตในชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ภายใตปรัชญา “สรางสิ่งที่

มากกวาคําวาเขตอุตสาหกรรม”  ปจจุบัน ลูกคาของบริษัทที่ดําเนินการอยู นอกจากบริษทักลุมสหพัฒน
แลว บริษัทฯ ยังเปดกวางสําหรับอุตสาหกรรมที่ใหความสนใจ  ดังนัน้  เพื่อใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่นในบริการ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  จึงไดนาํระบบ ISO 9001:2008  ซึ่งเปนระบบบริหารงานคุณภาพดานการ
พัฒนาที่ดินและบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานมาใชในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทัง้ 3 แหง  และปรับปรุง
ระบบการบริหารงานคุณภาพมาอยางตอเนื่อง 
 วัตถุประสงคในการนําระบบบริหารคุณภาพมาใชเพื่อ 
 1.   เปนแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพของบริษทั 
 2.   ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนนิการของบริษทั 
 3.   เพิม่พนูความพึงพอใจของลูกคาในงานบริการของบริษัท 

 ในป 2553 ไดมีการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และเห็นชอบใหนาํดําริของ 
นายบุณยสิทธิ ์   โชควัฒนา  ประธานเครือสหพัฒน “คนดี สินคาดี สังคมดี” มากาํหนดเปนนโยบายคุณภาพ
สําหรับธุรกิจบริการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทัง้ 3 แหง  เพื่อสรางความพึงพอใจใหกบัลูกคาและ
มีการพฒันาอยางตอเนื่อง  โดยนโยบายดังกลาวมวีัตถปุระสงคดังนี ้ คือ พนกังานของบริษัท ใหบริการลูกคา
ดวยความรวดเร็ว  สุภาพ   มีความรู  คุณธรรมและจริยธรรม  ระบบสาธารณูปโภคที่ใหบริการลูกคามี
คุณภาพเพยีงพอและพัฒนาตามเปาหมายที่กาํหนด สงเสริมและพฒันาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สุขภาพและส่ิงแวดลอมของพนกังานในองคกรและชุมชนบริเวณรอบพื้นที ่ ควบคูไปกับนโยบายดานการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 ที่มุงเนนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมโดยรวมของสวนอุตสาหกรรมให
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สวยงาม  รวมชวยเหลือสังคมและสันทนาการรวมกัน  โดยพนักงานทุกระดับตองนาํนโยบายดังกลาวไป
ปฏิบัติโดยเครงครัดใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปจจุบัน บริษัทฯ ไดดําเนินการพฒันาและปรับปรุง
ดานส่ิงแวดลอมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทัง้ 3 แหงอยางตอเนื่อง  ดวยการรับรองระบบการ
จัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004  ของระบบ Central  Wastewater Treatment  จากสํานักรับรองระบบ
คุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว) ซึง่ไดเปดเผย นโยบาย
ส่ิงแวดลอม ใน ความรับผิดชอบตอสังคม หัวขอ การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอม 

 นโยบายส่ิงแวดลอม   จะส่ือสารใหกับพนักงานทกุระดับ     โดยผานการฝกอบรมและการติดประกาศ
ภายในบริษทัฯ ผูจัดการฝาย/ผูชวยผูจัดการฝาย  มีหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหมัน่ใจวาพนกังานใตบังคับบัญชา
ทุกคน มีความเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายส่ิงแวดลอมของบริษัท รวมถึงส่ือสารไปยังผูขาย/
ผูรับเหมาที่เขามาปฏิบัติงานในนามของบริษัท  
 ทั้งนี้ ดวยสภาวะวิกฤตดานพลังงานและวิกฤตการณโลกรอนมีแนวโนมสูงข้ึน  ตามเวลาที่เปล่ียนแปลง  
จนเปนปญหาที่สําคัญในระดับชาติ อันเนื่องมาจากการใชพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพลังงาน
ดังกลาว  ยงัตองพึ่งพิงการนําเขาจากตางประเทศ ทาํใหเกิดการสูญเสียเงนิออกนอกประเทศเปนจํานวนมาก
และยังเปนปญหาดานตนทุนการผลิตทีสู่งข้ึนของผูประกอบกิจการโรงงาน      ที่อาจจะสงผลกระทบตอความ 
สามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิง่โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซึ่งสวนใหญประมาณ 10,000 
ราย  ที่เปนของคนไทย 

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา ไดมีการดําเนินการจัดการดานพลังงาน  โดยนํา
นโยบายดานพลังงานจากผูบริหาร มากําหนดเปนนโยบายพลังงานภายใตขอบเขตระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลางของบริษัท เพื่อการอนุรักษพลังงานและมีการพัฒนาดานพลังงานอยางตอเนื่อง   นโยบายดังกลาว
มีวัตถุประสงค  ที่มุงเนนการปรับปรุงการจัดการสมรรถนะดานพลังงานอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง  โดยพนกังานทุกระดับตองนํานโยบายดังกลาวไป
ปฏิบัติโดยเครงครัด      เพือ่ใหไดตามเปาหมายในการพัฒนาระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลางและกระบวนการ
ใหมีประสิทธภิาพมากยิง่ข้ึน     ซึง่ปจจุบัน   บริษทัฯ ยังคงรักษาระบบมาตรฐานการจัดการดานพลังงาน  
ISO 50001:2011 ที่ไดรับการรับรองระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลางเปนกลุมอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม
แหงแรกในประเทศไทย ซึง่ไดรับการรับรองระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(MASCI) อยางตอเนื่องมาโดยตลอด และในป 2557 ที่ผานมานี ้บริษัทฯ ไดดําเนินการพฒันาและปรับปรุง
สมรรถนะ ดานพลังงานภายในระบบบาํบัดน้ําเสียสวนกลาง   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งไดเปดเผย นโยบายพลังงาน ใน ความรับผิดชอบตอสังคม หัวขอ การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอม 

พนกังานของบริษัท       ถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคาอยางยิ่งและเปนหวัใจสําคัญที่เกือ้กูลใหการดําเนิน 
การดานการจดัการพลังงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย บริษทัฯ ไดมุงพัฒนา เสริมสราง และสนนัสนนุ
ใหเกิดการสรางความรู  ความสามารถของพนกังานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ      บริษัทฯ จึงจัดใหมีการฝก 
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อบรมใหกับพนักงานทกุระดับ ทั้งการจัดอบรมภายในและการเขารับการอบรมจากภายนอก โดยบริษัทฯ ได
ดําเนนิการจัดการดานพลังงาน เพื่อพัฒนาบริษัทฯ อยางเปนระบบ   ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเขมแข็งและ
ขับเคลื่อนไปอยางถูกทิศทาง และไดนําการจัดการดานพลังงานมาปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขัน อันจะนําสูการพัฒนาคุณภาพที่
ตอเนื่อง และเปนการสงเสริมการเรียนรูอยางไรขีดจํากดั เพื่อมุงมั่นสูการเปนองคกรที่พัฒนาอยางยั่งยืน และ
สรางคุณคาสูสังคม 

จากนโยบายดังกลาว ในป 2557 บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดถึง 10,920.44 กิโลวัตต/
ชั่วโมง  ถือเปนการลดตนทนุในการบําบัดน้ําเสียไดถงึ  53,367.41 บาทตอป ถึงกระนัน้บริษัทฯ ยังคงไวซึง่
โครงการดานพลังงานที่ดําเนินการไปในป 2556 สงผลใหการอนุรักษพลังงานโดยภาพรวมของบริษัท มีความ
ตอเนื่องและย่ังยนืมากยิง่ข้ึน 

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ประกอบดวย กลุมโรงงานบริษทักลุมสหพฒัน ดังนัน้ ระดับการ
ใหบริการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จึงเปนการใหบริการของบริษัทกลุมสหพฒัน โดยมุงเนนที่
ประโยชนของกลุมบริษัทสหพัฒนเปนหลัก เพราะเราเช่ือวา ประโยชนทีก่ลุมบริษทัสหพัฒนไดรับจะสะทอน
กลับมาสูบริษทัแมและสังคมรอบขางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันในที่สุด 
 ปจจุบัน  บริษทัฯ มีสวนอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยู 3 แหง  ดังนี ้
  (1) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  
  บริษัทฯ เร่ิมดําเนนิการเม่ือป พ.ศ. 2520 โดยต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบังบริเวณ 
หมูที ่11 ตําบลหนองขาม และหมูที่ 1 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ปจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 1,800 
ไร โดยมีระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  ดังนี ้

 โรงงานผลิตไฟฟาขนาดกําลังการผลิต 174 เมกะวัตต ที่สามารถสํารองไฟฟาไดอยาง
เพียงพอตลอด 24 ชัว่โมง  ดําเนนิการโดย  บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด  (มหาชน)  
ซึ่งบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจําหนายไฟฟาจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี ้ ไอน้าํที่เหลือจากการผลิตไฟฟาจะจําหนาย
ใหแกโรงงานตางๆ  ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันดวย  

 ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง ซึง่ไดรับเกียรติบัตรจากชมรมสภาวะแวดลอมสยามในป  
2537  รองรับน้ําเสียไดประมาณวนัละ 12,000  ลูกบาศกเมตร           

 สนามบินที่ไดรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน 

 อางเกบ็น้าํที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน  850,000  ลูกบาศกเมตร 

 ระบบผลิตน้ําประปาทีม่ีกําลังการผลิต  20,000  ลูกบาศกเมตรตอวัน  

 สวนพักผอน 
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 สวนบริการเสริมธุรกิจซึ่งเปนศูนยจําหนายผลิตภัณฑกลุมสหพฒัน ภายใตสัญลักษณ
“Thailand Best”  ดําเนนิการโดย บริษัท  กบินทรพัฒนกิจ  จาํกัด 

 
  (2) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี  
   บริษัทฯ เร่ิมดําเนนิการเม่ือป 2532 โดยตั้งอยูในเขตพืน้ที่ตําบลนนทรี และตําบลวงัดาล  
อําเภอกบินทรบุรี จงัหวัดปราจีนบุรี ปจจบัุนมีเนื้อที่ประมาณ 3,900 ไร โดยมีระบบสาธารณูปโภคและส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ ดังนี ้

 อางเกบ็น้าํที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน  1,000,000 ลูกบาศกเมตร 

 ระบบผลิตน้ําประปาทีม่ีกําลังการผลิต  6,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

 สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาคขนาด  50 X 2 เมกะวัตต 

 ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง สามารถบําบัดน้ําเสียไดวนัละ  16,000 ลูกบาศกเมตร 

 สนามบินที่ไดรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน 

 เตาเผามูลฝอยขนาด 100 กโิลกรัมตอชั่วโมง ไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
  (3) สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน  
  บริษัทฯ เร่ิมดําเนนิการเม่ือป 2532 โดยต้ังอยูในเขตพืน้ที่ตําบลปาสักและตําบลเวยีงยอง 
อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพนู ปจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร โดยมีระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ ดังนี ้

 อางเกบ็น้าํที่สามารถสํารองน้ําดิบไดจํานวน  1,000,000 ลูกบาศกเมตร 

 ระบบบําบัดน้าํเสีย ซึ่งสามารถบําบัดน้าํเสียไดวันละ  6,500 ลูกบาศกเมตร 

 สถานีไฟฟายอยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ขนาด  50 X 2 เมกะวัตต  

 สนามบิน ที่ไดรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน 

 เตาเผามูลฝอยขนาด 50 กิโลกรัมตอชั่วโมง  ไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ระบบน้ําอุปโภคและบริโภคจากบอบาดาล   โดยมีอัตราการสูบข้ึนมาใชประโยชนได
ประมาณวนัละ  3,120  ลูกบาศกเมตร 

 ระบบน้ําอุปโภคและบริโภคจากระบบผลิตน้ําประปาวันละ 1,200 ลูกบาศกเมตร 
 

 

 2.3.2  การตลาดและการแขงขัน 
  การตลาด บริษัทฯ ดําเนินการพฒันาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  โดยเร่ิมต้ังแตการ
คัดเลือกทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม  การออกแบบและวางผังโครงการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพยีงพอ 
การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการที่ดี การควบคุมรักษาส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดี การ
คัดเลือกบริษัทที่จะเขามาประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จะพิจารณาโรงงานที่ไมสงผล
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กระทบตอส่ิงแวดลอม หรือโรงงานที่จัดใหมีการปองกนัผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเขมงวด และจะติดตาม
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของโรงงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ  มีการกําหนดพืน้ที่สําหรับโรงงานประเภทตางๆ 
เพื่องายตอการควบคุม โดยบริษัทฯ ไดเนนถงึการรักษาส่ิงแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบหรือความ
เสียหายแกชุมชน ซึง่ลูกคาสวนใหญจะไดรับขอมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนจากธนาคาร สถาบัน
การเงนิที่ลูกคาติดตอเปนประจํา บริษทัคูคาของบริษัท หรือผูรวมทุนกับบริษทัฯ ทั้งในและตางประเทศ 
ตลอดจนเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) และบริษัทฯ ยงัไดใหขอมูลของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน
ไวกับสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ  เพื่อใหนกัลงทุนตางชาติที่สนใจเขามาลงทนุในประเทศไทย
ไดรับขอมูลสะดวกข้ึน 
  ปจจุบัน  การที่จะมีลูกคาสนใจที่จะมาอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนเพิ่มข้ึน      นอกจาก 
คุณภาพในดานการพัฒนาทีดิ่นหรือบริการแลว แนวโนมตลาดมุงเนนการสรางภาพลักษณที่ดี การดําเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม    ซึ่งกําลังกลายเปนกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญ 
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพทางดานการตลาด   สรางความเช่ือมัน่ใหกบัลูกคา    ตลอดจนสรางแรงจูงใจใหกับ
นักธุรกิจรายใหม  ในการตัดสินใจลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  บริษัทฯ  จงึไดมีการพัฒนา
และปรับปรุงดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง จนไดรับการรับรองและเกียรติบัตรตางๆ ตามรายละเอียดที่ได
เปดเผยไวใน หัวขอ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ  

สําหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ปจจุบันมพีื้นที่คอนขางจํากัด บริษัทฯ จงึ
มุงเนนการตลาด โดยการขายท่ีดิน จะขายใหแกกลุมอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีข้ันสูง และจะคัดเลือกโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือลูกคา ที่มีเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัและลดมลพิษดานส่ิงแวดลอม เนื่องจากปจจุบันมีชมุชน
อาศัยอยูติดกบัสวนอุตสาหกรรมจํานวนมาก 

 การแขงขัน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนของบริษัท ไดดําเนนิธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
โดยเร่ิมตนจากการจัดใหมีศูนยการผลิตของบริษัทกลุมสหพัฒน ดวยการต้ังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทกลุมสหพัฒนและบริษทัรวมทนุ แตตอมาเมื่อบริษัทฯ ไดเปดกวางสําหรับ
อุตสาหกรรมที่ใหความสนใจ ทาํใหบริษทัฯ ตองแขงขันกับนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่อยูในพืน้ที่ใกลเคียงทั้งที่
เปนของภาครัฐบาลและเอกชน 
 กลยทุธการแขงขันที่สาํคัญ คือ การเนนการแขงขันดวยคุณภาพและบริการระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาในปจจุบัน และลูกคาใน
อนาคตผานทมีขาย/ลูกคาสัมพันธ ซึง่จะประสานงานดูแลลูกคากับผูบริหารและผูจัดการฝายตางๆ ของบริษัท  
 ทั้งนี้ การใหบริการของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ในลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร (One 
Stop Service)  จึงเปนทางเลือกใหมสําหรับผูประกอบการที่มีความประสงคจะแกปญหาดานตางๆ เชน 
แรงงาน  ส่ิงแวดลอม หรือกาํลังมองหาพืน้ทีท่ี่มีความพรอมในดานระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เชน ไฟฟา 
น้ําประปา ระบบระบายน้ํา และโทรคมนาคม อีกทั้ง ยงัมุงเนนพฒันาธุรกิจใหเปนเขตอุตสาหกรรมช้ันนําเชิง
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นิเวศ (Eco Industrial Park) ทีมุ่งเนนการจัดการทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและผูมีสวนไดสวนเสีย อันไดแก  
ชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง  เปนตน   เพื่อสรางสังคมทีน่าอยูควบคูไปกับการ
ดําเนนิธุรกิจทีต่อเนื่อง 
 Brand Positioning  การกําหนดคุณสมบัติพิเศษของที่ดิน วามีลักษณะพเิศษในการแขงขัน
อยางไร ซึ่งในกลยทุธการแขงขันนัน้ บริษัทฯ มกีารนําเสนอความแตกตางการเปนผูนาํดานความมัน่คงของ
ระบบสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน อาท ิ ไฟฟา น้าํประปา และระบบบําบัดน้าํเสีย ที่สามารถบําบัดน้ําเสียผาน
มาตรฐานกรมโรงงาน ดวยระบบที่ใชกระแสไฟฟาอยางคุมคาที่สุด ซึ่งถือเปนแนวทางการจัดการพลังงาน
อยางยั่งยืน อีกทัง้ทาํเลที่ต้ังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ยังต้ังอยูบนพืน้ทีท่ี่เหมาะแกการขนสงสินคาหรือ
ผลิตภัณฑไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  หรือทาเรือตางๆ  
 บริษัทฯ   สามารถควบคุมภาพลักษณของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   โดยมีการจัดหาและ
คัดเลือกโรงงานและบริษัททีจ่ะเขามาประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ราคาพืน้ที่ภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันจงึมีราคาสูง เพื่อปองกันโรงงานที่ไมมีความสมบูรณและความพรอมในทุกๆ 
ดาน  ดังนัน้ นกัลงทุนตางชาติยินดีซื้อที่ดินภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เพื่อประกอบธรุกิจ ในราคา
สูง เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ  Brand  name  ถึงมีราคาสูงเพียงใด ก็ยังคงมีลูกคาสนใจในผลิตภัณฑนั้นๆ 
สําหรับราคาขายที่ดินตอไรภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน มรีาคาที่สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับพืน้ที่
เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมขางเคียงในแตละภูมิภาค แตผูประกอบการยังตัดสินใจมาลงทนุใน
พื้นที่เครือสหพัฒน  ทัง้นี ้ เนื่องจากความไดเปรียบในดานโครงสรางพื้นฐาน ที่มีความพรอมและความมั่นคง
ในระบบไฟฟา โดยภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทกุแหงเปนที่ต้ังของสถานไีฟฟายอย (Sub-Station)  
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมทัง้มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากกาซธรรมชาติและชีวมวลภายในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา และลําพนู ระบบสํารองน้าํดิบที่เพยีงพอ ระบบผลิตประปาที่ไดตาม
มาตรฐานการประปาสวนภูมิภาค  และระบบบําบัดน้าํเสีย  
 บริษัทฯ ไดนาํระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดานการพัฒนาท่ีดินและบริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 ดานระบบบําบัดน้ําเสียกลาง 
(Central  Wastewater Treatment) มาใชในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง 3 แหง นอกจากนี ้ ในป 2556 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา ไดนําระบบการจัดการดานพลังงาน ISO 50001:2011 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ขอบเขตภายใตระบบบําบัดน้าํเสียมาใช เปนกลุมอุตสาหกรรมหรือนิคม
อุตสาหกรรมแหงแรกในประเทศไทย อีกทัง้ยังไดรับการรับรองเปนสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางสังคมของธรุกิจไทย   ตามระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) 
และในป  2554  ไดรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม  ในสวนของระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง 
ใหเปนระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางที่ไดรับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” 
ภายใต “โครงการยกระดับผูประกอบการจัดการของเสีย” ทั้งนี ้ ในป 2557 สวนอุตสาหกรรม
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เครือสหพัฒน ศรีราชา เปนกลุมอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทย ทีไ่ดรับการคัดเลือก จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยกริฟฟธ  ประเทศออสเตรเลีย  (Griffith University)   ซ่ึงไดรับ
การยกยองวาเปนสถาบันอุดมศึกษาทนัสมัยที่สุดแหงหน่ึงในออสเตรเลยี และเปนหนึ่งใน
มหาวทิยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับดานความเปนเลิศทางวิชาการและ
งานวจิัย เพือ่เขารวมโครงการวิจัย เรือ่ง “การศกึษาอรรถประโยชนจากการดําเนินงานดานสขุภาพ
และความปลอดภัย”   ในการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   โดยสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
ศรีราชา เปนหนึง่ในกลุมอุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพ ซึ่งวางแผนที่จะพัฒนาไปสูอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ตาม
โครงการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งบริษัทฯ ยังแสดงถึงความมุงมัน่ที่
จะปฏิบัติตามขอกําหนด และมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอมทีเ่กีย่วของเปน
กรอบในการปฏิบัติงาน  รวมถึงเล็งเห็นความสําคัญตอการสงเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ของผูปฏิบัติงาน ชุมชน และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ ตลอดจนปองกันความเส่ียงดานความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนการปองกนัมลพิษที่แหลงกําเนิด รวมถงึสนับสนุน ผลักดันใหเกิด
การปฏิบัติตามมาตรการที่สวนอุตสาหกรรมไดกําหนดไวอยางจริงจัง ในขณะเดียวกนัสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน กบินทรบุรี ไดเขารวมโครงการยกระดับผูประกอบการจดัการของเสีย ประจําป 2557   ซึ่งจัด
โดย สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถือเปนการยกระดับพัฒนาการจัดการ
ของเสียอยางถูกวธิี และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยเปนสวนหนึง่ในการประกอบการตัดสินใจของนักธุรกิจ 
ที่ประสงคจะเขามาประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันไดงายข้ึน 
 
จุดเดนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน และโครงการแมสอด 
 เหตุผลที่ลูกคาเลือกประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนที่สําคัญ ไดแก 
  1. ทําเลที่ต้ังสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน    เปนทาํเลที่มศัีกยภาพในการพัฒนา   และการ 
  ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง  มีความสะดวกและประหยดัเวลาในการขนสงสินคา  ทั้งทางบก   
  ทางอากาศ และทางทะเล คือ 
  (1) ทางบก 
  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ศรีราชา  กบินทรบุรี และลําพนู ทัง้ 3 แหง ต้ังอยูบน 
 ถนนทางหลวงสายหลัก  ที่เอ้ืออํานวยตอการคมนาคมขนสงไปยงัภูมิภาคตางๆ  โดย 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรรีาชา  ต้ังอยูถนนสุขาภิบาล 8 เชื่อมกับทาง 
  หลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนสายกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง) 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุร ี    ต้ังอยูทางหลวงหมายเลข  33  

(ถนนสุวรรณศร) ซึ่งเปนเสนทางเช่ือมตอไปยังเมืองปอยเปต  จงัหวัดบันเตียเมยีนเจย  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  
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 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน   ต้ังอยูทางหลวงหมายเลข 116  
  (ถนนเล่ียงเมืองลําพูน-ปาซาง)  
  โดยบริเวณรอบๆ  สวนอุตสาหกรรมมีความเจริญ  มีสถานศึกษา  ธนาคาร  โรงพยาบาล  และ
สวนราชการทีจ่ะอํานวยความสะดวกไดครบถวน 
  (2) ทางอากาศ 
 -   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา  อยูหางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
  เพียง 98  กิโลเมตร และสนามบินอูตะเภา  59  กิโลเมตร   
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  กบินทรบุรี อยูหางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

เพียง 155  กิโลเมตร   และสนามบินอูตะเภา 195  กิโลเมตร  
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ลําพูน  อยูหางจากสนามบินเชียงใหม 
  เพียง  35 กิโลเมตร 

  (3) ทางทะเล 
 - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ศรีราชา    อยูหางจากทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง 

เพียง  6 กิโลเมตร  และเปนทาเรือขนสงทีใ่หญที่สุดในประเทศไทย   ทีส่ามารถเชื่อม
ตอไปยังภูมิภาคตางๆ  

   2. มีคุณภาพในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรม และความพรอมทางดานระบบสาธารณูปโภคและ 
    ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  สําหรับรองรับการลงทุน   โดยจัดใหมีการใหบริการในเร่ืองการ 

ผลิตน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลางที่มีคุณภาพมาตรฐาน ระบบรักษา
ความปลอดภัย ทัง้ในยามปกติและยามมีเหตุฉุกเฉิน การดูแลรักษาภูมิทัศนสภาพแวดลอม 
สถานพยาบาลสวนกลาง และรานคา  Factory Outlet  เปนตน 

   3. บริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินที่มัน่คง และพัฒนาพื้นที่สําหรับสวนอุตสาหกรรมแลว 3 
แหง ในจังหวดัชลบุรี จังหวดัปราจีนบุรี และจังหวัดลําพูน โดยแตละสวนอุตสาหกรรมจะมี
ที่ดิน อาคาร โรงงานสําเร็จรูป (SMEs Factory) ทัง้แบบขายและใหเชาไวพรอมรองรับการ
ขยายการลงทนุของผูประกอบการในกลุมอาเซียน  

   4. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน เปนการดําเนินธุรกิจบริหารงานโดยเอกชน ทําใหมีความ
ยืดหยุนในการปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการไดมากกวาการบริหารงานโดยเขต
อุตสาหกรรมอ่ืนที่ใกลเคียงกนั และสามารถนาํเสนอรูปแบบของการบริการที่รวดเร็ว 
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี อีกทั้งผูบริหารยังเล็งเหน็ความสําคัญในการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรืออุตสาหกรรมสีเขียวอยางตอเนื่อง มุงเนนการพัฒนาในทกุ
ภาคสวน   สรางความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ   สังคม และส่ิงแวดลอม  อยางยั่งยืน 
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   5. สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   กบินทรบุรี  และลําพูน  ต้ังอยูในพื้นที่ราบสูง เปนทาํเลที่
เหมาะสม และเปนปจจัยสําคัญของนักธุรกิจ ในการตัดสินใจต้ังสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม สําหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ทีต้ั่งอยูในพื้นทีร่าบชายฝง
ทะเลภาคตะวนัออก      อาจเกิดน้ําหลากเขาพืน้ที่สวนอุตสาหกรรมในระยะเวลาส้ันๆ จาก
ลําหวยสาธารณะ หรืออางเก็บน้าํ โดยเฉพาะในฤดูทีม่ีฝนมากผิดปกติ  ประเด็นปญหา
อุทกภัยที่เกิดข้ึน  บริษทัฯ  ไดจัดทําแผนปองกันและแกไขสถานการณฉุกเฉินไวพรอมแลว 

   โครงการแมสอด 
   จากการที่บริษทัฯ    ไดขยายการประกอบธรุกิจไปยังโครงการแมสอด    ตําบลแมกาษา   อําเภอ 
แมสอด   จงัหวัดตาก    เพื่อเปนศูนยบมเพาะใหแกบริษัทกลุมสหพฒัน   ไดศึกษาลูทางในการเขาไปลงทนุใน  
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร   ซึ่งตอมาในป 2557 ภาครัฐไดกําหนดใหอําเภอแมสอด  เปนเขตเศรษฐกจิ 
พิเศษ    นับเปนโอกาสที่บริษัทฯ  จะสามารถขยายโครงการแมสอดเปนสวนอุตสาหกรรม    รวมถึงเปนจุดพกั 
และกระจายสินคาของบริษทักลุมสหพัฒนในอนาคต 
 

จุดดอยของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
   -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  เปนพืน้ทีเ่ตรียมพรอมไวสําหรับอุตสาหกรรมทัว่ไป   ซึ่งยงั 
    ไมไดมีการจัดต้ังเขตปลอดภาษีอากร   (Free  Zone - FZ)   สําหรับอุตสาหกรรมที่เนนการ 
    สงออกเปนหลัก  เพื่อประโยชนดานภาษ ี 
 
 2.3.3 การจัดหาผลติภัณฑหรือบริการ  
 (1) การจัดหาผลติภัณฑหรือบริการ 
 บริษัทฯ จะจัดเตรียมที่ดินในแตละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  โดยมีหลักเกณฑในการ
พิจารณา  ไดแก  ทาํเลที่ต้ัง แหลงน้าํ สาธารณูปโภคตางๆ  นโยบายและขอกําหนดตางๆ ของทางราชการ 
เปนตน ดําเนนิการออกแบบและวางผังโครงการ ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม และกําหนดความตองการใน
การขยายตัวของบริษัทกลุมสหพัฒน โดยจัดใหมีระบบสาธารณูปโภคอยางครบถวน เพียงพอตอความ
ตองการของบริษัทที่ประสงคจะเขามาประกอบกิจการ ซึ่งในการพฒันาที่ดินดังกลาวดําเนนิการในลักษณะที่
จะเปนการพฒันาเปนข้ันๆ ตามความตองการในการใชประโยชนใหคุมคา โดยไมใหเกิดการสูญเปลาในการ
ลงทนุ  
 (2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 เนื่องจากภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ประกอบดวยโรงงานจํานวนมาก  ซึ่งอาจ
นําไปสูปญหาส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดตระหนกัถงึความสําคัญของการควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จึง
ดําเนนิการพฒันากําหนดมาตรการ แนวทาง และวธิกีารในการดําเนินงานตางๆ ที่เกีย่วกับส่ิงแวดลอม โดยใน
ระยะเร่ิมแรกไดมีการจัดต้ังหนวยงานข้ึนมา เพื่อรับผิดชอบรวบรวมขอมูล ทดลองและวิจัย เพื่อควบคุมและ
ปองกนั ไมใหการดําเนินงานของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตาม
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มาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  ตอมาเมือ่มีโรงงานมากข้ึน  งานมากข้ึน จากหนวยงานของ
บริษัท จงึไดแยกตัวออกมาจัดต้ังเปน  บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากดั เพื่อทาํหนาที่ในการวิจยั
พัฒนาและดูแลดานส่ิงแวดลอมทั้งหมดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  ทัง้  3  แหง  ทัง้เร่ืองการบาํบัด
น้ําเสีย การกาํจัดขยะมูลฝอย  การจัดทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม  เชน  ตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เสียง ซึ่งที่ผานมา ผลการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง  3 แหง  เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน   
ทั้งนี ้ ในแตละสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน บริษทัฯ ไดจัดใหมีระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง ดําเนนิการ
พัฒนาและปรับปรุงดานส่ิงแวดลอมภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทัง้ 3 แหง อยางตอเนื่อง ดวยการ
รับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม  ISO 14001:2004 ของระบบ Central Wastewater Treatment จาก
สํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัดสถาบันวิจยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว) อีกทัง้
ปจจุบัน บริษทัฯ ไดตระหนกัถึงความสําคัญในการจัดการน้ําเสียโรงงานตนทางกอนที่จะเขาสูระบบบําบัดน้าํ
เสียสวนกลาง เพื่อลดปญหาและปองกนัผลกระทบรายแรงทีอ่าจจะเกิดข้ึนภายในระบบบําบัดน้าํเสีย
สวนกลาง ซึง่เปนหนวยบําบัดสุดทายกอนปลอยออกสูสาธารณะ จงึไดกําหนดแนวทางในการจดัการน้ําเสีย
โรงงานตนทางกอนปลอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง โดยการเฝาระวังสถิติการทิง้น้าํเสียของโรงงาน
ภายในสวนอุตสาหกรรม  รวมถงึการเขาพบโรงงานที่เปนกลุมเส่ียง ซึง่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบ
บําบัดได  เพื่อติดตามผลและรวมแกไขปญหาดานน้ําเสียที่เกิดข้ึนภายในโรงงานอีกดวย 
 2.3.4   งานที่ยงัไมไดสงมอบ    -ไมมี- 
 
3. ปจจัยความเส่ียง 
 3.1  ความเสี่ยงตอการดําเนนิธุรกิจของบรษิัท สามารถจําแนกได ดังนี้ 
 3.1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนบริษทัตางๆ 
  บริษัทฯ รวมลงทนุในหุนบริษัทตางๆ ในสัดสวนการถือหุนไมเกินรอยละ 50 ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัทนั้นๆ การลงทนุจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพือ่เปนการกระจายความเส่ียง มบีริษัท
จํานวนหนึ่งถอืหุนในลักษณะไขวกันหรือยอนกลับ โดยสัดสวนการถือหุนที่ถอืยอนกลับนั้น  นับเปนสัดสวนที่
นอยมาก บริษทัฯ ไมมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัททีล่งทนุ ทั้งนี้การดําเนินการของบริษัทกลุมสหพัฒนเปน
อํานาจอิสระของคณะกรรมการของบริษทันั้นๆ  
  บริษัทฯ กาํหนดแผนงานประจําป ซึง่หนึง่ในแผนงาน คือ แผนงานดานการลงทุน  โดยไดมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการดานการลงทุน ประกอบดวย ผูบริหารในดานการลงทุนของบริษทั และบริษัท
กลุมสหพัฒน  เพื่อศึกษาและเสนอแนะการลงทุนของบริษัทกลุมสหพัฒน   โดยพิจารณาศักยภาพในการ
ลงทนุและจะลงทนุรวมกัน   โดยจะพิจารณาลงทุนในธรุกิจที่มีศักยภาพและเกี่ยวเนื่อง หรือเอ้ือประโชนตอกนั 
มีนโยบายใหบริษัทที่รวมลงทนุและทาํธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ลงทนุมากที่สุด เปนผูติดตามผลการ
ดําเนนิงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อใหทราบปญหาที่เกิดข้ึน และรายงานใหบริษัทฯ และผูถือหุนในกลุมทราบ เพื่อ
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รวมกันเสนอแนวทางแกไขใหทนักับสถานการณนัน้ๆ    บริษทัฯ  ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของ
เงินปนผล แตหากบริษัทใดมีผลขาดทนุ นอกจากบริษทัฯ ไมไดรับเงนิปนผลแลว ยงัตองบันทึกการดอยคาของ
เงินลงทนุ   ซึ่งมีผลกระทบตอกําไรและขาดทุน  ตลอดจนมูลคาทรัพยสินของบริษทั 
 ป 2557 จํานวนบริษัทที่บริษทัฯ ไดรวมลงทุนในหุนบริษทัตางๆ มีจํานวนทั้งส้ิน  151  บริษัทและ
มีการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทนุจํานวน  11  บริษัท  เปนเงนิทัง้ส้ิน  72,158,796.93 บาท 
 3.1.2  ความเสี่ยงจากการคํ้าประกันบริษทัในกลุม 
  บริษัทฯ  มีการคํ้าประกนัวงเงนิสินเชื่อใหกับบริษัทกลุมสหพัฒน   ทั้งบริษทัที่ต้ังข้ึนใหมและ
บริษัทรวมทุน โดยการคํ้าประกันใหกับบริษัทที่ต้ังข้ึนใหมนัน้ จะพจิารณาจากความจาํเปน หรือคํ้าประกนั
ตามสัดสวนการลงทุน การคํ้าประกันมีความเส่ียง หากบริษัทกลุมสหพัฒนที่บริษทัฯ คํ้าประกนัไมสามารถ
ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได  อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ ทีต่องไปรวมรับผิดชอบ และหากบริษทัดังกลาวมีผลการ
ดําเนนิงานที่ขาดทนุ บริษัทฯ ยังตองบันทึกผลขาดทนุจากภาระคํ้าประกัน ซึ่งมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนนิงานของบริษัท    บริษัทฯ จงึมีนโยบายที่จะลดความเส่ียงในเร่ืองดังกลาว   โดยลดการคํ้าประกันที่เกนิ
จําเปน และหากตองคํ้าประกันจะคํ้าประกันตามสัดสวนการลงทนุ หรือใหบริษัทกลุมสหพัฒนที่มีหนาที่
รับผิดชอบตามสายธุรกจิเปนผูคํ้าประกนัแทน นอกจากนี ้ ยังพยายามใหบริษัทกลุมสหพัฒนตองมี
ความสามารถที่จะยนืหยัดอยูไดดวยตัวบริษัทเอง   
  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มวีงเงนิคํ้าประกนัสินเช่ือใหกับบริษัทกลุมสหพฒันจํานวน 7  
บริษัท  วงเงินรวมประมาณ 171.43  ลานบาท  ยอดใชไปรวมประมาณ  25.54  ลานบาท   ในปที่ผานมา  มี
การค้ําประกนัวงเงินสินเช่ือเพิ่ม  1  บริษัท  คือ  PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO., LTD. และยกเลิก
วงเงินสินเช่ือ 1 บริษัท คือ บริษัท ชาลดอง (ประเทศไทย) จํากัด และไมมีการบนัทึกผลขาดทุนจากภาระคํ้า
ประกัน   
 3.1.3 ความเสี่ยงจากการใหเชาและบริการ 
 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหเชาและบริการสาธารณูปโภคภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน  
บริษัทฯ จําเปนตองจัดเตรียมความพรอมในดานตางๆ ทั้งในดานอาคารสํานักงาน โรงงาน และระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อใหครอบคลุมการบริการตอลูกคาที่จะมาดําเนินกิจการในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
หากทรัพยสินดังกลาวเกิดความเสยีหาย   บริษัทฯ  จะไดรับผลกระทบในดานรายได    ดังนั้น  บริษัทฯ  จงึมี
มาตรการในการปองกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากทรัพยสิน  โดยการทาํประกันวนิาศภัย เพื่อลดและ
กระจายความเส่ียงตอทรัพยสินดังกลาว วงเงนิจํานวน  1,017,483,500.00  บาท 
 ป  2557  บริษัทฯ  มีรายไดจากการใหเชาจํานวน  144,979,537.26   บาท  และมีรายไดจาก
บริการสาธารณูปโภคจํานวน  2,239,827,084.57   บาท 
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 3.1.4 ความเสี่ยงในดานสิ่งแวดลอมและภยัธรรมชาติ 
  3.1.4.1  ความเสี่ยงในดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่แวดลอม 
   จากลักษณะการดําเนนิธุรกจิสวนอุตสาหกรรมของบริษัท    ซึง่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 
ตอการดําเนนิงานภายในสวนอุตสาหกรรม หรือภาวะที่อาจสงผลตอธุรกิจโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน บริษัทฯ ซึ่งเปนผูประกอบการธุรกิจสวนอุตสาหกรรมยอมตระหนกัดีถึงปญหาดังกลาว โดยได
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับผลกระทบตออาชวีอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม    
โดยบริษัทฯ ไดมีการจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA)        
เสนอตอสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการติดตาม เฝาระวงัความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนเพื่อใหสถานประกอบการตางๆ ที่อยู
ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ปราศจากปญหาดานอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม
ตางๆ เชน การเฝาระวงัปญหามลพิษทางอากาศและน้ําเสีย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียหรือชุมชน
โดยรอบ และอาจนาํไปสูการฟองรองทางกฎหมาย ทาํใหบริษัทฯ  ตองเสียชื่อเสียงและเสียคาสินไหมตามคดี
ความที่เกิดข้ึนจนไมสามารถดําเนนิธุรกิจตอไปได   ซึง่ที่ผานมา ไมมีปญหาดังกลาว  นอกจากนี้ บริษทัฯ 
ยังคงดําเนนิธรุกิจสวนอุตสาหกรรมมุงสูมาตรฐานสากลดวยระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม สงผลให
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันทั้ง 3 แหง ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 
ของระบบ Central Wastewater Treatment แบบ Multisite จากสํานกัรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สังกัด
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว) อยางตอเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งในป 2557 
สวนอุตสาหกรรม ตระหนักถงึความสําคัญของภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนและกอใหเกิดความสูญเสียอยางมี
นัยสําคัญตอการประกอบธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรม จึงไดมกีารฝกซอมแผนฉุกเฉินดานอัคคีภัยภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา กบินทรบุรี และลําพนู เพื่อใหหนวยงานดานความปลอดภัยมีความ
พรอมตอสถานการณวิกฤตที่อาจเกิดข้ึนได   ซึ่งไดฝกซอมสถานการณสมมติกาซ LPG ร่ัวไหลและลุกติดไฟ 
รวมกับผูชํานาญการจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในแตละพืน้ที่เปนผูฝกซอม ซึ่งมีผูแทนจากโรงงาน
ภายในสวนอุตสาหกรรมเขารวมสังเกตการณการฝกซอมการระงับเหตุ  สงผลใหป 2557 บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมสถานการณฉุกเฉินได     และไมมีเหตุการณรุนแรงใดๆ   ทีส่งผลกระทบตอการดําเนนิงานของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
  3.1.4.2 ความเสี่ยงในดานภัยธรรมชาติ 
   สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลาํพนู  พืน้ที่ประกอบการภายในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน ลําพนู มีความเส่ียงจากอุทกภัยนอย เนื่องจากไมมีแหลงน้าํไหลผาน ต้ังอยูในพื้นทีร่าบสูงเปน
ทําเลที่มีความเส่ียงนอยจากอุทกภัย และเปนปจจัยสําคัญของนักธุรกิจในการตัดสินใจต้ังสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม  
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 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี ในป 2556 จังหวดัปราจีนบุรี ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกดิข้ึน สงผลใหเกิดความเสียหายอยางมาก อยางไรก็ตาม สถานการณน้ําทวมที่
เกิดข้ึนนัน้ ไมสงผลกระทบตอระบบบําบัดน้ําเสียของศูนยปรับปรุงคุณภาพน้าํเสียสวนกลาง-ชุมชน ของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี เนือ่งจากต้ังอยูบนพืน้ที่สูง น้ําไมสามารถทวมถึง สวนระบบบําบัดน้าํ
เสียของศูนยปรับปรุงคุณภาพน้าํเสียสวนกลาง-โรงงาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  กบินทรบุรี ไดมีการ
ออกแบบกอสรางพืน้ที่ระบบบําบัด โดยไดทําการถมดินพืน้ทีก่อสรางใหสูงกวาระดับน้ําหลาก โดยมีระดับ
อางอิง คือ ถนนคันชลประทานทีก่ั้นระหวางพืน้ที่ลุมน้าํกบัพืน้ที่การเกษตรและอยูอาศัย โดยทําคันของระบบ
สูงกวาคันชลประทานเฉล่ียประมาณ 20-30 เซนติเมตร ทั้งนี้จากสถานการณน้ําทวมที่ผานมา ระดับน้ําที่ทวม
สูงข้ึน สงผลใหระดับน้ําภายนอกมีโอกาสที่จะไหลเขามาภายในระบบบําบัดน้าํเสีย ทางสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน กบินทรบุรี มีการแกปญหาเบ้ืองตน โดยการปนคันกัน้รอบพืน้ที่ระบบบําบัดฯ ชัว่คราว เพื่อ
ปองกนัน้าํไหลเขาระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง   และเพื่อเปนการปองกนัปญหาอยางถาวร ตนป 2557 
บริษัทฯ จึงไดจัดทําคันดินรอบพื้นที่ระบบบําบัดน้าํเสียสวนกลาง-โรงงาน โดยการสรางและเสริมคันดินที่ได
มาตรฐานใหสูงข้ึนกวาเดิมเฉล่ีย 70 เซนติเมตร ความยาวของคันดินโดยรอบพืน้ที่ประมาณ  2,500 เมตร ซึ่ง
มั่นใจวาจะสามารถปองกันน้ําทวมได  

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ต้ังอยูในพืน้ที่ราบชายฝงทะเลภาค
ตะวันออก อาจเกิดน้ําหลากเขาพืน้ที่สวนอุตสาหกรรมในระยะเวลาส้ันๆ จากลําหวยสาธารณะหรืออางเก็บ
น้ํา โดยเฉพาะในฤดูที่มีฝนมากผิดปกติ ประเด็นปญหาอุทกภัยที่เกดิข้ึน บริษัทฯ ไดจัดทําแผนปองกันและ
แกไขสถานการณฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยไวพรอมแลว โดยในแผนปองกนัประกอบดวย ชุดปฏิบัติงานติดตาม
เฝาระวงัปริมาณและระดับน้ําบริเวณรอบๆ พืน้ที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ศรีราชา ในรัศม ี5 กิโลเมตร  
ตลอด 24 ชัว่โมง  ทัง้นี ้ไดกาํหนดเกณฑการเฝาระวงัไว 3 ระดับ คือ ระดับปกติ ระดับเฝาระวงั และแจงเตือน 
ระดับแจงเตือนโรงงานและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน โดยทําการติดตามขาวจากกรมอุตุนิยมวทิยา และนํา
ขอมูลแผนที่อากาศมาวเิคราะหเปนประจําอยางตอเนื่อง มกีารซอมแผนดังกลาวทกุป   

 โดยในปที่ผานมา  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทุกแหง   ไมประสบอุทกภัย 
 3.1.5  ความเสี่ยงจากสารเคมี 

 สารเคมีเปนตัวแทนหนึ่งที่แสดงถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยกีารผลิต    ควบคูไปกับแนวทาง 
การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ดังนั้น โรงงานทกุแหงจึงมีความตองการใชสารเคมี เพื่อนาํมาใช
ในทางอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งที่ใชในชีวิตประจาํวนั การนําสารเคมีมาใชนั้น หากใชอยางถกูตองและ
ถูกวธิี ยอมกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาล ขณะเดียวกัน หากใชโดยขาดความรู ความเขาใจทีถู่กตองและ
ขาดมาตรการปองกนัความปลอดภัยที่ดี อาจจะกอใหเกิดโทษอยางมหนัตเชนกนั เชน ปญหากากของเสยี
อันตราย การเกิดอุบัติเหตุภัยสารเคม ี การตกคางในผลติภัณฑและส่ิงแวดลอม เปนตน ส่ิงเหลานี้กอใหเกิด
ความสูญเสียตอชีวิต  ทรัพยสิน  และความสมดุลทางระบบนิเวศทัง้ระยะส้ันและระยะยาว 
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 ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนมีบริษทัหลายๆ  บริษัทที่จําเปนตองใชสารเคมีเพื่อนาํมาใชใน
ทางการผลิต บริษัทฯ จงึไดประกาศใชมาตรการควบคุมการขนสงสารเคมีทุกชนิด  ของเสียอันตรายที่เขาและ
ออกภายในพืน้ที่สวนอุตสาหกรรม เพื่อชวยลดความเส่ียงและปองกันอันตราย ที่อาจจะเกิดข้ึนจากสารเคมี มี
ผลบังคับใชต้ังแต 1 ธันวาคม 2555 เปนตนมา จากการสาํรวจการดําเนนิธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ที่
ประกอบดวยโรงงาน ซึ่งใชสารเคมีเปนองคประกอบในการดําเนินการผลิตหลายประเภทน้ัน ยอมสงผลใหเกิด
ความเส่ียงสูงจากเหตุฉุกเฉินหลายประเภท ไมวาจะเปนการระเบิด การร่ัวไหล การปนเปอน การฟุงกระจาย 
และเหตุอันตรายอ่ืนๆ  ที่ไมสามารถคาดการณได ดวยเหตุการณเหลานี้ อาจกอใหเกิดความสูญเสียอยางมี
นัยสําคัญตอบุคลากร ทรัพยสิน หรือการดําเนนิธุรกจิ ดังนัน้ เพือ่เปนการลดโอกาสที่อาจเกดิความเส่ียง
ดังกลาว ในป 2557 บริษัทฯ จงึมีการเตรียมความพรอมใหทัดเทียมกบัมาตรฐานการระงับเหตุระดับสากล ได
จัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉินสารเคมีร่ัวไหล  เพื่อเพิม่ความชํานาญใหกับหนวยงานดานความปลอดภัยของ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน โดยใชสถานการณสมมติ “การเตรียมความพรอมและการระงับเหตุภาวะ
ฉุกเฉินสารเคมี (คลอรีนน้ํา 10%) ร่ัวไหล สงผลใหมีผูบาดเจ็บที่สูดดมสารเคมีเขาไป 1 ราย” โดยไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานราชการที่เกีย่วของภายในพื้นที่เปนผูฝกซอมและควบคุมการซอม ตลอดจนเจาหนาที่
จากโรงงานที่ใชสารเคมีในการดําเนนิการผลิตเขารวมสังเกตการณเปนจํานวนมาก นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได
เล็งเหน็ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  หนวยงานดานความปลอดภัยของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
ในการระงับเหตุสารเคมีร่ัวไหล จงึไดมีการจัดซื้ออุปกรณที่สําคัญในการปฏิบัติงาน เชน เคร่ืองชวยหายใจ
ชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลัง (SCBA) ชุดระงับเหตุสารเคมี หนากากปองกนัสารเคมี เปนตน อยางไรก็
ตาม บริษทัฯ ไดมีการดําเนนิการควบคุมการขนสงสารเคมีเขาออกภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน
อยางเครงครัด  จงึไมเกิดเหตุสารเคมีร่ัวไหลตลอดปที่ผานมา 

 3.1.6 ความเสี่ยงจากการเปดเสรีการคาและการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 
   การเขารวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  ( Asean Economics Community -  AEC) ที่
กําลังจะเกิดข้ึนอยางเต็มรูปแบบภายในป 2558 สงผลใหมีการเปดเสรีการคาสินคา บริการ การลงทนุ  เงินทนุ  
และแรงงานฝมือ สินคาในประเทศแถบอาเซียนทัง้หมด สามารถเขามาในประเทศไทยไดอยางเสรี อาจทําให
บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากจากการเคล่ือนยายแรงงานเสรี  คาจางแรงงาน   ซึ่งมีราคาตํ่ากวาประเทศไทย  
รวมทัง้ สิทธพิเิศษดานภาษี และเกิดการแขงขันสูงทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ   
  ทั้งนี้ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนหรือ AEC จะเปนหวัจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในกลุม ASEAN โดยเฉพาะจากการขยายตัวของกลุมประเทศเพื่อนบาน  ราชอาณาจักรกัมพชูา   
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และสาธารณรัฐสังคมนยิม
เวียดนาม ซึง่ทําใหเศรษฐกจิไทยไดรับอานิสงสผานการคาชายแดน พรอมกับการเปดเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศและการลงทนุโครงสรางพืน้ฐาน  เสริมสรางความเช่ือมโยง (Connectivity) ระหวางเศรษฐกิจภูมิภาค
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ของไทย จะชวยใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเขาสู  AEC มากข้ึน บริษทัฯ ในฐานะผูนําดานการ
ลงทนุของบริษัทกลุมสหพฒัน ไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับการสํารวจลูทางการลงทนุในอาเซียน ไดจัดต้ัง
ทีมงานการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานตางประเทศ จัดต้ังศูนยขอมูล เพื่อใหความรูและจัดหาขอมูล
ใหแกบริษัทกลุมสหพฒัน ในการประกอบธุรกิจกับประชาคมอาเซียน ทั้งการจัดงานสหกรุปแฟร Business 
Matching ตลอดจนจัดต้ังทีมงานการลงทุน เพื่อศึกษาการลงทนุเดิมและตัดสินใจการลงทุนใหมๆ พรอมทัง้
เปนศูนยกลางในการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานของบริษัท   และบริษทักลุมสหพัฒน   สําหรับ
บริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการธุรกิจดานสวนอุตสาหกรรมที่มีประสบการณมานาน  เล็งเหน็ถงึโอกาสทาง
การตลาดในการกาวสู AEC จะทาํใหเกิดตลาดขนาดใหญข้ึน    ดังนั้น บริษทัฯ จงึได   เตรียมความพรอมใน
การรับมือสถานการณดังกลาว โดยวางกลยทุธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันจากความพรอมของ
บริษัทในธุรกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  อาท ิ  พัฒนาที่ดิน    บริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งอาคารสําเร็จรูปใหเชา ภายในสวนอุตสาหกรรม ทั้ง 3 แหง ในเขตพืน้ที ่อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจนีบุรี และอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพนู  และได
ขยายโครงการไปที่ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึง่ปจจุบัน จงัหวัดตาก จัดเปนพืน้ที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อลดชองวางปจจยัดานแรงงาน คาจางแรงงาน และเปนการรองรับและจูงใจนักลงทุน
ตางชาติใหเขามาประกอบธรุกิจในสวนอุตสาหกรรม และโครงการแมสอดของบริษัท ซึ่งเปนการรองรับในการ
กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  AEC  ในป 2558 ที่การคาและการลงทนุจะขยายตัวสูง  

 3.1.7  ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุลิขสทิธิ์เครื่องหมายการคา 

  บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑที่มชีื่อเสียงในตางประเทศ และได
ทําสัญญายินยอมใหบริษทักลุมสหพัฒนใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว เพื่อทาํการผลิตและจําหนาย ภายใต
เคร่ืองหมายการคานัน้ๆ  โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปของคาลิขสิทธิ์รับ  หากบริษทัฯ ไมไดรับการ
ตออายุลิขสิทธิ์เคร่ืองหมายการคา จะทําใหบริษัทฯ สูญเสียรายไดคาลิขสิทธิ์รับ   เพื่อเปนการปองกนัความ
เส่ียงในเร่ืองดังกลาว บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญากับผูใหลิขสิทธิ์เปนสัญญาระยะยาว และดําเนนิการภายใต
ขอตกลงและขอกําหนดตางๆ ที่ระบุไวในสัญญาอยางเครงครัด สําหรับคาลิขสิทธิ์รับ เปนรายไดที่ไมมี
นัยสําคัญตอรายไดรวมของบริษัท 
 
 3.2  ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
 เนื่องจากหุนของบริษัท มกีารซื้อขายหมุนเวยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คอนขาง
นอย ดังนัน้  ผูถือหุนจึงอาจมีความเส่ียงทีจ่ะไมสามารถซ้ือขายหุนไดทันทีในราคาทีต่องการ 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 4.1   ทรัพยสินถาวรท่ีใชในการประกอบธรุกิจ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  สินทรัพยที่บริษัทฯ ใชในการประกอบธุรกจิ ประกอบดวย 
 

 
 นอกจากนี ้     บริษัทฯ  ไดเชาพืน้ที่ในอาคาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จาํกดั  (มหาชน)   
ต้ังอยูเลขที ่530  ซอยสาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร จากบรษิัท ไอ.ซี.ซี. 
อินเตอรเนช่ันแนล  จาํกัด  (มหาชน)  บริเวณ ชัน้ 4  พืน้ที่เชา 1,080.85  ตารางเมตร  โดยจายคาเชาเดือนละ  
187,257.- บาท  รวมเปนเงนิคาเชาปละ 2,247,084.- บาท 
  

สิทธิบัตร สมัปทาน ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการคา 
 เคร่ืองหมายการคาที่บริษทัฯ ไดรับสิทธิ และที่เปนเจาของ  สามารถจําแนกไดดังนี ้
 - เคร่ืองหมายการคาตางประเทศ  
 บริษัทฯ เปนผูไดรับสิทธิเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑที่มชีื่อเสียงในตางประเทศตามสัญญาให
ใชเคร่ืองหมายการคา โดยสัญญาสวนหน่ึงกาํหนดใหมีการตออายุโดยอัตโนมัติ และสัญญาอีกสวนหน่ึง
กําหนดใหบริษัทฯ   แจงขอตออายุไปยังคูสัญญาเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ทัง้นี ้
บริษัทฯ ไดทําสัญญายนิยอมใหบริษัทกลุมสหพฒันใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาว ในการผลิตและจําหนาย

ประเภท 
ลักษณะ 
กรรมสิทธิ ์

มูลคา 
(พันบาท) 

ภาระ 
ผูกพัน 

เงินลงทนุ ผูถือหุน 17,260,932  ไมมี
อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน  กบินทรบุรี เปนเจาของ 

 
103,677 

 
ไมมี 

อสังหาริมทรัพยรอการขายสวนอุตสาหกรรม  
เครือสหพัฒน ลําพนู เปนเจาของ 

 
183,878 

 
ไมมี 

อสังหาริมทรัพยรอการขายทีดิ่นอ่ืน เปนเจาของ 353,584  ไมมี
ระบบสาธารณูปโภคสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เปนเจาของ 7,285  ไมมี
ส่ิงปลูกสรางสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เปนเจาของ 737,604  ไมมี
ที่ดินอ่ืนๆ เปนเจาของ 1,488,082  ไมมี
อาคารสํานักงานสาขา เปนเจาของ 15,247  ไมมี
อาคารโรงงานสําเร็จรูปใหเชาหรือขาย เปนเจาของ 784,943  ไมมี
สินทรัพยอ่ืนๆ  เปนเจาของ 222,774  ไมมี
สินทรัพยระหวางสราง เปนเจาของ 39,329  ไมมี
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ผลิตภัณฑยี่หอตางๆ โดยบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในรูปคาลิขสิทธิ์รับ ปจจุบันเคร่ืองหมายการคา
ตางประเทศทีบ่ริษัทฯ ไดรับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี ้
 

เครื่องหมายการคา เงื่อนไขทีส่ําคัญ 
1. GUY LAROCHE 1.  ใหสิทธิผลิตในประเทศไทยและจําหนายสินคาในประเทศไทยและตางประเทศ

      ตามที่กาํหนด 
2.  ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษทัฯ 
3.  หามบริษัทฯ โอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3  เวนแตไดรับ 
     ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา 

2. MIZUNO 
 

1.  ใหสิทธิผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย
2.  ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษทัฯ 
3.  หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3 เวนแตไดรับความ 
     ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา 

3. LE COQ   
    SPORTIF 

1.  ใหสิทธิผลิตในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศไทยและ 
      ตางประเทศตามที่กําหนด 
2.  บริษทัฯ สามารถโอนสทิธิในการผลิตให บริษทั แชมปเอช จํากัด ไดเทานั้น  
     โดยจะตองจําหนายสินคาใหแก บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด        
     (มหาชน)  เพื่อทาํการจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป 

4. ELLE 1.  ใหสิทธิผลิตและจําหนายสินคาในประเทศไทย และตางประเทศตามทีก่ําหนด
2.  บริษทัฯสามารถโอนสิทธใินการผลิตใหบริษัทในประเทศไทยตามทีก่ําหนด  
     โดยตองไดรับความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมาย  
     การคา 

5. ABSORBA  
   (เส้ือผาเด็ก) 
 
 

1.  ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศไทย และ   
      ตางประเทศตามที่กําหนด 
2.  ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกบริษทัฯ 
3.  หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3 เวนแตไดรับความ 
     ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา   

6. ABSORBA  
   (เคร่ืองสําอาง) 

1.  ใหสิทธิผลิตสินคาในประเทศไทย และจําหนายสินคาในประเทศไทย และ
      ตางประเทศตามที่กําหนด 
2.  หามโอนสิทธิไมวาทางตรงหรือทางออมใหบุคคลที่ 3 เวนแตไดรับความ 
     ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของเคร่ืองหมายการคา 
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 -  เคร่ืองหมายการคาในประเทศ  
  บริษัทฯ เปนเจาของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ตอ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย ตามประเภทของผลิตภัณฑ และไดทําสัญญายินยอมใหบริษัทกลุมสหพัฒนใชเคร่ืองหมายการคา
ดังกลาวในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคาตางๆ เชน  กลุสตรี  Rain Flower  และ 
Homecare  เปนตน โดยบริษัทฯ  จะไดรับคาตอบแทนในรูปคาเคร่ืองหมายการคารับ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 
2557  บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  จํานวนกวา 70  เคร่ืองหมายรวมกวา 100  คําขอ 
 นอกจากนี ้    สํานักงานคณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงาน   กระทรวงพลังงาน   ไดอนุมัติใบอนญุาต 
จําหนายไฟฟา  และใบอนญุาตระบบจําหนายไฟฟาให  บริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง  จํากัด  (มหาชน)
ดังนัน้ บริษทัฯ สามารถจําหนายไฟฟาไดเอง  โดยไดดําเนนิการภายใต พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน  พ.ศ.2550   ซึง่เปนการดําเนนิการตอเนื่องจากสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาเดิม เมื่อ 3 กรกฎาคม 
2541  และบริษัทฯ ไดทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟาและไอน้าํกับ บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  ซึง่เปน
ผูผลิตไฟฟาและไอน้ําในกลุมสหพฒัน  โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาสูงถึง 174 เมกกะวัตต และผลิตไอน้ํา 81 
ตันตอชั่วโมง      ซึ่งเปนการเสริมสรางความมั่นคงใหกับระบบจําหนายดานพลังงานในสวนอุตสาหกรรมเครือ 
สหพัฒน ศรีราชา 
 
 4.2    นโยบายการลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม 
               บริษัทฯ  ไมมบีริษัทยอยมีแตบริษัทรวม  บริษัทฯ รวมลงทนุในหุนบริษัทตางๆ ในสัดสวนการถือ
หุนไมเกินรอยละ 50 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ การลงทนุจะกระจายไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อ
กระจายความเส่ียง บริษทัฯ ไมมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัททีล่งทนุ ทั้งนี ้ การดําเนินการของบริษัทที่
ลงทนุเปนอํานาจอิสระของคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ   โดยพิจารณาลงทุนในธุรกจิที่เกีย่วเนื่องกันหรือเอ้ือ
ประโยชนตอกนั 
 
 4.3 การประเมินราคาทรัพยสนิ  
  บริษัทฯ  ไดประเมินราคาที่ดิน  ส่ิงปลูกสราง  และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ  ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  (TFRS)  เพื่อเปนการแสดงมูลคายุติธรรม  
 
 5. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 5.1  คดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษทั หรือบริษัทยอย ทีม่ีจํานวนสูงกวารอยละ 5   
                 ของสวนของผูถอืหุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557     
  - ไมมี – 
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 5.2  คดีทีก่ระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทยอย อยางมนีัยสําคัญ   แตไมสามารถ 
                 ประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได   
  - ไมมี - 
 5.3  คดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท หรือบริษัทยอย   
  - ไมมี - 
 
6.    ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน 
 6. 1   ขอมูลทัว่ไป 
 6.1.1 ชื่อ สถานท่ีต้ังสํานกังาน 
  ชื่อ  : บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
  ที่ต้ังสํานกังานใหญ  : 530 ซอยสาธุประดิษฐ 58 แขวงบางโพงพาง  
     เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120  
  ประเภทธุรกจิ  : ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ไดแก ธุรกจิการลงทุนในหุน 
     บริษัทตางๆ  ธรุกิจการใหเชาและบริการ  และธุรกิจสวน 
     อุตสาหกรรม 
  เลขทะเบียนบริษัท/ 
  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร : 0107537001340 
  โทรศพัท  : 0-2293-0030 
  โทรสาร  : 0-2293-0040 
  โฮมเพจ  : http://www.spi.co.th 
  อีเมล  : เลขานุการบริษัท  
     darunee@spi.co.th 
   ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร  
   pirom@spi.co.th 
   ผูรับผิดชอบดานนักลงทนุสัมพันธ  
   sauwanee@spi.co.th 

   ผูจัดการฝายการตลาดอสังหาริมทรัพย 
   amphol@spi.co.th 
   ผูชวยผูจัดการฝายสํานักงานชุมชนสัมพนัธ 
            kumthorn@spi.co.th 
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  ทุนจดทะเบยีน   : ทุนจดทะเบียนจํานวน  800,000,000  บาท  ประกอบดวย 
      หุนสามัญ จาํนวน 800,000,000  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  
      1 บาท 
  ทุนที่ออกและเรียกชาํระแลว : จํานวน 494,034,300  บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 
    จํานวน 494,034,300  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

ที่ต้ังสาขา 
  สาขาที่ 1 : 999 หมูที ่11 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
  โทรศพัท : (038) 480-444  
  โทรสาร : (038) 480-505 
 สาขาที่ 2 : 1 หมูที่ 5 ตําบลนนทรี อําเภอกบินทรบุรี จงัหวัดปราจีนบุรี 25110 
 โทรศพัท : (037) 205-203-7 
 โทรสาร : (037) 205-202 
 สาขาที่ 3 :   189 หมูที ่15 ตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  51000 
 โทรศพัท :   (053) 584-072-4 
 โทรสาร :   (053) 584-080 
 สาขาที่ 4 :   196 หมูที ่11 ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110   
 โทรศพัท :   (037) 290-345 
 โทรสาร :   (037) 290-345 
  สาขาที่ 5 :   269 หมูที ่15 ตําบลแมกาษา อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 63110 
  โทรศพัท :   (055) 546-634 
  โทรสาร :   (055) 546-634 
  สาขาที่ 6 : 1 หมูที่ 6 ตําบลสุรศักด์ิ  อําเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุรี  20230 
  โทรศพัท : (038) 338-444 
   โทรสาร : (038) 480-505 
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 6.1.2 ชื่อ สถานท่ีต้ังสํานกังาน ประเภทธุรกจิ จํานวนหุน ชนิดของหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัททีบ่ริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจํานวนหุนที่ออกจาํหนายแลวมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ช่ือบริษัท สถานที่ต้ัง ประเภทธรุกจิ 
ประเภท
หุน 

จํานวนหุน 
ที่

ออกจําหนาย 

จํานวนหุน 
ที่ SPI 
ลงทนุ 

สัดสวน 
เงิน
ลงทนุ 

มูลคา 
เงินลงทุน 
ราคาทุน 

บริษัทจําหนาย             

1 บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามัญ 290,633,730 64,231,640 22.10  659,099,008.89 
2 บมจ. สหพัฒนพิบูล กรุงเทพฯ อุปโภคบริโภค สามัญ 327,765,203 65,696,365 20.04  307,112,623.32 

3 บจ. สห โตคิว คอรปอเรชั่น ชลบุรี บริการบานพัก 
อาศัย 

สามัญ 332,000 66,400 20.00  16,600,000.00 

4 CANCHANA INTERNATIONAL CO. LTD. เขมร ขายสินคา สามัญ 1,000 200 20.00  3,236,800.00 

5 KYOSHUN CO., LTD. ญ่ีปุน ตัวแทนขาย สามัญ 600 110 18.33  1,997,600.00 
6 บจ. บางกอกแอธเลติก กรุงเทพฯ ชุดกีฬา สามัญ 2,000,000 363,155 18.16  69,561,939.58 

7 INTERNATIONAL COMMERCIAL  
CORDINATION LTD. (H.K)                   

ฮองกง ตัวแทนขาย สามัญ 26,569 3,600 18.00  2,161,197.26 

8 TIGER MK LOGISTICS (MYANMAR) 
COMPANY LIMITED 

พมา ขนสง สามัญ 30,000 5,400 18.00  1,781,720.00 

9 บมจ. นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ อุปโภค สามัญ 14,951,000 2,317,738 15.50  43,120,478.00 

10 บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ รานขายยา สามัญ 200,000 30,000 15.00  30,000,000.00 
11 PT. TRINITY LUXTRO อินโดนีเซีย ตัวแทนขาย สามัญ 120,000 18,000 15.00  5,861,700.00 

12 บมจ. โอ ซี ซี  กรุงเทพฯ อุปโภค สามัญ 60,000,000 7,635,000 12.73  12,215,983.30 
13 บจ. มอรแกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 400,000 48,000 12.00  4,800,000.00 

14 บจ. วีน อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 300,000 36,000 12.00  3,600,000.00 
15 บจ. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย)  กรุงเทพฯ ขายตรง สามัญ 8,000,000 957,205 11.97  9,572,050.00 

16 บจ. ซันรอยแปด กรุงเทพฯ ผูกระจายสินคา สามัญ 10,000,000 1,000,000 10.00  10,000,000.00 
  รวมบริษัทจําหนาย             1,180,721,100.35 

บริษัทผลิต        

1 บจ. ฮูเวอรอุตสาหกรรม  
(ประเทศไทย) 

สมุทรปราการ บรรจุภัณฑ 
พลาสติก 

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. สหชลผลพืช  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. เอส.ที. (ไทยแลนด)  
(เดิมชื่อ แฟมิล่ีโกลฟ) 

ชลบุรี ถุงมือยาง สามัญ 1,420,000 337,250 23.75  33,725,000.00 

7 บมจ. ธนูลักษณ  กรุงเทพฯ เส้ือผาและ 
เคร่ืองหนัง 

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. ไทยเพรซิเดนทฟูดส กรุงเทพฯ บะหม่ี 

ก่ึงสําเร็จรูป 
สามัญ 180,000,000 39,520,820 21.96  90,310,095.47 

10 บมจ. ไทยวาโก  กรุงเทพฯ ชุดชั้นใน สามัญ 120,000,000 25,512,500 21.26  63,545,155.00 
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ช่ือบริษัท สถานที่ต้ัง ประเภทธรุกจิ 
ประเภท
หุน 

จํานวนหุน
ที่

ออกจําหนาย 

จํานวนหุน 
ที่ SPI  
ลงทนุ 

สัดสวน 
เงิน
ลงทนุ 

มูลคา
เงินลงทุน 
ราคาทุน 

บริษัทผลิต (ตอ)               

11 บจ. ที ยู ซี อีลาสติค  กรุงเทพฯ ผายืด 
เพาเวอรเนท 

สามัญ 1,600,000 336,000 21.00 33,600,000.00 

12 บจ. ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอร่ิง ชลบุรี บรรจุภัณฑ 
พลาสติก 

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 เคร่ืองหนัง 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. เอชแอนดบี  อินเตอรเท็กซ             กรุงเทพฯ ตุกตาผา สามัญ 400,000 76,000 19.00 7,600,000.00 

19 บจ. สหนําเท็กซไทล กรุงเทพฯ ส่ิงทอ สามัญ 360,000 64,800 18.00 7,747,488.00 
20 บจ, บีเอ็นซี เรียลเอสเตท กรุงเทพฯ อสังหาริมทรัพย สามัญ 600,000 100,000 16.67 10,000,000.00 

21 บจ. เอราวัณส่ิงทอ สมุทรปราการ ส่ิงทอ สามัญ 6,214,634 996,795 16.04 126,256,111.36 
22 บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ  กรุงเทพฯ ชุดชั้นใน สามัญ 3,000,000 480,000 16.00 4,922,582.50 

23 บจ. มอลเทนเอเซียโพลิเมอรโปรดักส  ชลบุรี ชิ้นสวนรถยนต 
ท่ีทําจากยาง 

สามัญ 1,200,000 187,200 15.60 18,720,000.00 

24 บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ชลบุรี กระแสไฟฟา สามัญ 955,000,000 148,697,030 15.57 264,227,129.37 

25 บมจ. เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล  
เอนเตอรไพรส 

กรุงเทพฯ เคร่ืองสําอาง สามัญ 149,930,828 23,016,071 15.35 130,042,427.82 

26 บจ. เจนเนอรรัลกลาส  ชลบุรี ผลิตขวดแกว สามัญ 14,500,000 2,175,000 15.00 34,339,805.49 
27 บจ. โตโยเท็กซไทลไทย กรุงเทพฯ ถุงเทา สามัญ 300,000 45,000 15.00 4,500,000.00 
28 บจ. ไทยโคบาชิ  ชลบุรี กลองกระดาษ สามัญ 1,000,000 150,000 15.00 15,000,000.00 

29 บจ. ไทยสปอรตการเมนท  กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 100,000 15,000 15.00 1,500,000.00 
30 บจ. อีสเทิรนรับเบอร ชลบุรี พื้นรองเทา สามัญ 300,000 45,000 15.00 4,500,000.00 

31 บจ. ไทยอาราอิ  ชลบุรี อะไหล 
รถจักรยานยนต 

สามัญ 1,260,000 185,850 14.75 19,202,504.36 

32 บจ. อินเตอรเนชั่นแนลเลทเธอรแฟชั่น  กรุงเทพฯ รองเทาหนัง สามัญ 500,000 70,000 14.00 7,000,000.00 
33 บมจ. ประชาอาภรณ กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 96,000,000 13,228,666 13.78 56,886,983.49 
34 บจ. ไทยคามายา  กรุงเทพฯ บรรจุภัณฑ สามัญ 1,000,000 128,000 12.80 14,528,000.00 

35 บจ. ราชาอูชิโน กรุงเทพฯ ผาขนหนู สามัญ 1,215,000 150,828 12.41 10,080,960.00 
36 บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ กรุงเทพฯ ผาลูกไมปก สามัญ 108,000,000 12,993,750 12.03 12,993,750.00 

37 บจ. มอลเทน (ไทยแลนด)  ชลบุรี อุปกรณกีฬา 
ประเภทบอล 

สามัญ 1,000,000 120,000 12.00 12,000,000.00 

38 บจ. ไทยกุลแซ  ปราจีนบุรี ชุดชั้นในชาย สามัญ 1,800,000 198,000 11.00 19,800,000.00 
39 บจ. สหเซวา ชลบุรี ผลิตภัณฑ

พลาสติก 
สามัญ 14,500,000 1,525,000 10.52 15,250,000.00 

40 บจ. คิวพี (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ซอส สามัญ 2,600,000 260,000 10.00 26,000,000.00 
41 บจ. ไทยชิกิโบ  ชลบุรี ปนดายฝาย สามัญ 2,375,000 237,600 10.00 23,760,000.00 

42 บจ. ไทยทาคายา  กรุงเทพฯ เส้ือผา สามัญ 300,000 30,000 10.00 3,000,000.00 
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ช่ือบริษัท สถานที่ต้ัง ประเภทธรุกจิ 
ประเภท
หุน 

จํานวนหุน
ที ่

ออกจําหนาย 

จํานวนหุน 
ที่ SPI  
ลงทนุ 

สัดสวน 
เงิน
ลงทนุ 

มูลคา
เงินลงทุน 
ราคาทุน 

บริษัทผลิต (ตอ)               
43 บจ. ไทยโทมาโด ชลบุรี กรอบหนาตาง 

อลูมิเนียม 
สามัญ 100,000 10,000 10.00  1,000,000.00 

44 บจ. ไทยสเตเฟล็กซ กรุงเทพฯ ผาซับในฉาบกาว สามัญ 600,000 60,000 10.00  6,000,000.00 
45 บจ. ยู.ซี.ซี.อูเอะชิมา คอฟฟ  

(ประเทศไทย)  
กรุงเทพฯ ผลิตและจําหนาย

กาแฟกระปอง 
สามัญ 150,000 15,000 10.00  1,500,000.00 

46 THAI PRESIDENT FOODS (Hungary) Kft. ฮังการี บะหม่ี 
ก่ึงสําเร็จรูป 

สามัญ     10.00  32,182,363.55 

  รวมบริษัทผลิต             1,689,843,630.83 

บริษัทอ่ืน        
1 บจ. สหพัฒน เรียลเอสเตท  กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 10,000,000 4,000,000 40.00  100,000,000.00 

2 บจ. อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 ชลบุรี ธุรกิจส่ิงแวดลอม สามัญ 200,000 80,000 40.00  10,000,000.00 
3 บจ. บุญ แคปปตอลโฮลด้ิง กรุงเทพฯ ลงทุน สามัญ 27,000,000 9,719,999 36.00  97,199,990.00 

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. ชิเซโดโปรเฟสชั่นแนล  
(ไทยแลนด) 

กรุงเทพฯ สถานบริการ 
ความงาม 

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 ระบบรักษา 
ความปลอดภัย 

สามัญ 3,788,572 568,286 15.00  94,680,056.00 

16 บจ. ไทยฟลายอิ้งเมนเท็นแนนซ  ชลบุรี ซอมและ
บํารุงรักษา 
เคร่ืองบิน 

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 
 รวมบริษัทอ่ืน       496,140,834.66 

 ยอดรวมท้ังส้ิน       3,366,705,565.84
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 6.1.3 บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 
  นายทะเบยีนหลักทรัพย - บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
    อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก  
   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท  0-2229-2800     
 ผูสอบบัญช ี   - นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
     2982 และ/หรือ   นางวิไลรัตน    โรจนนครินทร   ผูสอบบัญชี 
     รับอนุญาตเลขทะเบียน  3104    
     บริษัท  สอบบัญชี  ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   
     16/32  ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวทิ  แขวงคลองเตย    
     เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110   
     โทรศัพท  0-2259-5300  โทรสาร  0-2260-1553 
 
 6.2  ขอมูลสําคัญอ่ืน 
  -ไมมี-    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

55 
 

สวนที่  2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว 
  (1) ทุนจดทะเบียนและทนุที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
   ทุนจดทะเบียน :  800,000,000  บาท  ประกอบดวยหุนสามญั  
    จํานวน 800,000,000 หุน มลูคาที่ตราไวหุนละ  1  บาท 
   ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 494,034,300 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 
   จํานวน 494,034,300 หุน มลูคาที่ตราไวหุนละ  1  บาท  
  (2) หลักทรัพยอ่ืนที่มีสิทธิ์หรือเงือ่นไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ      
    - ไมมี – 
  (3)   หลักทรัพยอ่ืนที่ไมใชหุนสามญั เชน หุนกู ต๋ัวเงนิ หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือตราสารหนี ้ 

 - ไมมี – 
  (4)   ขอตกลงระหวางกลุมผูถือหุนรายใหญ   ในเร่ืองที่มีผลกระทบตอการออก และเสนอขาย 
   หลักทรัพย  หรือการบริหารงานของบริษทั โดยที่ขอตกลงดังกลาวมบีริษัทฯ รวมลงนาม 
   ดวย 
  - ไมมี - 
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 7.2 ผูถือหุน 
  (1) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 

รายชื่อผูถือหุนของบรษิทั ปดสมุดทะเบียน  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ผูลงทนุสามารถดูรายช่ือผูถอืหุนรายใหญของบริษัท ที่ถอืสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัปด 
  สมุดทะเบียนผูถือหุน   เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจบัุนได  จากเวบ็ไซตของบริษัท 

www.spi.co.th   กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
 

 การกระจายการถือหุนตามจํานวนรายที่ถอื โดยแบงชวงจํานวนหุนทีถ่อืตามจํานวนรายของผูถือหุน 
ตามรายละเอียด ดังนี ้
 
 

ชวงจํานวนหุนที่ถือ 
ป 2557 

 จํานวนรายทีถ่ือ % 

  1 -  50 110 10.81 
  51 -  100 71 6.97 
 101 -  500 90 8.84 
   501 -  1,000 86 8.45 
 1,001 -  3,000 127 12.47 
 3,001 -  5,000 75 7.37 
 5,000 - ขึ้นไป 459 45.09 
 รวม 1,018 100.00 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1.   บริษัท โชควัฒนา จํากัด 75,892,150 15.362 
2.   บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 48,006,770 9.717 
3.   MITSUBISHI CORPORATION 40,441,100 8.186 
4.   บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 33,219,530 6.724 
5.   บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จํากัด 18,702,660 3.786 
6.   นายวีรพฒัน  พูนศักด์ิอุดมสิน 18,683,400 3.782 
7.   NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 17,625,000 3.568 
8.   บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 15,377,040 3.113 
9.   บริษัท ยูนีเว็ลธ จาํกัด 13,345,310 2.701 
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 10,046,250 2.034 

รวม 291,339,210 58.973 
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 กระจายการถอืหุนตามประเภทของบุคคลที่ถือ  โดยแบงประเภทของบุคคลที่ถือตามจํานวนหุนทีถ่อือยู 
ตามรายละเอียด ดังนี ้

                       ประเภทบคุคล 
ป 2557 

จํานวนหุน % 
บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน 285,974,383 57.89
ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน 333,470 0.07
บุคคลภายนอกท่ัวไปท่ีไมใชพนักงานบริษัท 102,798,377 20.81
พนักงานบริษัท 9,751,300 1.97
นักลงทุนตางประเทศ 95,176,770 19.26

รวม 494,034,300 100.00
 

  (2)   ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ (Shareholders’ Agreement)  ในเร่ืองทีม่ีผลกระทบตอ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย  หรือการบริหารงานของบริษัท         โดยขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯ รวมลง
นามดวย 

- ไมมี  - 
 

 7.3  การออกหลกัทรัพยอ่ืน 
 - ไมมี – 
 
 
 7.4 นโยบายการจายเงนิปนผล 
  -   บริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลข้ันตํ่า  0.10  บาทตอหุน  (เทากบั รอยละ 10  ของราคา
มูลคาหุน)  แตที่ผานมาบริษทัฯ จายเงนิปนผลมากกวานโยบาย        โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน  
กระแสเงินสดของบริษัท  และภาวะเศรษฐกิจ 

 
หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 11 (ชุดที่ 21) เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีมติใหนําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นในวันที่  27  เมษายน  2558 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผลหุนละ 0.23 บาท 

  -  บริษัทยอย 
 - ไมมี – 

ป 2557 2556 2555 2554 2553 
อัตรากําไรสุทธิตอหุน 2.33 2.63 2.64 2.07 2.07 

อัตราเงินปนผลตอหุน* 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)   9.87% 8.74%   8.71% 11.11% 10.63%

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ) 20.00% 15.72% 19.66% 24.47% 23.66%
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8.    โครงสรางการจัดการ 
 โครงสรางการจัดการของบริษัท มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน ถวงดุล และสามารถตรวจสอบได มี
การมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และฝายจัดการที่ชัดเจน ประกอบดวย
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ชวยกล่ันกรองงานทีม่ีความสําคัญ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีฝายบริหาร (ฝายจัดการ) 
เปนผูบริหารจดัการกิจการของบริษัท ปจจบัุน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร ผูจัดการใหญ รองผูจัดการ
ใหญอาวุโส รองผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และผูจัดการฝายตางๆ มีการกาํหนดอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ และของกรรมการผูจดัการใหญ ไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรและใน
อํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งไดรับการอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทแลว มีเลขานุการบริษทัทาํหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 8.1 คณะกรรมการบริษัท  จัดต้ังข้ึนทาํหนาที่กาํกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษทั
และผูถือหุน และใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบาย วัตถปุระสงค ขอบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษัท
และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เยีย่งวิญูชนผูประกอบธุรกิจ
เชนนั้นจะพงึกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกนั  ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธพิลใน
การที่ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัท บริษทัฯ มีโครงสรางการบริหารงานทีช่ัดเจน ถวงดุล  และสามารถ
ตรวจสอบได ดังนี ้
  1. คณะกรรมการบริษัทเขาใจ บทบาท หนาที่  และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน  และแสดงได 
วาจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
   2. โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและการจดัการ มีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอ
โดย 
    2.1 คณะกรรมการบริษทั มีจํานวน 18 คน ประกอบดวย กรรมการบริษัททีม่าจากฝายบริหาร
จํานวน 6 คน และกรรมการบริษทัที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 12 คน ในการประชุมสามัญประจาํปทกุคร้ังให
กรรมการบริษทัออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรง
เปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการบริษทัซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการเลือกต้ังใหมได 
    2.2   คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน ในจํานวนกรรมการอิสระ 6  คน 

เปนประธานกรรมการบรษิัท 1 คน และเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑในเร่ืองสัดสวนกรรมการอิสระ ที่กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 
3 ของจํานวนกรรมการบริษทัทัง้หมด  แตตองไมนอยกวา  3  คน   
   2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทจํานวน 3  คน 
ที่มีความเปนอิสระ  มีคุณสมบัติเปนกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   และมี



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

59 
 

หนาที่ตามกฎบัตร  ซึง่มหีนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํหนดในขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   มี
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความรูและประสบการณที่จะสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน และท้ัง 3 
คน สามารถทาํหนาที่อ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได 
   2.4   คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการ
บริษัทจํานวน 3 คน มีหนาที่ตามกฎบัตร และชวยสนบัสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทีจ่ะดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท และเพือ่พิจารณาหลักเกณฑในการจาย และรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการบริษัท 
   2.5 คณะกรรมการบริษัท มีการมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการบริษัท  และฝายจัดการที่
ชัดเจน มกีารกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชดุตางๆ และกรรมการผูจัดการใหญ  ไวเปนลายลักษณ
อักษร ในกฎบัตรและในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจดัการใหญ    ตามรายละเอียดที่ได
เปดเผยไวใน การกาํกับดูแลกิจการ  หวัขอ  คณะกรรมการชุดยอย 
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รายชื่อคณะกรรมการบรษิัท และการเขารวมประชุมของกรรมการบรษิัท ป 2557 
 ในป 2557 มกีารประชุมคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 12  คร้ัง  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
จํานวน 13 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน 3 คร้ัง และการประชุม
สามัญผูถือหุนคร้ังที ่43 จํานวน 1 คร้ัง โดยสรุปไดดังนี ้

รายชื่อ 
ตําแหนง 

 

กรรมการ
บริษัท  
รวม 12 
ครั้ง/ป 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 13  
ครั้ง/ป 

กรรมการ 
สรรหาและ
กําหนดคา
ตอบแทน 
รวม 3  
ครั้ง/ป 

การเขา
ประชุม 
สามัญผู 
ถือหุน 
ครั้งที่ 43 
จํานวน 
1 ครั้ง

1.    นายสมคิด           จาตุศรีพิทักษ ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ 

12/12 - - 1/1

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

3.    นายบุณยสทิธิ์    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 กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

8.    นายสมศักด์ิ        ธนสารศิลป กรรมการบริษัท 11/12 - 2/3 0/1

9.    นายพิพัฒ           พะเนียงเวทย กรรมการบริษัท 10/12 - - 1/1

10.  นายมนู               ลีลานุวัฒน กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

11.  นายกําธร           พูนศักด์ิอุดมสิน กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

12.  นายบุญเกยีรติ      โชควัฒนา กรรมการบริษัท 12/12 - - 1/1

13.  นายบุญชัย            โชควัฒนา กรรมการบริษัท 11/12 - - 1/1

14.  นายนพพร            พงษเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

12/12 13/13 - 1/1

15.  นายกฤช               ฟอลเล็ต กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

12/12 13/13 - 1/1

16.  พลตํารวจโทอัมรินทร     เนียมสกุล      กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

12/12 13/13 - 1/1

17.  นายสุรชัย              ดนัยต้ังตระกูล กรรมการอิสระ 8/9 - - 1/1 
(เขาดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระวนัที่ 13 มี.ค. 2557)    

18.  นายอะกิระ            มูราโคชิ กรรมการอิสระ 6/8 - - - 
(เขาดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระวนัที่ 21 เม.ย. 2557)    

19.  นายมิโนรุ             ฟูรูซาวา กรรมการอิสระ 1/3 - - - 
(ลาออกจากการดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระวันท ี1 เม.ย. 2557)   

หมายเหตุ  : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามประกาศท่ีเกี่ยวของกําหนด 
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 กรรมการบรษิัทที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  กรรมการบริษทัสองในสิบสองคนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  
 

  
 8.2 ผูบริหาร  (ฝายจัดการ)  ประกอบดวย 

 8.2.1  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอ่ืน
ทั้งที่มีฐานะเปนพนักงาน  หรือลูกจางของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก เปนคณะกรรมการบริหาร  ทัง้นี ้
ตองมีความรูและประสบการณเพียงพอ  ที่จะทําหนาทีบ่ริหารจัดการกิจการของบริษัทไดเปนอยางดี มีฐานะ
เปนฝายจัดการ ทําหนาทีบ่ริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต เยีย่งวิญูชนผูประกอบธุรกิจเชนนั้นจะพงึกระทําภายใต
สถานการณอยางเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมีสถานะเปน
กรรมการบริหาร มีจาํนวนไมนอยกวา 5  คน ดังนี ้
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง
1.  นายบุณยสิทธิ์    โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
2.  นางจันทรา         บูรณฤกษ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
3.  นายทนง            ศรีจิตร กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
4.  นายวิชยั            กุลสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
5.  นายสําเริง         มนูญผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
6.  นายสมศักด์ิ       ธนสารศิลป กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58

 
 

  
 
 
 
 
 

1. นายบุญปกรณ โชควัฒนา 2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
 3. นายสําเริง มนูญผล 4. นางจันทรา บูรณฤกษ 
 5. นายทนง ศรีจิตร 6. นายวิชัย กุลสมภพ 
 7. นายสมศักด์ิ ธนสารศิลป 8. นายกําธร พูนศักด์ิอุดมสิน
 9. นายพพิัฒ พะเนียงเวทย 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 

11. นายมน ู ลีลานวุัฒน 12. นายบุญชัย โชควัฒนา 
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 8.2.2 ผูบริหาร   ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  ประกอบดวย 
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางจันทรา  บูรณฤกษ ผูจัดการใหญ
2. นายทนง               ศรีจิตร รองผูจัดการใหญ
3. นายวิชัย กุลสมภพ ผูชวยผูจัดการใหญ
4. นางดรุณี สุนทรธาํรง ผูจัดการฝายบริหารงานกลาง และเลขานกุารบริษัท
5. นางสาวเกษรา      ส่ัมกาญจนรักษ ผูจัดการฝายบัญชี
6. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒนพงศ ผูจัดการฝายการเงนิ
7. นายวิเชยีร อรามเรือง ผูจัดการฝายกฎหมาย
8. นายปวร จระมาศ ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
9. นางพิมพสิริ  ควรสุวรรณ ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ

10. นายภิรมย            ตองจริง ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
11. นายชูโต    จิระคุณากร ผูจัดการฝายวางแผนและพฒันาโครงการ 
12. นายสนทยา          ทับขันต ผูจัดการฝายพัฒนาสาธารณูปโภค 
13. นายทนิกร บุนนาค ผูจัดการฝายพัฒนาพื้นที่
14. นางทัศนีย อินทปุระ ผูจัดการฝายสํานักงาน
15. นายวัชรา แยมแกว ผูจัดการฝายภูมิสถาปตย

 
 ซึ่งผูดํารงตําแหนงขางตน  จดัเปนผูบริหารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย   
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 ในเดือนมกราคม  2558  ไดมีการปรับโครงสรางองคกร และมีการแตงต้ังตําแหนงผูบริหารให
สอดคลองกับโครงสรางใหม ดังนี ้
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางจันทรา  บูรณฤกษ ผูจัดการใหญ
2. นายทนง              ศรีจิตร รองผูจัดการใหญอาวโุส
3. นายวิชัย กุลสมภพ รองผูจัดการใหญ
4. นางดรุณี สุนทรธาํรง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท
5. นายชูโต    จิระคุณากร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
6. นางสาวเกษรา ส่ัมกาญจนรักษ ผูจัดการฝายบัญชี
7. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒนพงศ ผูจัดการฝายการเงนิ
 

 ซึ่งผูดํารงตําแหนงขางตน  จดัเปนผูบริหารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย  
 

โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญสายงานเลขาธิการองคกร

ผูถือหุน

กรรมการรองผูจดัการใหญอาวุโส กรรมการรองผูจดัการใหญ กรรมการรองผูจดัการใหญ 

สายบริหารและพฒันา สายสงเสริมการคาและการลงทุน สายสนับสนุนและประสานงานองคกร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

สายงานตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท
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การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัยบรษิัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2557 

รายชื่อ กรรมการ  
คูสมรส / 

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

รวม 
หุนสามัญ 

% 

1.   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ - - - - -
2.   นายบุญปกรณ  โชควัฒนา 1,410,020 142,600 50,000 1,602,620 0.324
3.   นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา 5,854,680 - - 5,854,680 1.185
4.   นางจันทรา บูรณฤกษ - - - - -
5.   นายทนง ศรีจิตร 115,000 - - 115,000 0.023
6.   นายวิชัย กุลสมภพ - 50,775 - 50,775 0.010
7.   นายสําเริง มนูญผล 1,488,460 - - 1,488,460 0.301
8.   นายสมศักดิ ์ ธนสารศิลป 530,000 1,100,000 - 1,630,000 0.330
9.   นายพิพัฒ พะเนียงเวทย 8,260 - - 8,260 0.002
10. นายมน ู ลีลานุวัฒน 1,329,310 - - 1,329,310 0.269
11. นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน 4,628,550 - (910,000) 3,718,550 0.753
12. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 3,983,580 194,880  40,000 4,218,460 0.854
13. นายบุญชัย โชควัฒนา - - - - -
14. นายนพพร พงษเวช - - - - -
15. นายกฤช ฟอลเล็ต - - - - -
16. พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล - - - - -
17. นายสุรชัย                      ดนัยตั้งตระกูล - - - - -
18. นายอะกิระ มูราโคช ิ - - - - -
19. นายมิโนร ุ                     ฟูรูซาวา - - - - -
20. นางดรุณ ี สุนทรธํารง 4,350 - - 4,,350 0.0009
21. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒนพงศ 7,700 - - 7,700 0.002
22. นายวิเชียร อรามเรือง - - - - -
23. นางพิมพสิริ ควรสุวรรณ 15,000 - - 15,000 0.003
24. นายภิรมย ตองจริง - - - - -
25. นางสาวเกษรา ส่ัมกาญจนรักษ - - - - -
26. นายปวร จระมาศ - - - - -
27. นายชูโต จิระคุณากร - - - - -
28. นายวัชรา แยมแกว - - - - -
29. นายทินกร บุนนาค - - - - -
30. นายสนทยา ทับขันต - - - - -
31. นายทัศนีย อินทปุระ - - - - -

  
 - ผลประโยชนตอบแทน  หุน  หุนกู  ทีก่รรมการบริษทัไดรับจากบริษัทฯ ในป  2557 
  - ไมมี -   
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 8.3 เลขานุการบริษัท     คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงต้ัง นางดรุณี   สุนทรธาํรง   ดํารงตําแหนง
เปนเลขานุการบริษัท ต้ังแตวันที ่ 12  พฤษภาคม  2551 สังกดัสายงานเลขาธิการองคกร จบการศึกษา
ปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร  (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวทิยาลัยรามคําแหง   และผานการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาทีข่องเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของเลขานุการบรษิัท 
ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 รายละเอียดเกีย่วกับ  กรรมการบรษิัท 
ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 
89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2551  ซึ่งมีผลใชบังคับในวนัที ่
31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตย สุจริต รวมทั้ง ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย  วัตถุประสงค   ขอบังคับบริษัท  มติคณะกรรมการบริษทั  ตลอดจนมติทีป่ระชุมผูถือหุน ทัง้นี ้หนาที่
ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัท  มีดังนี ้

 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้ 
  -   ทะเบียนกรรมการ 
  -   หนงัสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
   รายงานประจําปของบริษัท 
  -   หนงัสือนัดประชุมผูถือหุน  และรายงานการประชุมผูถือหุน 

  2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัท   หรือผูบริหาร  และจัดสง 
   สําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา  89/14  ใหประธานกรรมการบริษัทและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  7  วันทาํการ  นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงาน
นั้น     

  3. ดําเนนิการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
 นอกจากนี้  เลขานุการบรษิัท   ยังมีหนาที่ดําเนนิการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และหนาที่อ่ืนๆ  เชน 
 1. สนับสนนุใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใหคําแนะนํา
เบ้ืองตนแกกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  ดานกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑตางๆ และขอบังคับของบริษัท
รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มนีัยสําคัญแกกรรมการบริษัท 
 2.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหวางกรรมการบริษัท และฝายจัดการ
ประสานงานดานกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ   ดําเนนิการใหมีการปฏิบัติตามอยางถกูตอง  ติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท  และรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังถัดไป   รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน 
 3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของ
บริษัท  และขอพึงปฏิบัติตางๆ 
 4. บันทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชุมผูถือหุน 
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 5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน  สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล   และรายงานสารสนเทศ
ตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชน ใหถูกตองตามกฎหมาย  
 6. ใหขาวสารกับผูถือหุนในเร่ืองสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และใหขาวสารของบริษัท อยางสม่ําเสมอ
ครบถวน  
 7. จัดใหมีคูมือกรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศ และใหคําแนะนาํแกกรรมการบริษัทที่ไดรับการ
เลือกต้ังใหม 
 8. หนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 8.4   คาตอบแทนของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
                  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ไดพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัททัง้คณะโดยรวมในแตละป ผลการดําเนนิงานของบริษัท   อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 
วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายในปทีผ่านมา และ
เปรียบเทยีบกบัระดับปฏิบัติอยูในกลุมธุรกจิเดียวกนั  เพื่อนาํเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพจิารณา 
และนาํเสนอตอที่ประชุมผูถอืหุนเพื่ออนมุติั  
 
 1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 
  (ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
   ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที ่  43  เมื่อวนัที ่  21  เมษายน 2557 ไดอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการบริษทัวงเงนิรวมไมเกินปละ 17 ลานบาท ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการ
บริษัทไดรับในฐานะพนักงาน  หรือลูกจางของบริษัท  โดยใหจายในการทําหนาที ่ดังนี ้
 1. กรรมการบรษิัท   
 -  คาเบ้ียประชุม  (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เขาประชุม)   
  ประธาน 12,000.-  บาท/คร้ัง 
  กรรมการ                     10,000.-  บาท/คร้ัง 
 (ป  2557   จายเปนเงนิรวมทั้งส้ิน  2,054,000.-  บาท)  
 - คาตําแหนง จายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท   โดยใหคณะกรรมการสรรหาและ 
   กําหนดคาตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมัติ 
 (ป  2557   จายเปนเงนิรวมทั้งส้ิน  2,680,000.-  บาท) 
 - คาตอบแทนประจําป  จายใหแกกรรมการบริษัททกุคน   โดยใหคณะกรรมการ 
   สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการ 
   บริษัทอนมุัติ 
   (ป  2557  จายเปนเงนิรวมทั้งส้ิน 10,250,000.- บาท) 
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 2. กรรมการตรวจสอบ   
  - คาเบ้ียประชุมรายไตรมาส 
   ประธาน ไตรมาสละ  60,000.-  บาท 
   กรรมการ ไตรมาสละ  30,000.-  บาท 
   (ป  2557  จายเปนเงนิรวมทั้งส้ิน  480,000.- บาท) 

 3. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
  - คาเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่เขาประชุม) 
   ประธาน 12,000.- บาท/คร้ัง 
   กรรมการ 10,000.- บาท/คร้ัง 
   (ป  2557  จายเปนเงนิรวมทั้งส้ิน  86,000.- บาท)  
 ทั้งนี้   ต้ังแตทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติและใหใชจนกวามกีารเปล่ียนแปลง   โดยคา 
ตอบแทนทีจ่ายตองไมเกนิวงเงนิที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถอืหุน 

รวมคาตอบแทนท่ีจายในป  2557  เปนจํานวนเงนิทั้งสิ้น 15,550,000.- บาท  
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คาตอบแทนที่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยแตละรายไดรับในป 2557  มีดังนี้ 

               หนวย : บาท 

รายชื่อ เบ้ียประชุม 

คาตําแหนง
จายเฉพาะ
ประธาน 
กรรมการ 
บริษัท 

คาตอบแทน 
คณะกรรมการ

ประจําป 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ 
กําหนดคา 
ตอบแทน 

รวมคา 
ตอบแทน 
กรรมการ 

1.   นายสมคิด          จาตุศรีพิทักษ 144,000 2,680,000 750,000 - - 3,574,000 

2.   นายบุญปกรณ    โชควัฒนา 120,000 - 700,000 - - 820,000 

3.   นายบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา 120,000 - 700,000 - 36,000 856,000 

4.   นางจันทรา          บูรณฤกษ 120,000 - 700,000 - - 820,000 

5.   นายทนง              ศรีจิตร 120,000 - 700,000 - 30,000 850,000 

6.   นายวิชัย               กุลสมภพ 120,000 - 700,000 - - 820,000 

7.   นายสําเริง            มนูญผล 120,000 - 700,000 - - 820,000 

8.   นายสมศักด์ิ         ธนสารศิลป 110,000 - 700,000 - 20,000 830,000 

9.   นายพิพัฒ             พะเนียงเวทย 100,000 - 460,000 - - 560,000 

10. นายมนู                 ลีลานุวัฒน 120,000 - 460,000 - - 580,000 

11. นายกําธร             พูนศักด์ิอุดมสิน 120,000 - 460,000 - - 580,000 

12. นายบุญเกียรติ      โชควัฒนา 120,000 - 460,000 - - 580,000 

13. นายบุญชยั            โชควัฒนา 110,000 - 460,000 - - 570,000 

14. นายนพพร            พงษเวช 120,000 - 460,000 240,000 - 820,000 

15. นายกฤช               ฟอลเล็ต 120,000 - 460,000 120,000 - 700,000 

16. พลตํารวจโทอัมรินทร    เนียมสกุล 120,000 - 460,000 120,000 - 700,000 

17. นายสุรชัย             ดนัยต้ังตระกูล 80,000 - 460,000 - - 540,000 

(เขาดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระวนัที่ 13 มี.ค. 2557)             

18. นายอะกิระ           มูราโคชิ 60,000 - 460,000 - - 520,000 

(เขาดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระวนัที่ 21 เม.ย. 2557)             

19. นายมิโนรุ             ฟูรูซาวา 10,000 - - - - 10,000 

(ลาออกจากการดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระวันท ี1 เม.ย.2557)             

รวม  2,054,000 2,680,000 10,250,000 480,000 86,000 15,550,000 
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 (ข)    คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบรหิาร 
  ฝายบริหารจะเปนผูพจิารณา ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบายของบริษัท โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยในป 2557 คาตอบแทน
กรรมการบริหาร ผูบริหารส่ีรายแรกรองจากผูจัดการลงมาและผูบริหารในระดับเทยีบเทารายที่ส่ีทุกรายรวม 
18 ทาน มกีารจายคาตอบแทนในรูปเงนิเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง เงนิอุดหนนุ เปนจํานวนเงนิทั้งส้ิน  
86,287,763.- บาท  และจายเงนิตอบแทนการเกษียณอายุ เปนจํานวนเงนิ  4,355,327.78 บาท 
 

2. คาตอบแทนอ่ืน 
  บริษัทฯ ไดต้ังกองทนุสํารองเล้ียงชีพ โดยเขารวมเปนหนึง่ในบริษทัของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ไทยพาณิชยเพิ่มผล 1 ซึง่จดทะเบียนแลว โดยในป 2557 มีกรรมการบริหารและผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทนุ
สํารองเล้ียงชีพจํานวน  16 ทาน จะไดรับเงินสมทบกองทนุทกุเดือนในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง  เปนเงนิ
ทั้งส้ิน  3,820,815.- บาท และสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกนั เมื่อสมาชกิส้ินสภาพลง
สมาชิกจะไดรับเงินสะสมและเงนิสมทบรวมทั้งสวนเฉล่ียผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของกองทนุ    
 
 8.5 บุคลากร 
 ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2557  บริษทัฯ  มพีนกังานรวมทั้งส้ิน 115  คน (ไมรวมพนกังานที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการบริหาร และผูบริหาร)   โดยในป  2557   บริษัทฯ  ไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงานในรูป
เงินเดือน  คาลวงเวลา   เบ้ียเล้ียง  เงนิอุดหนนุ  เปนจํานวนเงนิทัง้ส้ิน  86,883,774.06  บาท  และจายเงิน
ตอบแทนการเกษียณอายุ เปนจํานวนเงิน  3,608,520.06 บาท 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  บริษัทฯ สนบัสนุนใหพนักงานพัฒนาความรู ความสามารถ อยาง
ตอเนื่อง และสงเสริมใหพนกังานรูจักการใชจาย การใชชีวิต และทาํงานรวมกนัอยางมีความสุข  สงผลให
บริษัทฯ  ไมมขีอพิพาทดานแรงงาน 
 
  คาตอบแทนอ่ืน 
  บริษัทฯ   ไดต้ังกองทนุสํารองเล้ียงชีพ   โดยเขารวมเปนหนึง่ในบริษทัของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ไทยพาณิชยเพิ่มผล 1 ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยในป 2557 มีพนกังานที่เปนสมาชิกกองทนุสํารองเล้ียงชีพ
จํานวน 103 คน จะไดรับเงนิสมทบกองทนุทกุเดือนในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง เปนเงนิทั้งส้ิน 4,484,011.- 
บาท และสมาชิกตองสะสมเงนิเขากองทุนในอัตราเดียวกนั  เมื่อสมาชิกส้ินสภาพลง  สมาชิกจะไดรับเงิน
สะสมและเงนิสมทบรวมทัง้สวนเฉล่ียผลประโยชนสุทธติามเงื่อนไขของกองทนุ   
 
 
 
 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

71 
 

นโยบายดานบุคลากร 
           ปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทกลุมสหพัฒนถูกทาทายดวยระบบโลกาภิวัฒน (Globalization) ประกอบ
กับการเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community : AEC) นํามาซึ่งการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ในดาน
ตางๆ     สงผลใหบริษัทฯ   มีความจําเปนตองปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารใหม   ภายใตการบริหารงานเชิง 
กลยุทธ  โดยเฉพาะอยางยิง่ กลยทุธดานบุคลากร เพือ่รองรับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนทัง้ในปจจุบัน
และอนาคตโดยเร่ิมจาก 
           1.  การทบทวนเหตุการณตางๆ ของบริษัท ที่เกิดข้ึนในอดีตมาเปนบทเรียน 
 2.  วิเคราะหสภาพแวดลอมของบริษัท  ทั้งภายในและภายนอก 
 3.  สรางวิสัยทัศนใหมและพรอมทําการปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานใหม  
 4.  ผูบริหารตองเปล่ียนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเปน  Assets  ใหเปน  Human Capitals 

 5.  ปรับกลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนษุยใหสอดคลองกบักลยุทธของบริษัท   
 6.  ปรับเปล่ียนบทบาทผูบริหาร จากที่เคยสั่งการ ถือระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด มาเปน

ผูบริหารแบบสรางการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เนนการสรางความยืดหยุนการทาํงาน
อยางเปนระบบ  

 7. นําแนวทางท้ัง 6 ประการขางตน มาบูรณาการและสรางรูปแบบใหมใหเกิดข้ึนภายในบริษทัฯ   
            การนาํรูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธขางตน มาศึกษาวธิีการพัฒนาบุคลากรแนวใหม โดยให
ความสําคัญกบับุคลากรทุกระดับอยางเทาเทยีมและเสมอภาคกัน การพฒันาบุคลากรแนวใหมจึงจะตอง
เร่ิมตนจากการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ไดแก มิติแรก การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทาํใหบุคลากร
เปล่ียนวิธีคิด และรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมีความสําคัญตอบริษัทฯ มิติสอง การพัฒนาลักษณะนิสัย 
(Traits) คือ ทาํใหบุคลากรมคีวามรักความผูกพนักับบริษทัฯ มิติสาม การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ 
การสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรทัง้ในรูปของเงนิเดือน คาจาง สวัสดิการ และตําแหนงงานที่สูงข้ึน  
            การพัฒนาบุคลากรเดิม คือ การพัฒนาความรู (Knowledged) ความสามารถ (Ability) และทักษะ 
(Skill) ของพนักงานใหมีความเช่ียวชาญเพิ่มข้ึน  โดยผานระบบการศึกษา (Education) และการพัฒนา 
(Development) นัน้ เปนเพียงแรงขับจากภายนอก  ซึ่งทกุบริษัทสามารถทําไดและใหผลเพยีงในระยะส้ันๆ 
แตหากนํารูปแบบการพัฒนาบุคลากรแนวใหมมาปรับใช  ไดแก การพฒันาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย 
และการพัฒนาการจงูใจ จะสามารถพัฒนาบุคลากรและบริษัทฯ ไดในระยะยาว เพราะเปนแรงขับที่เกิดข้ึน
จากภายในตัวของบุคลากร ชวยใหบริษัทฯ เติบโตและกาวหนาไดอยางยั่งยืน        
 บุคลากรเปนปจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะบุคลากรเปรียบเสมือนสินทรัพยที่
ทรงคุณคามากที่สุดของบริษัท เปนกลยทุธหนึง่ที่สามารถสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันของบริษัท ดวย
เหตุผลดังกลาว บริษัทตางๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากลยุทธหรือเคร่ืองมือตางๆ มาใชในการบรหิาร
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ทรัพยากรบุคคล เชน การบริหารจัดการผูมีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล   โดยใชทกัษะเปนพืน้ฐาน  (Skill based Human Resource Management)   การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชสมรรถนะเปน
พื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เปนตน โดยในป 2557 บริษัทฯ ได
ดําเนนิการดานบุคลากร ดังนี ้
 1.  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 การปรับโครงสรางองคกร   ปรับโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน   พรอมรับการ 
เปล่ียนแปลงของการดําเนนิธุรกิจทัง้ในปจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารงาน ใหมีความ
คลองตัว สอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนเปนการวางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
(Career Path) ใหกับพนกังาน โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธกีารทีช่ัดเจน โปรงใส และเปนธรรม อีกทั้งเพื่อให
บริษัทฯ สามารถกําหนดทศิทางการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากําลังคนใหตรงกับตําแหนง หนาที่
ความรับผิดชอบ เกิดความตอเนื่องในการบริหารจัดการ 

 แผนการสบืทอดงาน       เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัท      เปนไปอยางตอเนื่องและม ี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยูเสมอ บริษัทฯ ไดวางนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานในหนาที่ตางๆ โดย
กําหนดระดับตําแหนงงาน ทิศทางการพฒันาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
สําหรับทดแทนและปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องในกรณีทีบ่ริษัทฯ มกีารปรับเปล่ียนตําแหนงหนาที ่ ทั้งเพื่อการ
กาวสูตําแหนงที่สูงข้ึน หรือในกรณีทีพ่นกังานจะพนจากตําแหนงเดิม โดยการลาออกหรือเกษยีณอายุ โดยมี
หลักการ ดังนี ้
    1.  คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษทัฯ โดยพิจารณาบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑทีบ่ริษัทฯ กําหนด และตองเปนผูที่มวีิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ  เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร 
    2. กรณีตองเลือกจากพนกังานหลายคนเพื่อกาวสูตําแหนงที่สูงข้ึน ตองดูจากการประเมินผล
การทาํงาน ทัง้ความสามารถในสาขาอาชีพและความสามารถทีจ่ะพฒันาบริษทัฯ รวมทั้งวิสัยทัศน 
    3. การมีมนุษยสัมพันธ และภาวะผูนํา รวมถึงการกําหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่ง
หมายถงึ ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ  และทัศนคติทีพ่ึงปรารถนาของพนักงานในตําแหนงนัน้ๆ       
    4.  การเพิม่ความรู โดยการสงเขาอบรมหลักสูตรภาวะผูนาํ  หรือหลักสูตรที่เกี่ยวของกบัหนาทีท่ี่
จะตองรับผิดชอบ และการจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล (Individual Development Plan) 
    5.  ตองเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกิจ  

 การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนกังาน  โดยเปดโอกาสใหผูบริหารและพนกังานทกุคนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และกําหนดใหมี
คณะทํางานพจิารณากําหนดคาตอบแทนพนกังานรวมพิจารณา ในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทางการ
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พิจารณาบริหารคาตอบแทนพนักงาน เพือ่ใหเกิดความเสมอภาค ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อนาํผลการ
ประเมินไปใชประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือนประจําป  และเงนิอุดหนนุ อยางเหมาะสมและเปนธรรม  

 ปรับปรุงระเบียบ สวสัดิการ   บริษทัฯ   ไดดําเนนิการประเมิน  แกไข   ปรับปรุง   ระเบียบ 
การปฏิบัติงานของบริษทั โดยจัดต้ังคณะทํางานดานการประเมิน แกไข ปรับปรุง ระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจน และลดข้ันตอนที่ซ้าํซอนของเอกสาร ใหสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติจริง และแกไขระเบียบการ
เกษียณอาย ุ เพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชนสําหรับพนกังานที่ไดปฏิบัติงานกบับริษัทฯ เปนระยะเวลา
นาน 

 การปฐมนิเทศ  เปนกระบวนการหนึง่ที่บริษัทฯ ใหความสําคัญ เพราะถือเปนการสราง
ความประทับใจคร้ังแรกสําหรับพนักงานที่เร่ิมเขาทํางานใหม หรือผูที่ปฏิบัติงานมานานแลวแตไดยายหรือ
หมุนเวียนมาปฏิบัติงานหนาที่ใหม เปนกจิกรรมสําคัญที่มีวัตถุประสงคสําหรับแนะนําช้ีแจง เร่ืองความรูทัว่ไป 
อาท ินโยบาย โครงสรางองคกร กฎ ระเบียบ สวัสดิการตางๆ ของบริษทั ตลอดจนมคีวามเขาใจเกีย่วกับงานที่
ตองปฏิบัติ และยังรวมเนื้อหาที่เกีย่วของกับจริยธรรมทางธุรกจิ  จรรยาบรรณในการทํางาน และการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น ซึง่เปนหวัใจสําคัญของบริษัท อันจะทาํใหพนักงานเกิดการเรียนรูและคุนเคยตอ
สภาพแวดลอมในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เปนผลใหพนักงานเกิดความมัน่ใจในการปฏิบัติงาน เขาใจ
วัฒนธรรมองคกร  และเปนประโยชนตอการทํางานตอไป  
  2.  ดานการพัฒนาบุคลากร 

 หลักการการพฒันาของบริษทั คือ ทุนทางปญญา ( Intellectual Capital) ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการคิดเปน วิเคราะห และความสามารถในการนาํความรูไปสรางมูลคาเพิ่มได ดังนั้นจึงให
ความสําคัญตอความคิดที่มมีูลคามากกวามุมมองดานการศึกษาเพยีงมิติเดียว บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงาน
เติบโตในหนาที่การงานตามความรู ความสามารถ รูจักแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานใหหลากหลาย เพื่อสามารถรองรับตอการเติบโตของบริษัท และสามารถที่จะนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับมาสรางใหพนกังานเปน “คนดีและคนเกง”  โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนใหเกิดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร  ดังนี ้ 

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร    เปรียบเสมือนกาวแรกของการดําเนนิธุรกิจ       จึงได 
กําหนดหลักเกณฑที่มีประสิทธิภาพ และยังใหความสําคัญในการคัดเลือกผูสมัครดวยความยุติธรรม โปรงใส
และตรวจสอบได  โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มทีัศนคติแงบวก และคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับลักษณะของงานที่องคกรตองการ รวมทั้งสามารถอยูรวมกับวฒันธรรมของบริษัท ไดอยางมี
ความสุข 

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผานระบบการคัดกรองบุคลากร          ในข้ันตนเร่ิมจาก 
เงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เชน คุณสมบัติ คุณวุฒกิารศึกษา ประสบการณการทํางาน  ประกอบกับการ
สอบสัมภาษณดานทัศนคติ และบุคลิกภาพ จากเครือ่งมือวิเคราะหพฤติกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพที่



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

74 
 

เรียกวา “DISC” และจากการสัมภาษณแบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเปนเกณฑในการ
ตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร การจดัระบบและวิธกีารสรรหาคัดเลือกของบริษทั ไดบูรณาการระบบ
คุณธรรม (Merit system) เขามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเปนระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช 
“หลักแหงความดี” ประกอบ ดวยปจจัยที่สําคัญ  4  ประการ มีดังนี ้

 1.  ใชหลกัความสามารถ : โดยกําหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ไดแก คุณสมบัติ คุณวุฒิ
ทางการศึกษา และประสบการณการทาํงานของผูสมัคร 

 2. ใชหลกัความเสมอภาค : โดยคํานงึถงึหลักการแหงสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่ง
การใชหลักความเสมอภาคนี้ จะไมจาํกดัการคัดเลือกบุคคลจากภูมลํิาเนา ถิน่ทีอ่ยู เชื้อชาติ เพศ ศาสนา 
ผูปกครองหรือผูรับรอง 

 3.  ใชหลักความมั่นคง : เปนการใหหลักประกันความม่ันคงแหงอาชีพใหแกบุคลากรทกุระดับ
ในบริษัทฯ ใหมีขวัญและกําลังใจในการทาํงาน  โดยหลีกเล่ียงไมใหเกิดการถูกกล่ันแกลงในการทํางาน  การ
ไมถูกลงโทษ  หรือส่ังใหพักงานโดยไมมีเหตุผลเพียงพอ 

 4. ใชหลกัความเปนกลาง : การบริหารงานบุคคลของบริษัท มีแนวทางและหลักการในการ
ปฏิบัติสําหรับบุคลากร โดยใหผูที่ดํารงตําแหนงตางๆ วางตนเปนกลาง ไมกระทําการใดๆ  อันสอเจตนาวา
เปนการนิยม  ฝกใฝ อุดหนุนหนวยงานใดหรือหนวยงานหนึ่ง 

 นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น บริษัทฯ มีการขอตรวจดู
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมทํางานกับ
บริษัทฯ จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร  สาํนกังานตํารวจแหงชาติ   

 การประเมินผลแบบรอบดาน 360 องศา การประเมนิผลแบบรอบดาน 360 องศา เพื่อ 
วิเคราะหหาศักยภาพและภาวะผูนําของบุคลากรในบริษทัฯ โดยจัดทาํแบบประเมินสําหรับพนักงานทุกระดับ 
ทุกสายงาน และดําเนินการประเมนิแบบรอบดาน พรอมนําผลที่ไดใชประกอบในกรณีพิจารณาปรับเล่ือน
ตําแหนงในสายงาน   

 การวางแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล   (IDP : Individual  
Development Plan) วางแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรแบบรายบุคคล (IDP) ซึ่งนําผลจากการ
ประเมินผลแบบรอบดาน 360 องศา มาใชเปนขอมูลในการจัดทาํแผน และจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่
เปนรูปธรรมตอเนื่อง เหมาะสมเฉพาะบุคคลในแตละระดับ แตละสายงาน     

 การจัดต้ังคณะทํางานดานพัฒนาบุคลากร  เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพฒันาองคกร 
รวมกัน ดวยการจัดต้ังคณะทํางานดานการพัฒนา โดยเร่ิมตนวางแผน ดําเนนิการวิเคราะห ปฏิบัติตามแผน 
และสรุปผลเพือ่นําไปใชตอยอดตอไป  

 การฝกอบรมและพัฒนา  เปนกระบวนการที่บริษทัฯ  มุงเนนและพยายามสรางใหเกิดเปน
ระเบียบแบบแผน โดยมีวัตถุประสงคทีจ่ะพัฒนาพนักงานในบริษทัฯ ใหมีความรู ความชํานาญและสามารถ
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นํามาใช  เพื่อสงเสริมใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ตรงตามเปาหมายของบริษัท โดยนํา
บทสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การประเมินผลแบบรอบดาน 360 องศา ตลอดจน แผนกลยทุธ
ของบริษัท มาใชบูรณาการ เพื่อจัดทําแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร และแบงการพฒันาออกเปน 2 
กลุมหลัก ดังนี ้  

- การพัฒนาพนักงานของบริษัท  เปนการพัฒนาทักษะความรูใหแกบุคลากร  โดย
จัดสงบุคลากรเขารวมทัง้หมด  59  หลักสูตร  เชน  การบริหาร  บัญชี  ภาษีอากร  การสงออก  การกํากับดูแล
กิจการที่ดี  อสังหาริมทรัพย  คอมพิวเตอร  กฎหมาย  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ   ทัง้นี ้ ในป   
2557   มีบุคลากรที่ไดรับการอบรม  จํานวน  105  คน (คิดเปน 79%  ของจํานวนพนักงานทัง้หมด)  มีจํานวน
ชั่วโมงฝกอบรมทั้งส้ิน  1,695  ชั่วโมง ดังนี ้ 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 โดยสามารถจําแนกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม ดังนี ้
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 การพัฒนาพนักงานบริษทักลุมสหพฒัน โดยแบงหลักสูตรออกเปน 2 กลุม 

 1)  หลักสูตรหลัก (Core Course) อาท ิหลักสูตรการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเชิงธุรกจิ 
 2)  หลักสูตรเฉพาะสายวิชาชพี (Functional Course) อาท ิ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการ

ตอนรับแขกตามพธิีการและวัฒนธรรม (Protocol) การคํานวณราคาเพื่อการสงออก (Export 
Finance) และสิทธิประโยชนทางการคา 

             นอกจากนีบ้ริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนทางการเงินและการวางแผน
เกษียณอายุ  จึงไดจัดโครงการสรางความสุขใหพนักงานกลุมสหพฒัน โดยรวมกับศูนยสงเสริมการพฒันา
ความรูตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมใหความรู การวางแผนทางการเงิน และ
แหลงเงินออมประเภทตางๆ   ใหกับพนักงานกลุมสหพฒัน 

 การพัฒนากรรมการบริษทัและผูบริหาร บริษทัฯ สงเสริมใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
ทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู โดยใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที ่ ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้
กรรมการบริษทัและผูบริหาร มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง
ขององคกรตางๆ อยูเสมอทัง้ในประเทศและตางประเทศ   
 ในป 2557 นายทนง ศรีจิตร  กรรมการบริษัท ไดเขาอบรมหลักสูตร Chartered Director Class 
(CDC) รุน 8/2014  ซึ่งจัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม 
2557  บริษัทฯ ไดรวมกับชมรมเลขานกุารบริษัทเครือสหพัฒน   จัดการอบรม หัวขอ “การเตรียมความพรอม 
เพื่อเขาสูการรับรองการเปนสมาชิก CAC”  ใหแกกรรมการบริษทั ผูบริหาร และพนกังานของบริษัท และ
บริษัทกลุมสหพัฒน  โดยวทิยากรผูทรงคุณวุฒ ิ ซึ่งกรรมการบริษทัและผูบริหารของบริษัท ที่เขารวมอบรมใน
คร้ังนี้ ประกอบดวย  นายบุณยสิทธิ ์  โชควัฒนา  นายบุญปกรณ  โชควัฒนา   นางจันทรา  บูรณฤกษ  นาย
วิชัย  กุลสมภพ  นายสําเริง  มนูญผล  นายสมศักด์ิ  ธนสารศิลป   นายพพิัฒ  พะเนียงเวทย   นายมน ู ลีลา
นุวัฒน   นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา   นายนพพร  พงษเวช   และนายกฤช  ฟอลเล็ต และผูบริหารระดับ
ผูจัดการฝายทกุทาน  

 

กรรมการบริษทัไดเขาอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ดังนี ้
 1. หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 
 2. หลักสูตร  Director Certification Program   (DCP) 
 3. หลักสูตร  Finance for Non-Finance Director (FND)  
 4. หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP) 
 5. หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 
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 6. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
 7.  หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 

  
 กรรมการของบริษัท ไดเขารวมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทมากกวา 
รอยละ 75 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งคณะ 
 นอกจากนี ้ ผูบริหารยงัไดใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนา อบรมหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่และงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางทกัษะความรู ความเขาใจ เชน  
 - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard  
 - โซลูชั่นเดียวทีน่ําเสนอมุมมองทางธุรกิจของคุณแบบ 360 องศา 
 - การวางแผนภาษีสําหรับธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 - Going from “Good” to “Great” in……It Fraud Prevention and Information Security  
  Governance 
 - การใชเทคนิค NLP (Neuro-Linguistic Programming) ในการบริหารคนและโคชงาน 

รายชื่อ 
DAP 
รุน 

DCP 
รุน 

FND 
รุน 

ACP 
รุน 

RCC 
รุน 

CSP 
รุน 

CDC 
รุน 

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

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

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

4.   นายทนง              ศรีจิตร 3/2003 72/2006 9/2004 - - - 8/2014

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

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

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

8.   นายพิพัฒ            พะเนียงเวทย 3/2003 39/2004 - - - - -

9.   นายมนู                ลีลานุวัฒน 3/2005 68/2005 - - - - -

10.  นายกําธร            พูนศักด์ิอุดมสิน 3/2003 68/2005 - - - - -

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

12.  นายบุญชัย         โชควัฒนา 3/2003 68/2005 - - - - -

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

14.  นายกฤช             ฟอลเล็ต - 149/2011 - - - - -

15.  พลตํารวจโทอัมรินทร   เนียมสกุล     60/2006 - - - - - -

16.  นายสุรชัย ดนัยต้ังตระกูล 11/2004 - - - - - -
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 การศึกษาดูงาน      เปนแนวทางเพิม่พนูคุณวุฒิแกบุคลากรใหมีความรูทีท่ันสมัยอยูตลอด  
อันเปนวิธกีารที่เอ้ือตอการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน ในป 2557 บริษัทฯ ไดสงผูบริหาร และ
พนกังานไปศึกษาดูงานทัง้ในและตางประเทศ ในประเทศไดสงไปศึกษาดูงาน ดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
สาธารณูปโภค  การผลิตชิ้นสวนรถยนต  ธุรกิจอาหารและบริการ   
 สวนดานตางประเทศ ไดสงไปศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพรอมทางการคาและหาแนวทางการ
รวมลงทุน  รวมทั้งนาํความรูที่ไดมาประยกุตใชในการปฏิบัติงาน  เชน  ธุรกิจ e-commerce  

 การสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบรหิารและพนักงาน     บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อ 
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหารและพนกังาน และยังเปนการถายทอดขอมูลระหวางผูบริหารถึง
พนกังานทุกระดับ (Top - Down) ใหไดรับทราบถงึนโยบาย  แผนงาน  แนวทางการดําเนินงาน ความคืบหนา
ของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และอ่ืนๆ  รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเหน็
และมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษทั โดยไดจัดรูปแบบการส่ือสาร
ระหวางผูบริหารและพนกังาน  เชน การประชุมผูจัดการ และการประชุมโครงการในทกุเดือน  รวมถึงกิจกรรม
การพบปะระหวางผูบริหารและพนกังานทุกคน โดยการจัดกิจกรรมสภาไอติม และการออกกําลังกายเพือ่
สุขภาพ   ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมทุกสัปดาห  รวมถงึ Knowledge sharing  และไดดําเนินงานมาตลอดป 2557  
 

9. การกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี ดําเนนิธรุกิจดวย
การมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ซื่อสัตย และตรวจสอบได มีการถวงดุลอํานาจ และระบบการควบคุม
ภายในที่มีความเพยีงพอและเหมาะสม  ควบคูไปกับการเคารพสิทธิและความเทาเทยีมกนัของผูถอืหุน  คํานึง 
ถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมลูคาทางเศรษฐกิจและความมั่งค่ังแกผูถอืหุน โดยยึด
หลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพยีง  คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี  โดยอาศัยความรู  
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใชในการวางแผน และการดําเนนิงาน  ขณะเดียวกนัไดเสริมสรางให
กรรมการบริษทั  ผูบริหาร  และพนกังานทกุคน  มีคุณธรรม  ซื่อสัตย สุจริต  ขยัน  อดทน  มกีารแบงปน  และ
ใชสติปญญาในการดําเนนิงาน พรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรม 
สังคมและส่ิงแวดลอม  เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุลและยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการทบทวนหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบรษิัท  เปนประจํา
ทุกป  ไดพฒันาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมอยางตอเนื่อง  และไดจัดทํา
หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  (ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่ 1)  ใหเปนไปตามแนวทาง  “หลักการกํากบัดูแลกิจการที่
ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนป 2555”  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ซึง่ไดรับการอนุมติัจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557  โดยไดแจกใหกรรมการบริษทั  ผูบริหาร  
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และพนกังานทุกคน  และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ     
ประกอบดวย 

1. นโยบายการกํากับดูแลกจิการ 
2. หลักการกํากบัดูแลกิจการ 5  หมวด ประกอบดวย 

1.   สิทธขิองผูถือหุน 
2.   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั 
3.   การคํานงึถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสยี 
4.   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

3. จริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ ประกอบดวย  
1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 
2. ความขัดแยงของผลประโยชน 
3. การเลี้ยงรบัรอง  การรับ  หรือการใหของขวัญ 
4. การตอตานการทุจริต  การคอรรัปชั่น 
5. การไมละเมดิทรัพยสินทางปญญา 
6. การไมละเมดิสิทธิมนุษยชน 
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

4. จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท  ผูบริหาร  และพนักงาน ประกอบดวย 
1.   ความรับผิดชอบในหนาที ่
2. การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท 
3. การแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน และมาตรการคุมครองผูรองเรียน 
4. การวินิจฉัยขอสงสัย  

 
ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติดานการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ใหสอดคลองตอ

การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในปจจุบัน พรอมเขาสูการแขงขันในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยงัเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหนาทีต่ามภารกิจ
ของบริษัทดวยจิตสํานกึที่ดี  คณะกรรมการบริษัทถือวาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนส่ิง
สําคัญที่ตองสงเสริมและสนบัสนุนใหถือปฏิบัติจนเปนหลักประจําใจในการทํางาน และติดตามอยางตอเนื่อง  
นอกจากนี ้ เพื่อสงเสริมใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดเสีย เขาใจและสามารถนาํไปปฏิบัติให
เปนรูปธรรมยิง่ข้ึน จงึไดดําเนนิการจัดทาํนโยบายกํากบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนนิธรุกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน ในรูปแบบส่ือวีดีทศัน (Animation)  
 การพัฒนาหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องสงผลให  ในป  2557 บริษัทฯ ไดรับคะแนน ดังนี ้
 -   ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557    บริษทัฯ ไดคะแนน 100 คะแนนเต็ม 
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เปนปที่ 6 ติดตอกัน  ผลประเมินอยูในระดับ “ดีเลิศ” สงผลใหบริษทัฯ ไดรับรางวัล  Investors’ Choice 

Awards  ซึง่จดัโดยสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย 
 -   ผลการประเมนิการกํากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจําป 2557 บริษัทฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 
85%  อยูในระดับ “ดีมาก” สวนคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนอยูที ่ 72% และในป 2557 มีการ
ปรับแนวทางและหลักเกณฑการสํารวจ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard จึงไม
สามารถนําคะแนนป  2557  ไปเปรียบเทยีบกับป  2556  ได   
 - บริษัทฯ  ไดรบั  ESG100 Certificate  ซึง่เปน  1  ใน  100  บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับคัดเลือกจาก 
สถาบันไทยพฒัน ที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG100 )  ซึ่งคัดเลือกจาก 567 บริษัทจดทะเบียน  
 - บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกร โดยทริสเรทต้ิง ที่ระดับ “AA” ที่แนวโนมอันดับเครดิต 
“Stable” 
 
 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
  นโยบายการกํากับดูแลกจิการ 
         บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีใหเปนไปตามแนวทาง “หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดกาํหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ เพือ่ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทกุคน ยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี ้
  1. กรรมการบริษทั ผูบริหาร  และพนักงานทกุคน  มุงมั่นทีจ่ะนําหลักการกาํกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดําเนนิธุรกจิ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท   ผูบริหาร  และพนกังาน   ไปปฏิบัติในการ
ดําเนนิงานของบริษัท  
  2. กรรมการบริษทั ผูบริหาร  และพนักงานทกุคน   ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง   ซือ่สัตย   สุจริต   โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกีย่วของ 
  3.  ดําเนนิการใหโครงสรางการจดัการของบริษทัมีการกําหนด  อํานาจ หนาที่  และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน      
  4. ดําเนนิการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่เหมาะสม  
รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงนิที่มีความถูกตองเชื่อถอืได 
  5. ดําเนนิการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางเพยีงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ตราบ
เทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท 
  6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถอืหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน 
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  7. ดําเนนิการโดยคํานงึถงึความรับผิดชอบตอผูถือหุน  ผูมีสวนไดเสีย   ชุมชน  สังคมและ
ส่ิงแวดลอม 
  8. มุงมัน่สูความเปนเลิศในการดําเนนิธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
ดวยการรับฟงและทบทวนตนเอง   เพื่อเพิม่ศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคส่ิงที่ดีที่สุดอยูเสมอ 
  9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม  ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรม   
ตลอดจนมุงมัน่ในการพฒันาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนือ่ง 
  10. ตอตานการทจุริต  การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เคารพตอกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชน 
  11. ดําเนนิการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือ
ประโยชนของบริษัท เปนที่ต้ัง  
 
  หลักการกํากบัดูแลกิจการ  5  หมวด  ประกอบดวย 
  1. สิทธขิองผูถือหุน  
  1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ไมมี
การกระทําใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุน
อยางเปนธรรม ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือ
ตางประเทศ   ทัง้ที่เปนผูถือหุนรายใหญ  ผูถือหุนรายยอย  หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ทัง้
สิทธิพืน้ฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา  และสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุน  เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนนิงานและตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบทีม่ีนยัสําคัญตอบริษัท 

 1.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนา 
กอนวันประชุมผูถือหุน       โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนาบน 
เว็บไซตของบริษัท 
 1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมลู วัน  เวลา  สถานที่  และวาระการประชุม โดยมี
คําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนงัสือนดัประชุม  รวมทั้งสถานท่ีจดัประชุมผูถือหุนสะดวกตอ
การเดินทาง 

 1.4 คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจํา 
ทุกป  มกีารกาํหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ 

 1.5 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนาํเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถอืหุน      เพื่อใหเกิด 
ความถกูตอง  รวดเร็ว  มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษทัเปนรายบุคคล
และมีการใชบัตรลงคะแนน  รวมทัง้มีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน  

1.6 คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถงึมติที่ประชุมผูถอืหุน พรอมผลการลง 
คะแนนในแตละวาระในวนัทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัท 
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 1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน   โดยบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการ 
ลงคะแนน รายช่ือกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม  ผลการลงคะแนน
ในแตละวาระพรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระที่ไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม และเปดเผยตอ
สาธารณชนบนเว็บไซตของบริษัท 
  จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการกาํกับดูแลกิจการ ในหมวด สิทธิของผูถือหุน    

บริษัทฯ   ตระหนกัถึงความสําคัญของผูถอืหุนและเคารพสิทธิแหงความเปนเจาของ   นอกจากสิทธิในการลง 
คะแนนเสียงในที่ประชุม  บริษัทฯ ไดสงเสริมใหผูถือหุนทกุกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ 
ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน และตระหนักถงึ
หนาที่ในการดูแลและคุมครองใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานโดยเทาเทยีมกัน เปนธรรม ตามที่
กําหนดไวในขอบังคับ  และจริยธรรมในการดําเนนิธุรกจิของบริษัท สิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน  ไดแก   
  -   สิทธิในความเปนเจาของหุน  การซื้อขาย  และการโอนหุน 
  -   สิทธิการมีสวนแบงในกําไร 
  -   สิทธิในการรับขาวสารขอมูลของบริษัท อยางเพียงพอ 
  -   สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน  เพื่อใชสิทธิในการแสดงความคิดเหน็และรวมตัดสินใจ 
   โดยการออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เชน การเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการบริษัท  การ   
   กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท   การแตงต้ังผูสอบบัญชี  การอนมุัติเร่ืองที่มีผลกระทบ 
   ตอบริษัท  เชน  การจัดสรรเงินปนผล   การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ    และหนังสือ 
   บริคณหสนธิ   การลดทนุ   หรือเพิ่มทุน   และการอนุมติัรายการพิเศษ    รวมทัง้สิทธิในการ 
   แสดงความคิดเห็น และซักถามในการประชุมผูถือหุน      
  นอกจากสิทธข้ัินพืน้ฐาน   คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนทัง้ตามกฎหมาย  
และดําเนนิการในเร่ืองตางๆ   ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน      โดยไม
ละเมิดสิทธหิรือลิดรอนสิทธขิองผูถือหุน สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี ้
 (1.1) สิทธใินการรบัทราบขอมูล ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทฯ 
ไดเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 
เว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อใหผูถือหุนมีชองทางที่จะไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทไดมากข้ึน  
เชน  ผลการดําเนนิงาน   ขอมูลการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ  รายช่ือผูถือหุน 
10 อันดับแรกของบริษัท  ณ  วนัปดสมุดทะเบียนผูถือหุน  เพื่อประชุมสามัญประจาํปปจจุบัน กอนวนัประชุม 
รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วัน นับจากวนัประชุม จํานวนการถือหุนของผูถือหุนสวนนอย และ
ขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส 
 (1.2) สิทธใินการเขารวมประชมุผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีการประชมุสามัญผูถือหุนเปน
ประจําทกุปภายใน 4 เดือน นับแตวนัส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท โดยวัน เวลา สถานที่  และวิธีการ ไมเปน
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อุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานของ
บริษัท และหากมีความจําเปนตองเสนอวาระเปนกรณีพเิศษ     ซึง่เปนเร่ืองที่อาจกระทบกับผลประโยชนของ
ผูถือหุน กฎเกณฑหรือกฎหมายที่ใชบังคับ  และตองไดรับอนุมัติจากผูถือหุน  บริษทัฯ จะเรียกประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนเปนกรณีไป ในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือหุน ตาม AGM 
Checklist 
 ในป  2557  บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  43  เมื่อวนัที ่  21  เมษายน 2557  ณ 
โรงแรมมณเฑยีรริเวอรไซด  เลขที่  372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120   
ซึ่งเปนโรงแรมที่บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผูถือหุนประจําทุกป   เพือ่ไมใหผูถือหุนสับสน  พรอมแนบแผนที่
สถานที่ประชุมไปกับหนังสือบอกกลาวนดัประชุมผูถือหุน  และหนงัสือบอกกลาวนัดประชุมผูถอืหุนไดกําหนด
วาระการประชุมผูถือหุนไวเปนเร่ืองๆ อยางชัดเจน  เชน ในวาระเกีย่วกับกรรมการบริษัท  ไดแยกเรื่อง
การเลือกต้ังกรรมการบรษิัทและคาตอบแทนกรรมการบริษัท  ออกเปนแตละวาระ   
 กอนวันประชุมผูถือหุน     
 1. บริษัทฯ  เปดโอกาสใหผูถอืหุนมีสวนรวมในการประชุม โดยใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอ
เร่ือง เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท
พรอมทัง้เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2557 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุม  และ /หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท   ในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป  2557  ต้ังแตวันที ่1- 30  ธันวาคม  2556  โดยเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผาน
ระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท   (www.spi.co.th)    พรอม
ทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท และไมมีการสงคําถามลวงหนา 
 2. บริษัทฯ แจงมติกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน  พรอมวาระและรายละเอียดการประชุมทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ต้ังแตวันที่  13
มีนาคม 2557 กอนวนัประชุมผูถือหุน 39  วนั  เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาเขารวมประชุม  พรอมเผยแพร
ในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th)     
 3. บริษัทฯ เปดเผยหนังสือบอกกลาวนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทีม่ี
ขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทฯ  สงใหผูถือหุนในรูปเอกสารทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ในเว็บไซตของ
บริษัท (www.spi.co.th) ลวงหนามากกวา 30 วัน กอนวันประชุม โดยเปดเผยต้ังแตวันที่ 20 มนีาคม 2557  
เพื่อใหผูถือหุนทั้งชาวไทยและตางชาติสามารถเขาถงึขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอมูล
มากยิง่ข้ึน 
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 4. บริษัทฯ สงหนงัสือบอกกลาวนัดประชุม   ซึ่งมีการกําหนดวัน  เวลา   สถานที ่  และวาระการ 
ประชุมไวเปนเร่ืองๆ อยางชัดเจน  โดยระบุวาเปนเร่ืองเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ  พรอมขอเท็จจริงและเหตุผล     
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระ   พรอมเอกสารขอมูลประกอบการประชุม   ประกอบ 
ดวย รายงานประจําป งบการเงนิ  ประวติัของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท นยิาม
กรรมการอิสระ ขอมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ ขอบังคับบริษัทในสวนที่
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน คําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวม
ประชุม ข้ันตอนการเขารวมประชุม แผนท่ีของสถานที่จัดประชุม และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอรม
ลงทะเบียน และข้ันตอนการสงคําถามลวงหนาเกีย่วกบัการประชุมสามัญผูถือหุนใหผูถือหุนลวงหนากอนวนั
ประชุม 17 วนั โดยสงวันที ่4 เมษายน 2557  เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนา อีกทัง้ไดลงประกาศโฆษณาใน
หนงัสือพมิพ  เปนเวลาติดตอกัน 3  วัน  กอนวนัประชุม  12  วนั ต้ังแตวันที่  9 - 11  เมษายน  2557 
 กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน  บริษัทฯ ไดจัดสงหนงัสือบอกกลาวนดัประชุมพรอม
เอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการแปลเปนภาษาอังกฤษไปพรอมกบัชุดภาษาไทย  เพื่อสงเสริมใหผูถือ

หุนทุกประเภทรวมนกัลงทุนสถาบนัเขารวมประชมุ นอกจากนี ้ ผูถือหุนยงัสามารถดูรายละเอียดทั้งหมด
ที่เกีย่วกับการประชุมไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th)  และสามารถ Download หนงัสือมอบ
ฉันทะทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย   ซึง่ม ี 3  แบบ 
คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง 
 ในป 2557 มผูีถือหุนตางชาติที่มอบฉันทะใหคนของตน เขารวมประชุม 5 ราย สวนนักลงทนุ
สถาบันมอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประชุมแทน  4  ราย  และกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมแทน 1 ราย 

 5. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา       โดยไดระบุไวในจดหมายบอกกลาวนัด 
ประชุม   ซึ่งไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th)  ลวงหนามากกวา  30  วนั  กอนวันประชุม 
 วันประชมุผูถือหุน 
 1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน  และมีความรับผิดชอบตอผูถือ
หุนโดยถือเปนหนาทีท่ี่ตองเขารวมประชุม  เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลของบริษัท       
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 43 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 กรรมการบริษัทเขารวม
ประชุม 16 คน จาก 17  คน คิดเปนรอยละ 94.12 โดยมีกรรมการบริษัทลาประชุม 1  คน เนื่องจากปวย 
ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เขารวมประชุม สวนฝายจัดการมี ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ 
ผูจัดการฝายบัญชีและผูจัดการฝายการเงนิเขารวมประชุม  นอกจากนี ้ มีผูสอบบัญชีของบริษัท เขารวม
ประชุมดวย  และบริษัทฯ จัดใหมี Inspector ซึ่งเปนตัวแทนจากบริษทัสอบบัญชีของบริษัท จาํนวน 2 คน เปน
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ  เพื่อใหการประชมุเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย 
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และขอบังคับของบริษัท มีการบันทึกรายช่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร รวมทัง้
ผูสอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือหุน ไวในรายงานการประชุม ตาม
รายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  43 ที่เผยแพรในเว็บไซตของบริษทั 
(www.spi.co.th) 

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีมกันทุกราย  เมือ่ถึงเวลาประชุม  เลขานกุารบริษัทได 
แจงจํานวน/สัดสวนผูถือหุนที่เขาประชุม หลังจากนัน้ประธานกรรมการบริษัท กลาวเปดประชมุและแนะนํา
กรรมการบริษทั กรรมการชดุยอย เลขานกุารบริษัท ผูบริหาร  ผูสอบบัญชี  และตัวแทนจากบริษทัสอบบัญชีที่
เขารวมประชุม  และมอบใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงกติกาทัง้หมด รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง
ของผูถือหุนทีล่งมติในแตละวาระตามขอกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมทุกรายซักถาม  แสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ ไดอยางเต็มทีใ่นทุกวาระ ตอบขอซักถามอยางชัดเจน
ตรงประเด็น  และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระดวยระบบ Barcode ทัง้เหน็ดวย ไม
เห็นดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งมีการบันทกึในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43  อยาง
ชัดเจน  ถูกตอง 
 ในปที่ผานมามีผูถือหุนซักถาม  ดังนี ้
 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงนิปนผล  ซึง่ประธานกรรมการบริษัท  ได
ตอบขอซักถามและช้ีแจงตอผูถือหุนอยางละเอียด   
 วาระที่  9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  มีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ซึง่ประธานกรรมการบริษัท  และ
กรรมการผูจัดการใหญ   ไดตอบคําถามและช้ีแจงตอผูถอืหุน 
 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 ที่บริษัทฯ เผยแพรในเว็บไซตของบริษทั   
(www.spi.co.th) 
 3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที ่  43  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2557  บริษัทฯ ไดใชระบบ  
Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถอืหุนที่เขารวมประชุม การ
ตรวจนับคะแนนในแตละวาระใชระบบ  Barcode โดยมี Inspector ซึ่งเปนตัวแทนจากบริษทัสอบบัญชีของ
บริษัท จาํนวน 2 คน เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ  เพือ่ใหการประชมุเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท  นอกจากนี ้ผูถอืหุน/ผูรับมอบฉันทะทกุคน ยงัสามารถ
เห็นผลคะแนนบนหนาจอในหองประชุมในแตละวาระวามีผูเห็นดวย  ไมเหน็ดวย และงดออกเสียง ไปพรอม
กันทันท ี
 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทาํโดยเปดเผย     มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน/ผูรับมอบ
ฉันทะทกุวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผูไมเหน็ดวย และ/หรืองดออกเสียงเทานัน้ ยกเวนวาระ
เลือกต้ังกรรมการบริษัท จะเลือกต้ังเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถอืหุน/ผูรับมอบฉันทะทกุคน   
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การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูที่ไมเหน็ดวย  และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น   และจะนํามาหักออกจาก
จํานวนเสียงทัง้หมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เหน็ดวยในวาระนัน้ๆ 
 นอกจากนี ้  กอนเขาแตละวาระหากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิม่ จะมีการแจงจํานวนผูถือหุน
และจํานวนหุนที่เพิ่มข้ึนในแตละวาระ 
 ในป  2557  การลงคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ  เปนดังนี ้

วาระ 
จํานวนผูเขาประชุม 

(ราย) 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

หุน % หุน % หุน % 

1 182 437,541,162 100.00 - - - -
3 182 423,808,112 96.86 13,733,050 3.14 - -
4 182 423,803,912 96.86 13,737,250 3.14 - -

5.1.1 184 437,615,722 100.00 - - - -
5.1.2 184 433,973,822 99.17 3,641,900 0.83 - -
5.1.3 184 437,615,722 100.00 - - - -
5.1.4 184 437,615,722 100.00 - - - -
5.1.5 184 437,615,722 100.00 - - - -
5.1.6 184 437,615,722 100.00 - - - -

6 185 437,615,822 100.00 - - - -
7 185 437,615,822 100.00 - - - -
8 185 437,615,822 100.00 - - - -

 
 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43  ที่เผยแพรในเวบ็ไซตของบรษิัท 
(www.spi.co.th) 
 4. บริษัทฯ ดําเนินการประชุมเรียงตามลําดับวาระการประชุม ไมมกีารสลับวาระและไมมีการ
เพิ่มวาระอ่ืนนอกเหนือจากทีไ่ดกําหนดไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชมุผูถือหุน หรือเปล่ียนแปลงขอมลู
สําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมทัง้ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
สอบถาม แสดงความคิดเหน็ หรือเสนอแนะไดอยางเต็มที่ในทุกวาระ 
 5. บริษัทฯ มกีารบันทึกวีดีทัศนการประชมุผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งผูถือหุน
สามารถติดตอไดที่เลขานุการบริษัท และไดเผยแพรภาพการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท  (www.spi.co.th) 
 6. วาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ  ไดแก 
  (1)   การจายเงินปนผล:   บริษัทฯ เสนอรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกําไร 
อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย  พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัท  มีการเปรียบเทยีบระหวางเงนิปนผลที่จายกับนโยบาย  (เสนอจายหุนละ 0.23 บาท นโยบายหุนละ
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0.10 บาท) และระหวางเงนิปนผลที่จายในปปจจุบันกบัปที่ผานมา พรอมระบุวนักําหนดรายชือ่ผูถือหุนที่มี
สิทธิรับเงนิปนผล  วันปดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน และวันจายเงนิปนผล 
  (2) การเลือกต้ังกรรมการบรษิัท :   บริษทัฯ ใหสิทธผูิถือหุนเลือกต้ังกรรมการ
บริษัทเปนรายคน และเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชือ่บุคคล เพือ่รับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัท กรรมการบริษทัที่ไดรับการเสนอช่ือไดผานการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน  และหากเปนกรรมการอิสระ ตองมีคุณสมบัติตามที่บริษทัฯ กาํหนด และตามประกาศ
ของคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ โดยในหนังสือบอกกลาวนัดประชมุผูถือหุนมีการระบุชื่อพรอมแนบประวัติ
ยอของกรรมการบริษัทแตละคนที่จะเสนอใหเลือกต้ัง ซึง่ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล อายุ ตําแหนง ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จาํนวนบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัททัว่ไป การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบริษัท การถือหุนในบริษทัฯ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ กรณีเปนการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหม มีขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมา และวนัที/่เดือน/ปที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ
บริษัท ตามหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 และในเว็บไซตของบริษทั  
(www.spi.co.th) 
  (3) คาตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทฯ มกีารเสนอวงเงินคาตอบแทนและรูปแบบ
คาตอบแทนใหที่ประชุมผูถอืหุนอนุมัติเปนประจําทุกป โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากผลการดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน วงเงนิคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน จาํนวนเงนิคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูใน
กลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถงึอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ มีการนาํเสนอถงึนโยบาย ในการกําหนด
คาตอบแทน  รวมทัง้หลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการบริษัทแตละตําแหนง โดยแยกเปนการทําหนาที่
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการสรุปวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติ จํานวนเงินที่จายจริง และรูปแบบในการจาย รวมท้ัง จํานวนเงินทีจ่ายใหแกคณะกรรมการ
บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนรายบุคคล 
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอ
คาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 (4) การแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจาํนวนเงนิคาสอบบัญชี : คณะกรรมการ
ตรวจสอบ   เปนผูพิจารณา  คัดเลือก  เสนอชื่อผูสอบบัญชี  และคาสอบบัญชี โดยพิจารณาความเปนอิสระ 
ผลการปฏิบัติงาน จาํนวนปที่ทาํหนาที ่  เหตุผลที่เปล่ียนผูสอบบัญชี มีการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีระหวางป
ปจจุบันกับปทีผ่านมา และคาบริการอื่นที่มกีารรับบริการจากบริษทัสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  นอกจากนี้ 
ยังไดพิจารณาเปรียบเทยีบกบัปริมาณงาน และอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกนั     
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหความเหน็ชอบ และคณะกรรมการบริษทัเสนอใหผูถือหุนอนุมัติ ตาม
หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43  และในเวบ็ไซตของบรษิัท (www.spi.co.th) 
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 หลังประชุมผูถือหุน 
 บริษัทฯ   แจงมติที่ประชุมผูถือหุนและผลการลงคะแนนในแตละวาระทั้งภาษาไทย    และภาษา 
อังกฤษ ผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่กาํหนด และเผยแพรในเว็บไซตของ
บริษัท (www.spi.co.th) ในวนัทาํการถัดไป จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษอยางละเอียด ชัดเจน ตรงตามขอเท็จจริงในแตละวาระ  มีการบนัทกึรายช่ือกรรมการบริษัท   
รายช่ือกรรมการชุดยอย  กรรมการบริหาร  ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงนิ  ผูสอบบัญชีและตัวแทน
จากบริษทัสอบบัญชี ซึ่งเปนสักขีพยานตรวจสอบการนบัคะแนน ทีเ่ขารวมประชุม บันทึกวิธีการลงคะแนน  
และนับคะแนน    บันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ไดรับในแตละวาระทั้งเห็นดวย   ไมเห็นดวย  และงดออกเสียง 
บันทกึคําถามคําตอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาว ไดรับการสอบทานจากฝายกฎหมายและประธาน
กรรมการบริษทักอนลงนามในฐานะประธานที่ประชุม และบริษทัฯ ไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซต ของบริษัท  
(www.spi.co.th)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใน 14 วัน นับจากวนัประชุมผูถือหุน   เพื่อเปน
ชองทางใหผูถอืหุนสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจาํเปนตองรอใหถงึการประชุมคร้ังตอไป พรอมทั้งนําสง 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ตามรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 43 ที่บริษทัฯ เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) 
 
 2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั 
  2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน    โดยหุน 
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึง่หุนตอหนึ่งเสียง 

 2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  สามารถ 
มอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  โดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุน
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอสิระอยางนอย 1  คน  เปนทางเลือกใน 
การมอบฉันทะของผูถือหุน 

 2.3 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคล       เพื่อรับเลือกต้ังเปน 
กรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

 2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนงัสือนดัประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
อยางนอย  30  วัน  กอนวนัประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนนุใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธขิองตนในฐานะผูถือหุน โดยสง
หนงัสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาลวงหนา โดยไดจัดทําฉบับ
ภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ 
 2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกนัการใชขอมูลภายใน และมีมาตรการ
ปองกนัการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืนโดยมิชอบ โดยหามมิใหกรรมการ
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บริษัท ผูบริหาร และพนกังาน  ซึง่อยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทาํการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษทั
ในชวง  1  เดือน  กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน   
  2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตน
และบุคคลที่มคีวามเกี่ยวของ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
   จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ    และหลักการกํากบัดูแลกิจการ    ในหมวด  การปฎิบัติตอ 

ผูถือหุนอยางเทาเทยีมกนั       บริษทัฯ  ปฏิบัติตอผูถือหุนทกุรายอยางเทาเทยีมกันและเปนธรรม  ผูถือหุน 
ทุกรายมีสิทธแิละความเทาเทียมกัน  ดังนี ้
  (2.1) การใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 
 1. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึง่หุนมี
สิทธิเทากับหนึ่งเสียง  และบริษัทฯ มีหุนประเภทเดียว คือ หุนสามัญ 

 2. การประชุมผูถอืหุน บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระ
การประชุมและ/หรือเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษทัลวงหนา กอนการประชุม
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด  รวมถึงชองทางและชวงเวลารับเร่ือง  โดยเผยแพรทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเวบ็ไซตของ
บริษัท (www.spi.co.th) รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา 
 3. การประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที ่  43  เมื่อวนัที ่  21  เมษายน  2557  บริษัทฯ  สงหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนการประชุม  17  วนั  โดยสงวนัที ่  4  
เมษายน  2557  ประกอบดวย  รายละเอียด วาระการประชุม รายงานประจําป งบการเงนิ  ประวัติของบุคคล
ที่ไดรับการเสนอช่ือใหเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ขอมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ 
เสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะ ขอบังคับบริษัทสวนทีเ่กี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน คําอธิบายเอกสารและ
หลักฐานที่ผูถอืหุนตองนาํมาแสดงในการเขารวมประชุม ข้ันตอนการเขารวมประชุม แผนที่ของสถานที่จัด
ประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบฟอรมลงทะเบียน และข้ันตอนการสงคําถามลวงหนาเกีย่วกับการ
ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมเีวลาศึกษาขอมลูกอนการประชุม  
 บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน กรณีเปนผูถือหุนตางชาติหรือนักลงทุนสถาบนั 
บริษัทฯ ไดจัดสงชุดแปลเปนภาษาอังกฤษครบชุดทั้งหนังสอืบอกกลาวนัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปพรอมชุดภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนกัลงทุนสถาบัน
เขารวมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ผูถือหุนครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัท  มากกวา 30 วัน กอนวนัประชุม  ต้ังแต
วันที่  20 มนีาคม 2557  ซึง่เปนขอมูลเดียวกับที่บริษัทฯ สงใหผูถือหุนในรูปเอกสาร เพื่อใหผูถือหุนทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกและรวดเร็ว   มีเวลาพิจารณาขอมูลมากยิ่งข้ึน 
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 4. บริษัทฯ สนบัสนุนใหผูถือหุนทุกคนมีสวนรวมในการพจิารณาและออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองสําคัญๆ ของบริษัท ตามระเบียบวาระการประชุม โดยผูถอืหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึง่หรือกรรมการตรวจสอบ  ซึง่เปนกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคน
หนึง่เขาประชุมแทน  เพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน  ซึ่งบริษทัฯ ไดใหชื่อ ที่อยูและการมีสวนไดเสียในวาระ
การประชุมของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม  หรือสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ไดจากรายงานประจําป  ที่สงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมหรือใน
เว็บไซตของบริษัท  (www.spi.co.th) 
 บริษัทฯ  อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทีไ่มสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยไดสงหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอมหนงัสือบอกกลาวนัดประชุม เพื่อสนบัสนุนใหผูถอืหุนใชหนงัสือมอบฉันทะที่
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ระบุถึงเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งคําแนะนําข้ันตอนในการมอบ
ฉันทะ และไมไดกําหนดกฏเกณฑที่ทาํใหยากตอการมอบฉันทะ หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ 
ซึ่งมทีั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ไดจัดทําและปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย  จากเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) ซึ่งม ี3 แบบ คือ แบบ  ก. แบบ ข. และแบบ  ค. (ใชเฉพาะ
กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ  และแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
 
 ในป  2557 บริษัทฯ จัดใหมกีารประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่  43  วันที ่ 21  เมษายน  2557 

 ราย หุน % 

ผูถือหุนตามทะเบียนรวม 

    ผูถือหุนเขาประชุม 

         เขาประชุมดวยตนเอง 

         มอบฉันทะ 

              - มอบใหกรรมการตรวจสอบ 

              - มอบใหผูอ่ืน 

1,093 

185 

65 

120 

5 

115 

494,034,300 

437,615,822 

  32,658,903 

404,956,919 

  13,981,650 

390,975,269 

100.00

88.58

 6.61

 

81.97

2.83

79.14

 

     
 5. บริษัทฯ จัดใหมีอากรแสตมปสําหรับติดหนงัสือมอบฉันทะไวบริการผูถือหุน โดยไมคิด
คาใชจาย 
 6. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออก
เสียงอยางเต็มที่ การลงทะเบียนเขาประชุมสามารถลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 2 ชัว่โมง 
และใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังที่ไดเร่ิมประชมุไปแลวมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระทีย่ังไมมี
การพิจารณา  และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระที่ใชสิทธิในการออกเสียงเปนตนไป 
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 นอกจากนี ้ ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ จะกระทําโดยเปดเผย  โดยมีการเตรียมบัตร
ลงคะแนนใหผูถือหุนในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
ยกเวนวาระเลือกต้ังกรรมการบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกรายทีเ่ขารวมประชุมพรอมลงนาม
รับรอง บริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอในการลงทะเบียนเขาประชุมและการนบั
คะแนนเสียงในแตละวาระ   โดยใชระบบ  Barcode  เพื่อใหเกดิความสะดวก รวดเร็วและโปรงใส  
 (2.2)  การดูแลการใชขอมูลภายใน 
 กรรมการบริษทั ผูบริหาร และพนกังานของบริษัท  สวนใหญอยูกับบริษัทฯ เปนเวลานาน ไดรับ
การปลูกฝงปรัชญาของ ดร.เทียม  โชควัฒนา มาเปนเวลานาน  ทําใหมีความซ่ือสัตย  รักองคกร   
ดูแลทรัพยสนิของบริษทั ไมใหมีการนําทรัพยสนิของบริษัท ไปใชโดยมิชอบ   และปจจุบันมกีาร
กําหนดอํานาจ  หนาที ่ ไวเปนลายลักษณอักษร  บริหารงานโดยคณะบุคคล   มีการประชุมหารือรวมกัน  
 บริษัทฯ มกีารปฏิบัติตามหลักการการกาํกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเร่ืองการใชขอมลู
ภายใน โดยกาํหนดไวเปนลายลักษณอักษร ใน จรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจ หัวขอ  ความขัดแยงของ
ผลประโยชน  และจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท  ผูบริหาร  และพนักงาน หวัขอ ความรบัผิดชอบใน
หนาที่   โดยใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง  
ซื่อสัตย  สุจริต  มีวนิัยและมีจิตสํานกึที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง  โดยคํานงึถงึผลประโยชนของบริษัท เปน
สําคัญ  ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง  และ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ   รักษาผลประโยชนและ
ทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอ่ืน และ
หามกระทาํการอันเปนการสนับสนนุบุคคลอ่ืนใดใหทาํธุรกิจแขงขันกับบริษัทฯ  ซึง่บริษัทฯ ไดแจกนโยบายใน
การกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจ  และจรรยาบรรณ
กรรมการบริษทั ผูบริหาร  และพนกังาน ใหแกกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกคน  พรอมทั้งเผยแพร
ในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึด
ในการทํางานและยังไดยึดหลักปฏิบัติตาม  ISO  9001:2008  ซึ่งเปนระบบบริหารงานคุณภาพ  
 นอกจากนี ้  ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทาํงานของบริษัท มีการกําหนดเร่ืองดังกลาวโดย
กําหนดบทลงโทษทางวนิัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึง่กรรมการบริษทั ผูบริหาร และพนกังานไดปฎิบัติตามที่
กําหนด 
 (2.3)  การดูแลการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทและการรายงานการมีสวนไดเสยี 
 บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยกําหนดไวใน จรยิธรรมในการ
ดําเนินธรุกิจ หัวขอ ความขัดแยงของผลประโยชน และจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท  ผูบริหาร 
และพนกังาน หวัขอ ความรับผิดชอบในหนาที่  หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ซึง่อยูใน
หนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน ทาํการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท  ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบ
การเงนิแกสาธารณชน ทุกไตรมาสเลขานุการบริษทัไดออกจดหมายแจงเตือนให กรรมการบริษทั  ผูบริหาร  
และผูที่เกีย่วของ   รับทราบชวงระยะเวลาการหามซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท จนกวาจะพนระยะเวลา 24 
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ชั่วโมง นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะแลว และกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มหีนาทีร่ายงานการถอืหลักทรัพย  หากมีการซือ้ขายหลักทรัพยของบริษทั 
ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษทั 
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังตอไป ซึง่ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกคร้ังจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท    และผูบริหาร  
และหากมีประกาศเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว   เลขานุการบริษทัจะสงจดหมายแจงใหกรรมการ
บริษัทและผูบริหารทราบ พรอมแนบสําเนาจดหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยในเร่ืองดังกลาว 
 บริษัทฯ ไดมีการสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบรษิัทฯ ของกรรมการบรษิัท
และผูบริหาร ในแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป (แบบ 56-1)  รายงานประจําป (แบบ 56-2) ใน
หัวขอ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบรษิัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร    
 การรายงานการมสีวนไดเสีย บริษทัฯ มีมาตรการดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร โดยกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษทั  
ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกีย่วของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท 
ดังนี ้
 1. รายงานเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารคร้ังแรก 

 2. รายงานเมื่อมกีารเปล่ียนแปลงขอมูลการมสีวนไดเสีย 

 3. กรรมการบริษทัและผูบริหาร สงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษทั และ
เลขานุการบริษัทจะสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ทราบภายใน 7 วนัทาํการ นับแตวนัที่ไดรับรายงาน 

 ในป  2557  กรรมการบริษัท  และผูบริหาร ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กาํหนด 
  (2.4) การดําเนินการกับความขดัแยงทางผลประโยชน 
  บริษัทฯ ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ดวยความ
รอบคอบ  มเีหตุมีผล  คํานงึถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท   การกาํหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปน
ธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลทั่วไป  จัดวางระบบการปฏิบัติดวยความโปรงใส  ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกาํหนดเปนนโยบายหนึง่ในการกํากับดูแลกจิการที่ดี และกําหนดไวใน
จริยธรรมในการดําเนนิธุรกจิ มกีารเปดเผยขอมูล เพื่อใหเกิดความเทาเทยีมกนัในการรับทราบขอมูล 
  บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทาํรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน
กรณีที่มีการทาํรายการที่เกีย่วโยงกัน  และมีมูลคาเกินกวา 1,000,000.- บาท   บริษทัฯ กําหนดใหนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากอนนาํเสนอคณะกรรมการบริหารพจิารณา และหากเขาขายจะตอง
เปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จะนาํเสนอขออนุมัติจาก
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คณะกรรมการบริษัทกอนการทํารายการ โดยกําหนดใหกรรมการบริษทัผูมีสวนไดเสียในวาระใดตองออกจาก
หองประชุม และไมออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทาํรายการดังกลาว  ไดพิจารณาถึงเหตุผล  ความ
จําเปนของการทํารายการเพือ่ประโยชนของบริษัท เมื่อเสร็จส้ินการประชุม ไดเปดเผยการทํารายการดังกลาว
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 
(www.spi.co.th)   โดยไดเปดเผยถึง  ชือ่ ความสัมพนัธของบุคคลที่เกีย่วโยง การกําหนดราคา มูลคาของ
รายการ คูสัญญา เหตุผลความจําเปนของรายการดังกลาว ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและความเหน็
ที่แตกตาง (ถามี) รวมทัง้มกีารบันทึกในรายงานการประชุม สามารถตรวจสอบได และยังไดทาํการสรุปไวใน
แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป  (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ซึ่งในป 2557 มีการแจง
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภททรัพยสินหรือบริการ  2 รายการ และประเภทรายการใหความชวยเหลือทาง
การเงนิ 2 รายการ ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผย ใน หวัขอ รายการระหวางกัน  สวนรายการที่เกี่ยวโยง

กันที่เขาขายตองขออนุมัติจากผูถือหุน -ไมมี-  และไมมีการทาํรายการที่เกีย่วโยงกัน หรือการซื้อขาย
สินทรัพย  ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     
 กรณีรายการระหวางกันที่เปนธุรกิจปกติ บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการอนุมติัหลักการเกี่ยวกับ
ขอตกลงทางการคาที่มเีงื่อนไขการคาทั่วไป  ในการทาํธุรกรรมระหวางบริษทัฯ กับกรรมการบริษทั  ผูบริหาร 
หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวของเปนประจําทกุป ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่1 หลังจากการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป เพื่อใหกรรมการบริษัทชุดใหมไดทราบเกีย่วกับเร่ืองดังกลาว และใหสรุปรายการ
ดังกลาวทกุไตรมาส เพื่อรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ และไดเปดเผยไวในในแบบแสดงรายงาน
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)  วารายการระหวางกนัไดกระทําอยางยุติธรรม  
เปนไปตามปกติธุรกิจการคา  
 บริษัทฯ มมีาตรการควบคุมการทาํรายการเกี่ยวโยงกัน  และจํากัดการใหความชวยเหลือทาง
การเงนิกับบริษัทที่ไมใชบริษัทยอย  โดยการใหกูยมืเงินหรือคํ้าประกันเงนิกูตามสัดสวนการถอืหุนที่เปนไป
ตามสัญญารวมทุน  ซึง่ในป 2557  บริษทัฯ ให บริษทั บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จาํกัด   กูยืมเงนิตามสัดสวนการ
ถือหุน วงเงนิไมเกิน 30,000,000.- บาท และไดมีการค้ําประกันวงเงินสินเช่ือตามสัดสวนการถอืหุน ใหแก 
บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด  จํานวน  17,750,000.- บาท  
 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน   เร่ือง  การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย   
 ทั้งนี ้   ในการทํารายการเกีย่วโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  กรรมการบริษัท 
ผูมีสวนไดเสีย  ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม 
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  3. การคํานงึถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสยี 
 3.1  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมสีวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคํานงึถงึ 

สิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อใหมัน่ใจไดวาสิทธิดังกลาว ไดรับการคุมครองและการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
แตละกลุม   ตลอดจนคํานงึถึง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื ตอตานการทุจริต 
การคอรรัปชั่น  ไมลวงละเมดิทรัพยสินทางปญญา  รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน 
  3.2   คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทาํรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเปนสวน
หนึง่ของรายงานประจําป 
  3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและข้ันตอนที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถ
รายงานหรือรองเรียนในเร่ืองที่อาจทาํใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ความถูกตองของรายงานทางการเงนิ
หรือเร่ืองที่ไมไดรับความเปนธรรม 
  3.4   คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนกังานหรือ
ผูแจงเบาะแส  ในเร่ืองที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทหรือเร่ืองที่ไมไดรับความเปนธรรม 
  จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการกํากบัดูแลกิจการ  ในหัวขอ  การคํานึงถึง

บทบาทผูมีสวนไดเสีย บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพตอสิทธขิองผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ   
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ภาครัฐ และหนวยงานที่เกีย่วของ ตลอดจนความรับผิดชอบตอชุมชน  สังคม  
และส่ิงแวดลอม  คํานงึถงึการเจริญเติบโตทางธุรกิจรวมกัน เอ้ือประโยชนซึง่กนัและกัน อันจะนาํไปสูการทาํ
ธุรกิจที่ยัง่ยนื  เพื่อใหเกิดความมัน่ใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยาง
เปนธรรมทกุฝาย และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษทัฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ จะมกีารปรึกษาหารือ
และรวมกันกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเปนประโยชนกับทุกฝาย โดยไดกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียไว ใน หัวขอ จริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ  
 ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  
  บริษัทฯ จัดใหมีชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่สามารถติดตอส่ือสาร เสนอแนะ รายงาน
หรือรองเรียน ในเร่ืองที่อาจทาํใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาจะเปนเร่ืองความถูกตองของรายงาน
ทางการเงนิ   ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง   หรือการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท  หรือในเร่ืองที่ผูมสีวนไดเสียถกูละเมิดสิทธ ิ หรือไมไดรับ
ความเปนธรรม  โดยสามารถติดตอแจงเร่ืองไดโดยตรงที่ นายภิรมย   ตองจริง  ผูจดัการฝายตรวจสอบภายใน
องคกร โทรศัพท  0-2293-0030  ตอ  510   โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : pirom@spi.co.th หรือ
ผานทางไปรษณีย ตูปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ กรุงเทพฯ 10124  บริษัทฯ จะดําเนนิการตรวจสอบขอ
รองเรียนตามกฎเกณฑอยางระมัดระวงั โดยใชกลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส  ซึง่จะรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และผลการสอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท    นอกจากนี ้ ยงั



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

95 
 

สามารถแจงขอรองเรียนผาน   นางสาวเสาวนีย    นําเบญจพล     ซึง่รับผิดชอบดานนักลงทนุสัมพันธ         
โทรศัพท 0-2293-0030  ตอ 200  โทรสาร  0-2293-0040   E-Mail  address : sauwanee@spi.co.th    หรือ   
นางดรุณี  สุนทรธํารง  เลขานุการบริษัท โทรศัพท  0-2293-0030  ตอ 300 โทรสาร 0-2293-0040  E-Mail 
address  :  darunee@spi.co.th   หรือ นางสาวเกษรา    ส่ัมกาญจนรักษ   ผูจดัการฝายบัญชี    โทรศัพท  
0-2293-0030  ตอ  509 โทรสาร 0-2293-0040  E-Mail  address  :  account@spi.co.th   
 นอกจากชองทางการรองเรียนขางตนแลว บริษทัฯ ไดจัดใหมีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองที่
พนกังานรองเรียนเกีย่วกบัเร่ืองที่อาจเปนการกระทาํผิด โดยกําหนดใหพนกังานสามารถยื่นเร่ืองรองเรียนได
ตอผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจในทุกระดับ  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน
องคกร  เลขานุการบริษทั กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริษัท รวมถึงขอมูลเกีย่วกับเร่ืองรองเรียนจะถูกเก็บ
รักษาเปนความลับ  เวนแตในกรณีที่จาํเปนที่จะตองเปดเผยตามกฎหมาย โดยผูรองเรียนจะไดรับความ
คุมครองตามมาตรการคุมครองผูรองเรียน   ในหวัขอ จรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบริหารและ

พนักงาน   ซึง่ในป 2557 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนจากผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
 
 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส  
  4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางถูกตอง  โปรงใส 
ทันเวลา ตามกฎหมายและขอกําหนดทีเ่กี่ยวของ ทัง้สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ซึง่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอ่ืน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชนอัน
ชอบธรรมของบริษัท    โดยเปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัท   ชองทางการเผยแพรของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และชองทางอ่ืนๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
ทั่วถงึ เทาเทยีมกัน  
  4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการทําหนาทีน่ักลงทนุสัมพันธ 
เพื่อส่ือสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทยีมและเปนธรรม 
  จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักการกาํกับดูแลกิจการ ในหวัขอ การเปดเผยขอมูล

และความโปรงใส บริษทัฯ ใหความสําคัญของการมีระบบการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับของบริษัท หลักเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการเปดเผยสารสนเทศสําคัญที่มหีรืออาจมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
ในราคาหลักทรัพยของบริษทั หรือตอการตัดสินใจลงทนุ หรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน เพือ่ใหผูถือหุน
และผูสนใจลงทุน ไดทราบขาวสารที่สําคัญอยางถูกตอง รวดเร็ว ทนัเวลา โปรงใส เทาเทยีมกนัและคุณภาพ
เดียวกนั  

(1) สารสนเทศท่ีรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก งบการเงนิ แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป  (แบบ 56-1)  และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 
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(2) สารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ ไดแก การไดมา/จําหนายไปซึ่งสินทรัพย รายการที่
เกี่ยวโยงกัน  การเขารวมลงทุน  การจาย/ไมจายปนผล  การใหความชวยเหลือทางการเงนิ  
ฯลฯ 

 โดยจัดสงสารสนเทศดังกลาว   ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พรอมทัง้เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท  (www.spi.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มกีารปรับปรุงขอมูล
ใหเปนปจจุบันอยางสม่าํเสมอ ปที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 สารสนเทศทีเ่ปดเผยใน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (แบบ 56-1)  และรายงาน
ประจําป  (แบบ 56-2)  ไดจัดทําและเปดเผยตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2555  เพื่อ
แสดงถึงความโปรงใสในการดําเนนิธุรกิจ  ดังนี ้
 (1) โครงสรางผูถือหุน มีการเปดเผยรายช่ือผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ  วนัปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุน  เพื่อประชมุสามัญประจาํปปปจจุบัน และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท  (www.spi.co.th)  
 (2) การถือหุนของกรรมการบริษัทและผูบริหาร มกีารเปดเผยการเปล่ียนแปลงการถือหุน
บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร / คูสมรส / บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใน โครงสรางการจัดการ 
หัวขอ  การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบรษิัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร   
 (3) ลักษณะการประกอบธุรกจิ  มีการเปดเผยใหทราบถึง การดําเนนิธุรกิจของบริษัท ภาวะ
อุตสาหกรรมและการแขงขัน   
 (4) โครงสรางกลุมธุรกจิ  มกีารเปดเผยโครงสรางกลุมธรุกิจ  โดยระบุสัดสวนการถือหุน
อยางชัดเจน ในหัวขอ  โครงสรางรายได 
 (5) ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ มีการเปดเผยถงึปจจัยความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทโดยกลาวถึงลักษณะความเส่ียง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการปองกนัหรือ ลดความ
เส่ียง  ในหัวขอ  ปจจัยความเสี่ยง 
 (6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  มกีารวิเคราะหฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ รวมทั้งปจจัยที่เปนสาเหตุหรือผลตอฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงาน ในหัวขอ 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 (7) ประวัติของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร มีการเปดเผยประวัติของกรรมการ
บริษัท  ผูบริหาร พรอมทัง้ระบุวากรรมการบริษัทรายใดเปนกรรมการอิสระ มกีารเปดเผยถึงบทบาทและหนาที่
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย การถือครองหลักทรัพย จาํนวนบริษทัทีดํ่ารงตําแหนง
กรรมการบริษทั และประวติัการอบรมของกรรมการบริษัท  ในหัวขอ รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ 
ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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 (8) คาตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบรหิาร  มีการเปดเผยหลักเกณฑ และรูปแบบการ
จายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทและผูบริหาร โดยในสวนของกรรมการบริษัทมีการเปดเผยคาตอบแทน
เปนรายบุคคล มีการแจกแจงประเภทของคาตอบแทนและจํานวนเงินที่ไดรับ ในหัวขอ คาตอบแทน

กรรมการบรษิัท สวนคาตอบแทนของผูบริหาร มีการเปดเผยนโยบายและรูปแบบของคาตอบแทน ใน
หัวขอ คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 
 (9) จํานวนครั้งของการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย  และการ
เขารวมประชุมของกรรมการบรษิัทแตละคน มีการเปดเผยจํานวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการ
บริษัท   คณะกรรมการชุดยอย และการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละคน ในหัวขอ โครงสราง
การจัดการ    
 (10) การเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการ มีการเปดเผยการเขาอบรมการทาํ
หนาทีก่รรมการบริษัท  ในหวัขอ  โครงสรางการจัดการ 
 (11) การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทั    มีการเปดเผยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท    ซึ่งเปนความเห็นของกรรมการบริษัทแตละคนตอผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะโดยรวม  ในปที่ผานมาคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดี (79.65 %) ในหัวขอ  
การปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
 (12) การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ   มีการเปดเผยวามีการประเมินผล
งานประจําปของกรรมการผูจัดการใหญ ซึ่งเปนความเหน็ของกรรมการบริษทัแตละคนตอผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการใหญ  ในหวัขอ  การปฏิบัติตามหลักการกํากบัดูแลกจิการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 
 (13) นโยบายการจายเงนิปนผล  มีการเปดเผยนโยบายการจายเงนิปนผล คือ ข้ันตํ่า 0.10 
บาทตอหุน   โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และภาวะเศรษฐกจิ   ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ได
จายมากกวานโยบายอยางตอเนื่อง 
 (14) การปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการ     มกีารเปดเผยนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด  จริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
ผูบริหาร และพนกังาน ที่เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th)  
 ในป 2557 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึง่สอดคลองกับ
หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) 
 (15) ความรับผิดชอบตอสังคม   มกีารเปดเผย นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม   และการ
ปฏิบัติตามนโยบาย  โดยไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม เปดเผยไวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2  
ในหัวขอ  ความรับผิดชอบตอสังคม  
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 (16) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ง    มกีารเปดเผยทัง้ในรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีจากผูสอบบัญชี  และเปดเผยให
ทราบถงึผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของบริษัท ในดานตางๆ  5  สวน 
 (17) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงึความรับผิดชอบตอความเชื่อถือได และความถกูตองของขอมลูทางการเงนิ 
เพื่อใหผูถือหุนหรือนักลงทนุใชประกอบในการตัดสินใจ จึงไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงนิ ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจดัการใหญ 
แสดงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)      
 (18) การทาํรายการระหวางกนัหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั    บริษทัฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุผล  
และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุน มกีารเปดเผยรายละเอียด โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทาํ
รายการระหวางกนั ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคาและมูลคาของรายการ  ตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) และมีการสรุปไวใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) ในหวัขอ รายการระหวางกัน 
 (19) การทํารายการระหวางกันที่สําคัญตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท   บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติการทํารายการระหวางกัน ตองเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในกรณีที่มีการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และมีมูลคาเกินกวา 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กําหนดใหนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเขาขายจะตองเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จะนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนการทํา
รายการ ซึ่งทําใหกรรมการบริษัทฯ ทุกคนไดรับทราบรายละเอียดกอนจะดําเนินการแจงตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
 (20)  การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส     บริษัทฯ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กําไรสุทธิตามงบการเงินลาสุด มีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวด
เดียวกันของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ  บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรคําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) 
 (21)  การรายงานการซ้ือ-ขาย / ถือครองหลกัทรัพยของบริษัท   บริษทัฯ มกีารกาํหนดเร่ือง 
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ไวในจริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบริหาร 
และพนกังาน หามมิใหกรรมการบริษทั  ผูบริหาร  และพนกังาน ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน 
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ทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง  1  เดือน  กอนการเปดเผยงบการเงนิแกสาธารณชน  นอกจากนี้ 
กรรมการบริษทั ผูบริหาร บุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  มีหนาที่ตอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษทัฯ  ตอสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังตอไป  และมีการเปดเผยการ
เปล่ียนแปลงการถอืครองหุนบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร  โดยแสดงจํานวนหุนที่ถือ  ณ  ตนป 
ส้ินป   และการซ้ือขายระหวางป ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)    รายงานประจําป 
(แบบ 56-2) ใน โครงสรางการจัดการ หวัขอ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของ
กรรมการบรษิัทและผูบรหิาร 
 (22)  การรายงานการมสีวนไดเสียของกรรมการบริษัท  บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑให
กรรมการบริษทัและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ เมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารคร้ังแรก และรายงานเมื่อมกีารเปล่ียนแปลง
ขอมูลการมีสวนไดเสีย  โดยสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษทั  และเลขานุการบริษัทจะสง
สําเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 
วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน 
 (23) ผูสอบบัญชี   มีความเปนอิสระ นาเช่ือถือ  และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    ในป  2557  ทีป่ระชุมผูถือหุนมีมติแตงต้ัง
นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ  และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร แหงบริษัท สอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  อินเตอร
เนช่ันแนล จาํกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และกําหนด
จํานวนเงนิคาสอบบัญชี เปนเงนิทั้งส้ิน 1,390,000.- บาท สําหรับคาบริการอื่น คือ การสอบทานคาลิขสิทธิ ์ 
เปนเงิน  40,000.- บาท 
 ในป  2557   งบการเงนิของบริษัท  ไดรับการรับรอง จากผูสอบบัญชี   และนาํสงงบการเงนิตอ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตรง
เวลา ทั้งรายไตรมาส รายป และไมถูกสัง่แกไขงบการเงินโดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย
และตลาดหลักทรพัย    
 (24) การสื่อสารขอมูลของบรษิัท บริษทัฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความ
โปรงใส  เพื่อใหผูถือหุน/ผูลงทนุ  สามารถเขาถงึขอมูลของบริษัท  ไดอยางสะดวก ทัว่ถงึ และเทาเทียมกัน  
โดยจัดใหมีชองทางในการเขาถึงขอมูลไวหลายๆ ชองทาง เชน  ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส เว็บไซตของบริษัท 
(www.spi.co.th)   การพบปะนักวิเคราะห/นักลงทนุ/ผูส่ือขาว   พรอมจดัทําเอกสารแสดงถึงฐานะการเงินของ
บริษัท และไดจัดกิจกรรมเยีย่มชมการดําเนินงานของบริษัท  และบริษทักลุมสหพัฒน  ซึ่งในป 2557 สมาคม
สงเสริมผูลงทนุไทย  ไดเขาเยี่ยมชมการดาํเนนิธุรกิจของบริษัท  ที่โครงการแมสอด  ตําบลแมกาษา  อําเภอ
แมสอด  จังหวัดตาก    
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 (25) การเผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของบรษิัท (www.spi.co.th) บริษทัฯ ไดจัดทําเว็บไซต 
เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารขอมูลและเผยแพรเหตุการเกี่ยวกบับริษทัฯ ผูถือหุน/ผูลงทนุ โดยจัดทําเปนทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเร่ืองเหลานี ้
 (25.1) วิสัยทัศน  พนัธกิจ  เปาหมาย 
 (25.2)  ลักษณะการดําเนนิธุรกิจ 
 (25.3)  โครงสรางการถือหุน 
 (25.4)  โครงสรางองคกร 
 (25.5)  โครงสรางกลุมธุรกิจ 
 (25.6)   ขอมูลคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร เลขานุการบริษทั และ 
  ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร  

 (25.7) เอกสารขาว 
 (25.8)  งบการเงนิรายไตรมาส และรายป 
 (25.9)  ขอมูลดานนกัลงทนุสัมพันธ 
 (25.10)  รายงานประจําปที่สามารถดาวนโหลดได 
 (25.11) หนงัสือบอกกลาวนัดประชมุที่สามารถดาวนโหลดได 
 (25.12)   นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ  หลักการกาํกับดูแลกิจการ  5  หมวด 

จริยธรรมในการดําเนนิธุรกจิ  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และ
พนกังาน 

 (25.13)   ขอบังคับบริษัท 
 (25.14)   กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย  อํานาจหนาทีแ่ละ     
                 ความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ 

 (26) ความสมัพันธกับผูลงทุน   บริษทัฯ  ไดกําหนดให  นางสาวเสาวนยี   นําเบญจพล   เปน
ผูรับผิดชอบดานนักลงทนุสัมพันธ ในการใหขอมูลและขาวสาร ตามที่นกัลงทุนและผูที่เกีย่วของตองการโดย
สามารถติดตอไดที่ โทรศัพท 0-2293-0030 ตอ 200 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address :  
sauwanee@spi.co.th 
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทกลุมสหพัฒน  ไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย จดังาน  “นักวิเคราะห  นกัลงทุน พบกลุมสหพัฒน” คร้ังที ่6 ในงาน 18th Saha Group  Fair 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เพื่อใหนักวเิคราะห นักลงทนุ และส่ือมวลชน ไดพบกับกรรมการบริษทั  
และผูบริหารอยางใกลชิด โดยมีกรรมการผูจัดการใหญเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ ผลการ
ดําเนนิงาน ภาพรวมรายได แผนธุรกิจ พรอมตอบคําถาม และบริษัทฯ  ไดจัดทําหนังสือสรุปขอมูลประวัติและ 
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ดําเนนิงาน ภาพรวมรายได แผนธุรกิจ พรอมตอบคําถาม และบริษทัฯ  ไดจัดทําหนงัสือสรุปขอมูลประวัติและ
ผลประกอบการที่สําคัญ แจกใหกับนักวิเคราะห  นักลงทนุ  และส่ือมวลชน  ที่มารวมงาน ตลอดจนใหทุกทาน
ไดเขาชมผลิตภัณฑ และนวตักรรมใหมๆ ของบริษัทกลุมสหพฒันที่ไดจัดแสดงในงาน 18th Saha Group Fair  
พรอมไดซื้อสินคาในราคาพิเศษ  ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี มผูีรวมงานเพิ่มข้ึนทุกป ทําใหนกัวิเคราะห 
นักลงทนุและส่ือมวลชน ทราบถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุมสหพัฒนมากข้ึน ซึ่งงานดังกลาวได
เผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) อีกทั้ง
ยังไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จัดกจิกรรมเยีย่ม
ชมการดําเนนิงานของบรษิัท และบรษิัทกลุมสหพัฒน (Company Visit) ในป 2557 ไดเยี่ยมชม 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) และบริษัท ธนูลกัษณ จํากัด (มหาชน)  
 นอกจากนี ้  บริษัทฯ ไดรวมกับ สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย และสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย  จัดเสวนาหัวขอ “บริบทใหมเศรษฐกิจไทยกาว

สูอนาคตที่ยัง่ยนื” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ เปนประธานในการเสวนา และเปดโอกาสให
นักวเิคราะห  นักลงทนุ ผูถือหุน และบุคคลทั่วไป  เขาฟงการเสวนา 
 
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
 5.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ   ประสบการณทีห่ลากหลาย   ไมจํากัดเพศ  และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด      
โดยมีกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจทีบ่ริษัทดําเนิน
กิจการอยู มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 5.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ อยางนอยเปนไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด  
 5.3 คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานทีสํ่าคัญเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท 
 5.4 คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนง   ขอบเขตอํานาจหนาที ่ เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที ่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการ ไวอยางชัดเจน 
 5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทในบริษทัอ่ืน    ตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ 
 5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานกุารบริษัท เพื่อทาํหนาที่ตามกฎหมาย และตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานกุารบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี หรือผานการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาทีข่องเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
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 5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกจิ 
และจรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังานของบริษัท ถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกนั 
 5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกาํหนดวิสัยทัศน และพนัธกจิของบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร  และพนกังาน  มีจดุมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
 5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนบัสนุนใหมีการพัฒนาความรู กรรมการ
บริษัท   ผูบริหารและพนกังาน   อยางตอเนื่อง 
 5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป  ซึง่ในการพิจารณาวาระ
ตางๆ จะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกีย่วของทุกฝายอยางเปนธรรม  กรรมการบริษัททุก
ทานมีความเปนอิสระในการรวมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธอิอกเสียงใน
วาระที่ตนมีสวนไดเสีย 
 5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมหีนาทีเ่ขาประชุมคณะกรรมการบริษัททกุ
คร้ัง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน 
 5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนนุใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 
 5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสทีจ่ะ
ประชุมระหวางกนัเองตามความจาํเปน โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบ
ถึงผลการประชุม 
 5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทาน เขาถึงสารสนเทศที่
จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ  เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขต
นโยบายที่กาํหนด และในกรณีที่จําเปน  คณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมีความเหน็อิสระจากทีป่รึกษา  หรือผู
ประกอบวิชาชพีภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษทั 
 5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนนิการกับความขัดแยงของผลประโยชน ดวยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร หามทําการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง  1  เดือน กอนการเปดเผยงบการเงนิแกสาธารณชน 
 5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท    ผูบริหาร    รวมทัง้คูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย     และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทตอสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนาใหเลขานุการบริษทั
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังตอไป 
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 5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของ
ตนและบุคคลที่มีความเกีย่วของ ตามหลักเกณฑที่กาํหนด 
 5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึง่ภายในบริษัท 
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5.20 คณะกรรมการบริษัท กาํหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท 
 5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงาน
ทางการเงนิเสนอไวในรายงานประจําป 
 5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนนิการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแกกรรมการ
แตละคณะ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุมธุรกิจเดียวกนั 
 5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนกังานในหนาทีต่างๆ 
เพื่อการกาวสูตําแหนงที่สูงข้ึน 
 5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงในบริษทัเปน 
คร้ังแรก 
 5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียง 
 5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการดวยการ
จัดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง  ซื่อสัตย  สุจริต จัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยไดกําหนดนโยบายการกํากบัดูแล
กิจการ จริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผูบริหาร และพนกังาน  
เปนลายลกัษณอักษร มีการทบทวนเปนประจําทุกป และไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีให
สอดคลองกับหลักเกณฑใหมอยางตอเนื่อง และไดจัดทําหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1) ใหเปนไปตามแนวทาง “หลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี่สําหรับบรษิัทจดทะเบยีนป  2555”  
ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย โดยไดเพิม่ในสวนหลกัการกํากบัดูแลกิจการ 5 หมวด  ซ่ึง
ไดรับการอนมัุติจากคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 9 (ชุดที่ 20) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อใชแทน
ฉบับเดิม และแจกใหแกกรรมการบรษิัท ผูบริหาร พนกังาน พรอมทัง้เผยแพรผานเว็บไซตของ

บริษัท (www.spi.co.th) โดยกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน ปฏิบัติตาม  เพื่อใหมี
จุดมุงหมายไปในทางเดียวกัน  กาํกบัดูแลการทํางานของบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ 
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถอืหุน โดยไดเปดเผยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสยี ไวในการ
คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสยี หัวขอ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทไดอนมัุติกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูจัดการใหญ  เปนลายลักษณอักษร  ซ่ึงไดเปดเผยในแบบ 56-1  และแบบ 56-2   ในหัวขอ 
คณะกรรมการชุดยอย 
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 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 จริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ  ประกอบดวย 
  1. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

  บริษัทฯ ไดจัดทําจริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจเปนลายลักษณอักษร แจกใหกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร  และพนกังานทกุคน และเปดเผยในเวบ็ไซตของบริษัท (www.spi.co.th) เพื่อใหกรรมการบริษทั  
ผูบริหาร  และพนกังาน  ยดึถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอ ผูถือหุน  ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ พนักงาน 
ชุมชนและสังคม  ส่ิงแวดลอม และภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจอยางมาก  เพราะธุรกจิจะอยูไดตองมี จริยธรรม  คุณธรรมที่ดี  เปนทีเ่ชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป  ซึ่งจะ
สงผลใหบริษทัฯ   มีความเจริญกาวหนา  มั่นคงอยางยัง่ยนื  ดังนี ้  
 (1.1) ผูถือหุน 
 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวงั  ซื่อสัตยสุจริต  เพื่อสราง
ผลตอบแทนท่ีดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1.   เคารพในสิทธแิหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทยีมกนัและเปนธรรม 
  2.   ดําเนนิงานตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งจะชวยสรางความเช่ือมั่นและความมัน่ใจ
ตอผูถือหุน  อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยัง่ยนื 
  3.   มีการพฒันากิจการของบริษทัใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  ใหผลตอบแทนแกผูถือหุน 
อยางเหมาะสม 
  4.    รายงานสารสนเทศสําคัญทีม่ีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน    ทั้งสาร 
สนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญช ี  และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ  ตามกฎหมายและ
ประกาศทีเ่กี่ยวของโดยไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงสารสนเทศ
ของบริษัท 
  5.   จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตอรายงานทางการเงนิในรายงาน
ประจําป 
  6.   เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อ
บุคคล  เพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษทัในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
  7.   เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกีย่วของกับการประชุมเปนการลวงหนา  กอนการประชุม
ผูถือหุน 
  8.   เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนวนั
ประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการประชุม 
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  9.   อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน  โดย  วนั  เวลา  สถานที่  และวิธีการ  ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน รวมทัง้เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง
สามารถมอบฉันทะใหผูอ่ืนมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
  10.  ดําเนนิการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมผีล และ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน 
  11.  ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษทั เสมือนวิญูชนพงึรักษาทรัพยสินของ
ตนเอง   ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว   บริษทัฯ มีกลไกที่ทาํใหผูถือหุนมีความเช่ือมั่นวาจะได 
รับขอมูลที่ถูกตอง และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเปนธรรม ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท มีการ
ควบคุมการทาํรายการระหวางกนั มมีาตรการปองกนัการขัดแยงทางผลประโยชน ปองกนัการใชขอมูล
ภายในเกี่ยวกบัขาวสารที่เปนความลับ   และกําหนดใหกรรมการบริษัท   ผูบริหาร  และผูปฏิบัติงาน ที่
รับทราบขอมลูภายใน  นาํขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  เพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง  1  เดือน กอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน 
  ในป  2557  บริษัทฯ ไดมีการจายเงนิปนผลจากผลประกอบการป  2556  ในอัตรา 0.23 บาทตอ
หุน คิดเปนอัตราการจายเงนิปนผลรอยละ 8.74 ของกําไรสุทธ ิ (รอยละ 15.72 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ)    
โดยกําหนดจายใน วันที่  19 พฤษภาคม  2557   ซึ่งเปนอัตราที่สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว 
คือ ข้ันตํ่า 0.10 บาทตอหุน  เปนการจายเงินปนผลใหกบัผูถือหุนอยางตอเนื่อง  ถือเปนการสรางความมัง่ค่ัง
ในระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจริง ทัง้นี้ ผูถือหุนทกุรายไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2557 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
เอกสารส่ิงพิมพ และขอมูลอิเล็กทรอนกิส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัท เปน
ประจําทกุไตรมาส และเปดเผยการทํารายการที่สําคัญ เชน การลงทุน รายการที่เกีย่วโยงกนั ผานระบบ
เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยในเวบ็ไซตของบริษัท (www.spi.co.th)   
  (1.2)  ลูกคา 
  คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อัน
นําไปสูความสําเร็จของบริษทัอยางยัง่ยนื โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1. ดําเนนิธุรกจิดานผลิต จาํหนายสินคา  และบริการ   ที่ปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 
  2. ดําเนนิธุรกิจดวยความมุงมัน่  พัฒนาสินคาและบริการ  คิดคนนวัตกรรมใหมๆ  เพิม่คุณคา
ใหแกสินคาและบริการ  เพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง   พรอมกับการใหขอมูลที่จําเปน
ตอการตัดสินใจโดยไมปดบัง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง 
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  3. ดําเนนิธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตย   สุจริต   เปนธรรม  และไมกระทาํการใดๆ  ที่เปนการ
ละเมิดสิทธิของลูกคา  รักษาความลับทางการคาของลูกคา  ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือผูที่เกีย่วของ
โดยมิชอบ 
  4. ไมเรียก   รับ   หรือยินยอมทีจ่ะรับ  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมสุจริตจากลูกคา ทั้ง
ทางตรงและทางออม 
  5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา    ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได      ใหรีบแจงลูกคาเปนการ
ลวงหนา   เพือ่รวมกันหาแนวทางแกไขและปองกนัไมใหเกิดความเสียหาย 
  6. จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพงึไดรับ
การเอาใจใสและดําเนนิการอยางเปนธรรม   
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนนิธุรกิจโดยยึดถอืความซื่อสัตย  
ยุติธรรม  ใหขอมูลทีถู่กตองแกลูกคา ใหบริการและปฏิบัติตอลูกคาดวยความมนี้ําใจ  สนองตอบความ
ตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว  ตลอดจนบริษัทฯ ไดพฒันาและปรับปรุงระบบตางๆ และการบริการที่ดีในทุก
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน จนไดรับการรับรองจากหนวยงานตางๆ ดูรายละเอียด ในหัวขอ การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

  การไดรับการรับรองและเกียรติบัตรตางๆ ยอมทําใหลูกคาเกิดความเช่ือมัน่ในการที่จะเขามา
ประกอบกิจการภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนมากยิง่ข้ึน  ทัง้นี ้สวนอุตสาหกรรมเครอืสหพัฒนได
ทําการสาํรวจความพงึพอใจของลกูคาภายในเดือนมิถุนายนของทุกป   ในป 2557  ผลสํารวจความ
พึงพอใจลูกคาภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรรีาชา สวนใหญลูกคาจะมีขอเสนอแนะในสวน
ของการแกไขการจราจร ที่ผานมาทางหนวยงานภาครัฐไดดําเนินการกอสรางขยายถนนในเขตพืน้ทีน่คร
แหลมฉบัง และในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครเจาพระยาสุรศักด์ิ ดําเนินการโดยกรมทางหลวง ซึ่งเปนโครงการฯ 
ขนาดใหญ มกีารตัดถนนและเพิ่มชองทางหลวงพิเศษ (มอเตอรเวย) ดานเก็บเงนิภายในเขตนครแหลมฉบัง
จํานวนมาก ซึ่งผลจากการกอสรางถนนภายในพื้นที่จํานวนมากสงผลใหการจราจรติดขัดในชวงชั่วโมง
เรงดวนกอปรกับจํานวนรถยนตทีเ่พิ่มข้ึน ปริมาณรถหนาแนนอยูเปนประจําทกุวัน สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน ศรีราชา ไดประสานงานขอความอนุเคราะะหไปยงัหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ และ
ไดออกมาตรการควบคุมเสนทางรถบรรทุก ใหงดวิ่งในเสนทางการจราจรหนาแนนในชั่วโมงเรงดวน และเพิ่ม
ประตูทางออกภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อระบายรถยนตที่สัญจรอยูภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน ใหไดรับความสะดวกยิ่งข้ึน บรรเทาการจราจรในชั่วโมงเรงดวนไดดียิ่งข้ึน สวนมาตรการเสริม
ตางๆ เชน จัดทําพื้นที่เชาจอดรถประมาณ 600 คัน ใหกับ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส จาํกัด จัดทําปาย
หามจอดรถยนตบนถนนสายหลัก และประสานงานไปยงัตํารวจจราจรและอาสากูภัย ใหอํานวยความสะดวก
การจราจรในจุดที่มีการจราจรคับค่ังในหลายๆ จุดมากยิ่งข้ึน   นอกจากนี้  บริษทัฯ ไดจัดใหมแีผนกลูกคา
สัมพันธ เพื่อใหขอมูลแกลูกคา ซึ่งลูกคาสามารถสอบถามขอมูล แสดงความคิดเห็นและแจงขอรองเรียนได
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ตลอดเวลาที ่  นายอําพล   วัฒนวรพงศ   ผูจัดการฝายการตลาดอสังหาริมทรัพย โทรศัพท(038) 480-444   
E-Mail address : amphol@spi.co.th   หรือเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) ภายหลังจากไดรับขอ
รองเรียนหรือขอเสนอแนะ ผูรับผิดชอบจะนําขอเสนอแนะตางๆ ตอที่ประชุม Steering Committee เพื่อหา
ขอสรุปและรวมกันหาแนวทางแกไข พรอมกับมอบหมายหนวยงานที่เกีย่วของเขาช้ีแจงผลการดําเนนิงาน
ตางๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังใสใจและติดตามถึงขอเสนอแนะทั้งใน
สวนภายในและภายนอกทีเ่กี่ยวของตอการดําเนินงานของบริษัท สําหรับพนักงานของบริษทั สามารถให
คําแนะนําและเสนอแนะการดําเนินการของบริษัท ไดหลากหลายชองทาง เชน ที่ประชุมโครงการ สงขอมูล
ผานเว็บไซต  และกลองรับขอรองเรียนผานทางงานบุคคลที่สํานักงานโครงการ 
 ในป 2557 มีบุคลลภายนอกทําการติดตอผานเวบ็ไซตของบริษัท ที่ชองทาง Contact us ซึ่ง
ทั้งหมดเปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัทกลุมสหพัฒนเทานัน้ และไมพบวามีการรองเรียน
เร่ืองอ่ืนๆ ที่เกีย่วของกับการดําเนนิกิจการสวนอุตสาหกรรมแตอยางใด  
   (1.3)  คูคา 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดย
กําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี ้
  1. มีระบบการคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน  (Value Chain)   ที่มีการดําเนินธุรกิจตาม
กฎหมาย    ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการปฏิบัติ
ตอคูคาบนพืน้ฐานของการแขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซ่ึงกันและกนั 
  2. รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคา ไมนาํไปใชเพื่อประโยชนตนเองหรือ
ผูเกี่ยวของโดยมิชอบ 
  3. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน  แลกเปลี่ยนความรู  รวมกนัพัฒนาและเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการ  เพื่อการเจริญเติบโตรวมกนั 
  4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมลูที่ถูกตอง   ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบ
เจรจากับคูคาเปนการลวงหนา เพื่อรวมกนัหาแนวทางแกไขและปองกนัไมใหเกิดความเสียหาย 
  5. ไมเรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ะรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด ซึ่งอยูนอกเหนอืขอตกลง
ทางการคา 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดมีการคัดเลือกคูคาอยางเปนธรรม และ
ปฏิบัติตอคูคาตามขอตกลง เงื่อนไขทางการคา และใหขอมูลที่ถกูตอง มีการสรางสัมพันธภาพและความ
เขาใจที่ดีตอกนัเปนหวงโซอุปทาน  รวมถึงแลกเปล่ียนความรู  รวมกนัพฒันาสินคาและบริการ เพื่อเพิ่มคุณคา
ใหแกสินคาและบริการ  โดยพัฒนาใหเกดิกระบวนการผลิตที่ไมเปนอันตรายตอพนกังาน  ชุมชน  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอม ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของคูคา  ควบคูกับการเจริญเติบโตรวมกับบริษทัฯ   
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 ในป 2557 ไมมีกรณีที่ไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา   
   (1.4)  คูแขง 
  คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม  โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการ
ดําเนนิธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ  ที่บริษทัฯ  เขาไปดําเนินธุรกิจ 
  2. ไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคา 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของ
การแขงขันที่เปนธรรม โดยสุจริตภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด  ทั้งนี้  บริษัทฯ  ถือวาคูแขงเปน
สวนหนึง่ในการเสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมีความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งข้ึน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  
บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทใดๆ กับคูแขงทางการคา 
   (1.5)  เจาหนี ้
  คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดําเนนิธุรกิจอยางมหีลักการและมีวนิยั เพื่อสรางความเช่ือถือ
ใหกับเจาหนี้ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1. ปฏิบัติตอเจาหนีทุ้กกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
  2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกนัอยางเครงครัด 
  3. บริหารงานเพือ่ใหเจาหนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี้ที่ดี 
  4. เปดเผยฐานะทางการเงนิอยางถูกตอง ตรงเวลา  
  5. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ใหรีบแจงใหเจาหนีท้ราบเปนการ
ลวงหนา  เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกนัไมใหเกิดความเสียหาย 
  เจาหนี้ของบริษัท แบงออกเปน  
  เจาหนีก้ารคา 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนีก้ารคา โดยจายเงนิใหกับเจาหนี้ตรงตามขอตกลง
ทางการคา ไมวาสถานการณทางเศรษฐกิจเปนอยางไร  โดยใชวิธกีารโอนเงินผานธนาคารในระบบ  Smart 
กําหนดใหมีการวางบิลทกุวนัที ่  1-7 ของทกุเดือน  และโอนเงินใหเจาหนี้การคาทกุวันที ่ 26 ของเดือนนั้นๆ 
หากตรงกับวนัหยุดจะเล่ือนเปนวนัทาํการถัดไป 
  เจาหนี้เงินกู 
  บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้เงินกูโดยเครงครัด  โดยจายคืนเงนิกูและดอกเบ้ีย  ตาม
เงื่อนไขทีก่ําหนด   ไมมีการผิดนัดชําระแตอยางใด  และเงนิกูที่บริษัทฯ  ไดรับเปน  Clean  Loan  
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  (1.6)  พนักงาน 
  คณะกรรมการบริษัทถือวาพนกังานเปนทรัพยากรทีม่คีาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของ
บริษัท  โดยกาํหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1. ปฏิบัติตอพนกังานโดยเคารพตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิข้ันพืน้ฐานในการทํางาน
ตลอดจนไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนกังานตอบุคคลภายนอกหรือผูไมเกี่ยวของ 
  2. ปฏิบัติตอพนกังานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท 
  3. สงเสริมความเทาเทียมกัน ในการจางแรงงาน  ไมเลือกปฏิบัติ   ไมกีดกนัดวยเหตุทางเพศ  
สีผิว  เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอ่ืนใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกบัการปฏิบัติงาน 
   4. สนับสนนุและสงเสริมใหมกีารฝกอบรม     แลกเปล่ียนความรู    เพื่อพฒันาความรู   ความ 
สามารถของบุคลากรอยางทัว่ถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพ
ของแตละคน 

   5. สงเสริมใหพนกังานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนนิงานและการพัฒนาบริษัท 
   6. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม  เหมาะสมตามความรู   ความสามารถ  หนาที่   ความ 

รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน 
   7. จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนกังาน อาท ิ การรักษาพยาบาล 
กองทนุสํารองเล้ียงชพี  สหกรณออมทรัพย เปนตน 
   8. เปดโอกาสใหพนกังานมชีองทางส่ือสาร เสนอแนะและรองทุกขเกี่ยวกบัการทาํงาน    ซึง่ขอ 
เสนอตางๆ  จะไดรับการพิจารณาและกาํหนดวิธีการแกไข     เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและสรางความ 
สัมพันธอันดีในการทํางานรวมกนั 
   9. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจาํเปนในการปฏิบัติหนาที่  รวมทัง้จัดสภาพแวดลอมการ
ทํางาน โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชวีอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนกังาน 
   10. สงเสริมการมสีวนรวมของพนักงานทกุระดับในการดําเนนิกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ
สังคม 
  บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับพนกังาน นอกเหนือจากสวัสดิการข้ันพืน้ฐาน เชน  
สวัสดิการชวยเหลือ  เมื่อพนักงานประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยหรือภัยอ่ืนใด และอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย 
สวัสดิการเงินชวยเหลือ กรณีพนักงาน บิดา มารดา สาม ี  ภรรยา หรือบุตร ถึงแกกรรม แลวบริษัทฯ ยงัไดมี
การจัดสวัสดิการอ่ืนๆ  ใหกับพนกังานเพิ่มเติม อาทิ  
  - หองพยาบาล บริษัทฯ จัดใหมีหองพยาบาลเพื่อดูแลใหคําปรึกษา แนะนําดานสุขภาพและให
การรักษาพยาบาล บรรเทาอาการเจ็บปวยเบ้ืองตนใหแกพนักงาน โดยพนกังานจะไดรับการบริการดานการ
รักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐาน และถูกตองตามหลักการแพทยโดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ 
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 - การตรวจสุขภาพประจําป เพื่อสงเสริมใหพนกังานดูแลสุขภาพ สามารถประเมนิ ปองกนั 
และปฏิบัติตนไดอยางถกูตอง 
  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหพนกังานตระหนักถงึการดูแลสุขภาพ รูจกัการ
ปองกนัตนเอง เปนประจําทกุป ไดแก การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
อบรมการตั้งครรภและเตรียมตัวคลอดอยางมีคุณภาพ ตลอดจนจัดใหมีเจลอนามยัลางมือตามจุดตางๆ ใน
บริษัทฯ อยางเพียงพอและทัว่ถึง และจัดเตรียมหนากากอนามัย สําหรับแจกใหพนักงานเม่ือเจ็บปวย 
  - กองทนุสํารองเล้ียงชพี เพือ่การออมเงนิและเปนการสรางหลักประกนัระยะยาวแกพนกังาน
ในอนาคต  โดยสมาชิกตองสงเงนิเขากองทุนในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทนุจาก
บริษัทฯ  ทุกเดือนในอัตราเดียวกนั 
 - สหกรณออมทรัพยเพื่อพนกังานเครือสหพฒัน เพื่อสงเสริมใหพนักงานรูจักการออม ตาม
หลักการสหกรณออมทรัพย  
 - เงินบําเหน็จเกษียณใหกับพนักงานทกุคนเมื่อเกษียณอายุการทํางาน บริษัทฯ จดัใหมีเงนิ
ตอบแทนการเกษียณอายุ สําหรับพนักงานทุกคนทีท่ํางานกับบริษทัฯ จนเกษยีณอายุ เพื่อพนกังานจะไดนํา
เงินดังกลาวไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขหลังเกษยีณอายุการทํางาน   
 - การประกนัภัยกลุม บริษทัฯ ไดจัดสวัสดิการดานการประกันภัยกลุม กรณีเสียชวีิตใหกับ
พนกังานทุกคน   เพื่อเปนหลักประกันความเส่ียงภัยที่อาจเกิดข้ึนกับพนกังาน 
 - การประกนัสุขภาพกลุม เพื่อเปนการแบงเบาภาระและคุมครองคาใชจายตางๆ ในการ
รักษาพยาบาล การเจ็บปวย หรือบาดเจ็บที่เกิดข้ึนของพนกังาน ทัง้ในกรณีผูปวยในและผูปวยนอก 
 - เงินกูเพื่อที่อยูอาศัย บริษทัฯ ไดเขารวมโครงการสวัสดิการเงนิกูเพือ่ที่อยูอาศัยกบัธนาคาร
ตางๆ เพื่อแบงเบาภาระหน้ีสินใหแกพนกังาน 
 - เคร่ืองแบบพนกังาน เพื่อความเปนระเบียบและแสดงถึงความเปนเอกภาพของกลุมสหพัฒน 
 -  การฝกอบรมและสัมมนา บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมสัมมนาทัง้ภายใน และภายนอกองคกร   
เพื่อเปนการพฒันาเพิ่มความรู ความสามารถ ทักษะในการทาํงานใหแกพนกังานอยางตอเนื่อง และสามารถ
นํามาประยกุตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 -  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน จัดใหมี สวนพักผอน สนามกฬีา ลานแอโรบิค สนามฝกซอม
กอลฟและสนามกอลฟ 
  ในป 2552 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา  ไดรับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณข้ันริเร่ิมจาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ซึง่ถือวาบริษทัฯ ไดปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 
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 ชองทางการสื่อสารสําหรบัพนักงาน 
 บริษัทฯ จัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปนส่ือกลางระหวางพนักงานกับบริษัทฯ ในเร่ือง
สวัสดิการตางๆ โดยเปดโอกาสใหพนกังานทกุคนไดมีสวนรวมในการบริหารสวัสดิการไดอยางทั่วถึง นอกจาก
ชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสียขางตนแลว บริษัทฯ ยังมชีองทางโดยตรง ในการสื่อสาร เสนอแนะ 
รองเรียน และแจงปญหาตางๆ ระหวางพนักงานกบัผูบังคับบัญชา โดยผานกลองรับขอมูลมายังฝาย
ตรวจสอบภายในองคกร หรือผานทางไปรษณีย ตู ปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ  กรุงเทพฯ 10124 
  (1.7)  ชุมชนและสังคม 
  คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พงึมีตอประเทศชาติ 
ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณีทองถิน่ เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคมและสวนรวมที่ดี โดย
กําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
  1. ไมดําเนนิธุรกจิที่ทาํใหสังคมเส่ือมลง   และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนที่อยูรวมในชุมชน 
และสังคม 
  2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดข้ึนในบริษัท และ
พนกังานทุกระดับอยางตอเนื่อง 
  3. กําหนดใหมีมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนตอชุมชนและสังคม   อันเนื่อง 
มาจากการดําเนินงานของบริษัท 
  4. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิน่ 
  5. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน  
  6. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน  
  7. สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนับสนุนการจางงานและผลิตภัณฑชุมชน 
  8. สรางความสัมพันธอันดีใหเกดิข้ึนระหวางบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพืน้ฐานของความ
ถูกตอง  โปรงใส  เปนธรรม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว   บริษทัฯ ไดสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือเขาไปมี
สวนรวมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหเกิดข้ึนในบริษัทฯ โดยกระทาํอยางตอเนื่อง กาํกบัดูแลไมใหสรางปญหาแก
ชุมชน สนบัสนุนชวยเหลือและเก้ือกูลแกชุมชนเพื่อประโยชนสุขรวมกนั และสนับสนุนกิจกรรมอันเปน
ประโยชนตอชมุชนและสังคมโดยสวนรวม  เชน  การศึกษา  การสงเสริมอาชีพ  โดยรวมกับหนวยงานราชการ
ในการเปดใหพื้นที่ภายในสวนอุตสาหกรรมเปนพื้นที่อบรมดานความปลอดภัยในการจราจร สอบใบขับข่ี การ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก การบริจาคโลหิต การแขงขันกฬีาระหวางผูบริหารของโรงงานตางๆ รวมกบัชุมชน  จัด
อบรมสัมมนาประจําป  มอบทุนการศึกษา การอบรมเชงิปฏิบัติการ การจัดการขยะชุมชน และการประยุกตใช
ประโยชนจากวัสดุเหลือใช จากผลการดําเนินการตางๆ ที่ผานมาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนไดรับความ
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รวมมือ ในการดําเนนิงานกิจกรรมตางๆ จากชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนเปนอยางดี ซึ่ง
สามารถดูไดจาก หัวขอ ความรับผิดชอบตอสังคม และเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th) 
  ทั้งนี้ บริษัทฯ  ไดแตงต้ัง นายกําธร  โรจนรุงสิงขร  ผูชวยผูจัดการฝายสํานกังานงานชุมชน
สัมพันธ ใหดูแลงานในดานงานชุมชนสัมพันธ สามารถติดตอไดที่โทรศัพท  (038) 480-444  หรือ E-Mail 
address : kumthorn@spi.co.th 
  (8)   สิ่งแวดลอม 
        คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบที่มีตอส่ิงแวดลอม โดยมีการ
กําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
  1. ดําเนนิธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย  กฎระเบียบ   และนโยบายดานส่ิงแวดลอม   โดย 
คํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีการทบทวนและประเมนิผลการดําเนนิงานอยาง
สม่ําเสมอ 
  2. สรางวฒันธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทกุระดับ เกิดความรวมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื 
  3. สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
  4. สงเสริมระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ต้ังแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มมีาตรการ
บําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกนัผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืน 
  5. มีระบบคัดเลือกคูคาในหวงโซอุปทาน  (Value Chain) ทีดํ่าเนนิธุรกิจเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  6. สงเสริมการพฒันาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว    บริษทัฯ     ไดดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถงึผลกระทบตอ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ เชื่อวางานคุณภาพและการทาํงานที่มปีระสิทธภิาพมาจาก
บุคลากรที่มีความสุข   จึงไดสรางสรรค “สวนอุตสาหกรรม”  ใหเปนบานหลังใหญ  สําหรับสมาชกิครอบครัว
หลายหม่ืนชีวติที่พร่ังพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อใหทุกคนไดทํางานอยางมีความสุข พรอมไปกับ
การใชชีวิตที่อบอุน ภายใตปรัชญา “สรางสิ่งทีม่ากกวาคําวา เขตอุตสาหกรรม” ซึ่งไดมีการพัฒนา
สภาพแวดลอมใหรมร่ืน บรรยากาศอบอุน ดูแลตนไมทุกตนดวยความใสใจ เพื่อใหสมกับความเปน “สวน

อุตสาหกรรม” สําหรับทุกชีวิตภายใตชายคาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน และไดวาจางให บริษัท อีสเทิรน
ไทยคอนซัลต้ิง 1992 จาํกัด ทาํการวิจัยพฒันาและควบคุมส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องทัง้เร่ือง น้าํ  เสียง อากาศ  
และขยะ   ซึ่งผลของการตรวจวัดของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนทั้ง  3  แหง เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด 
 
  สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมที่ไดดําเนินการมาแลว    สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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 1.   การจัดการนําน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ผานการบําบัดแลวจากระบบบําบัดน้ําเสีย
สวนกลาง ใชรดน้ําตนไมในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม ศรีราชา กบินทรบุรี และลําพูน โดยกําหนด
เปาหมายการใชเปนสัดสวน >30%, 100% และ >80% ของปริมาณน้ําทิ้งทั้งหมด จะเห็นไดวาพืน้ที่ในสวน
ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี และลําพูน มีปริมาณการนาํน้าํที่ผานการบาํบัดแลวกลับมาใช
ประโยชนไดสูงสุด เนื่องจากมีการปรับปรุงพืน้ที่ใชน้ําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการปลูกพืชและการจัดทาํ
โครงการตางๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหคุณภาพดานส่ิงแวดลอมดีข้ึน ลดคาใชจายในการจัดสรรหาแหลงน้ํามา
ใชในพืน้ที่สีเขียวเปนอยางดี 
 2.  การนาํตะกอนจากระบบบัดน้ําเสียมาแปรรูปเปนอิฐประสาน ในป 2557 มีปริมาณตะกอนที่
ใชนําไปทาํอิฐประสาน 56,960 กิโลกรัม แปรรูปเปนอิฐประสานไดจํานวนมากกวา 35,000 กอน ซึ่งได
นําไปใชในพื้นที่ภายในและพื้นที่รกราง  เพื่อลดคาใชจายในการสงตะกอนไปบําบัดมากถงึ 170,880  บาทตอ
ป และชวยลดปญหาการจัดการดานส่ิงแวดลอมที่อาจจะเกิดข้ึนอีกทางหนึ่งดวย 
 3.  เพื่อใหเกิดความเช่ือมัน่และความใสใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน พนกังาน และส่ิงแวดลอม
ที่ดี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา กบินทรบุรี และลําพูน ไดมีการดําเนนิงานตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ  ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียที่ผานการบําบัด  ติดตามคุณภาพน้าํดิบจากคลองตางๆ ทั้งกอนและหลัง
ผานสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน เสียงรบกวนตางๆ ตามขอกําหนด ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ 
อยางนอยปละ 1-2  คร้ังหรือเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อรายงานตอราชการสวนทองถิ่น  กรมโรงงานและกรมควบคุม
มลพิษ 
 4.  โครงการเกษตรพอเพียง  ดร.เทยีม  โชควฒันา จังหวดัลําพนู    เปนโครงการที่ใชพื้นที่ของ
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ลําพนู ปลูกขาว ปลูกพืช เล้ียงสัตว  ยึดหลักการประหยัดพลังงาน และ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไมมีการใชสารเคมีสังเคราะห ปฏิบัติตามแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟสูภาพนเิวศ
การเกษตรและเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ตามรายละเอียดที่เปดเผยไว ใน ความรับผิดชอบตอสังคม  
 
 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดลอม     
 บริษัทฯ ไดเล็งเหน็ถงึความสําคัญดานส่ิงแวดลอม ซึ่งปญหาที่เกิดข้ึนดานส่ิงแวดลอมสวนใหญ
เกิดจากพนกังานเกิดความไมเขาใจที่แทจริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงานทกุทานที่
เกี่ยวของทัง้ทางตรงและทางออม ใหไดรับการฝกอบรมการจัดการส่ิงแวดลอม โดยมีหลักสูตรที่ไดสงให
พนกังานผานการอบรมไปแลว ดังนี ้
 1. การดูแลรักษาระบบบําบัดน้าํเสีย ตามกฎกระทรวง มาตรา 80 
 2. การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้าํเสีย ตามแบบ ทส.2 ดวยวธิีอิเลกทรอนิคส 
 3. Next Generation Next Challenge รูจักขอกําหนดใหมใน ISO 9001:2015 & ISO 
14001:2015 
 4. การจัดทาํแผนยุทธศาสตรพฒันาอุตสาหกรรมชลบุรี 
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 5. Eco Industrial Complex 
 6. การอนุรักษพลังงานและบริหารจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารสํานักงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 7. การศึกษาดูงานการฝงกลบขยะอันตรายและไมอันตราย ณ หลุมฝงกลบขยะ ศูนยบริหาร
และจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี 
 8. หลักสูตรการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมหีกร่ัวไหลเบ้ืองตน 
 9. โครงการพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
 10. การทบทวนขอกําหนดและเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบ ISO 9001  ISO 14001  ISO 50001 
    (1.9) ภาครัฐ 
      คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปนนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
  1. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายทีเ่กีย่วของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนนิการใดๆ อัน
เปนการขัดตอกฎหมาย 
   2. ดําเนนิการอยางถกูตอง เมื่อมีการติดตอทาํธุรกรรมกับเจาหนาทีห่รือหนวยงานของรัฐ 
   3. สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม  
  4. ปฏิบัติตามกฎหมาย    ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ    ในแตละ
ประเทศ หรือทองถิ่น  
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ  ไดจายภาษีตางๆ อยางถูกตอง ทนัเวลา  ตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย   
  2. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดําเนนิการกับความขัดแยงของผลประโยชน โดยกาํหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  
 1.   ดําเนนิการกับความขัดแยงของผลประโยชนหรือรายการที่เกีย่วโยงกัน อยางรอบคอบ เปน
ธรรม สมเหตุสมผล มกีระบวนการทีโ่ปรงใสในการอนมุัติเขาทาํรายการ โดยคํานงึถึงผลประโยชนของบริษทั 
เปนสําคัญ กรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง และเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 2.   ยึดถือประโยชนของบริษทัภายใตความถูกตองตามกฎหมาย  โดยไมกระทําการใดๆ  อันเปน
การขัดผลประโยชนกับบริษทั  รวมทั้งไมมกีารเอ้ือประโยชน  หรือใหสิทธิพเิศษแกบุคคลใด 
 3.   กรรมการบริษทั และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กาํหนด 
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 4.   กรรมการบริษทั  ผูบริหาร  และพนกังาน  ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายใน หามทํา
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท  ในชวง  1  เดือน กอนการเปดเผยงบการเงนิแกสาธารณชน 
 5.   กําหนดใหกรรมการบริษทั ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ  มีหนาที่
รายงานการถอืครองหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอคณะกรรมการ
บริษัท  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังตอไป 
 6.   ไมเปดเผยหรือสงผานขอมูล หรือความลับของบริษทัที่ตนเองทราบ หรือไดรับทราบตอ
บุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเกีย่วของ  
 7.   การเปดเผยขอมูลตองเปนไปโดยพนักงานของบริษทัทีม่ีอํานาจหนาที่ อาจมกีารกําหนดช้ัน
ความลับของขอมูลตามความสําคัญของขอมูล และการใหขอมูลตองอยูในกรอบของหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 
 จากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังกลาว บริษทัฯ ดําเนินการกับความขัดแยงของ
ผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ดวยความรอบคอบ  มีเหตุมีผล  คํานึงถงึประโยชนสูงสุดของบริษทั   
การกําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลทั่วไป  จัดวางระบบการ
ปฏิบัติดวยความโปรงใส  ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ โดยกาํหนดเปนนโยบายหนึง่ใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเกดิความ
เทาเทียมกนัในการรับทราบขอมูล 
 บริษัทฯ มีการควบคุมดูแลการทาํรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกัน  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
ในกรณีที่มกีารทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีมูลคาเกินกวา 1,000,000.- บาท บริษัทฯ กาํหนดใหนาํเสนอ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเขาขายจะตอง
เปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    บริษัทฯ  จะนาํเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทกอนการทํารายการ   โดยกาํหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียในวาระใดตองออก
จากหองประชุม และไมออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทาํรายการดังกลาว  ไดพิจารณาถึงเหตุผล  
ความจําเปนของการทํารายการเพื่อประโยชนของบริษทั  เมื่อเสร็จส้ินการประชุม  ไดเปดเผยการทํารายการ
ดังกลาวทัง้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท  
(www.spi.co.th)  โดยไดเปดเผยถึง ชื่อ ความสัมพนัธของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของ
รายการ คูสัญญา เหตุผลความจําเปนของรายการดังกลาว ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัและความเหน็
ที่แตกตาง (ถามี) รวมทั้งมกีารบันทึกในรายงานการประชุม  สามารถตรวจสอบได  และยังไดทาํการสรุปไวใน
แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป  (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ซึ่งในป 2557 มกีารแจงทํา
รายการที่เกีย่วโยงกัน ประเภททรัพยสินหรือบริการ 2 รายการ และประเภทรายการใหความชวยเหลือทาง
การเงนิ 2 รายการ สามารถดูรายละเอียดใน หัวขอ รายการระหวางกัน สวนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขา
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ขายตองขออนุมัติจากผูถือหุน  -ไมมี-   และไมมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการซือ้ขายสินทรัพย   ที่
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     
 3. การเลี้ยงรบัรอง  การรับ  หรือการใหของขวัญ  
 คณะกรรมการบริษัทมุงหวงัใหการดําเนนิธุรกิจของบริษทั เปนไปในทางที่มีการแขงขันอยางเปน
ธรรม อยางไรก็ตามการเล้ียงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ หรือการรับการเล้ียงรับรอง ตามธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติ  เพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกนั   เปนส่ิงอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดย
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1. ไมรับ หรือใหของขวัญ  ของกํานัล การเล้ียงรับรอง ทีอ่าจทาํใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ
อยางหนึ่งอยางใด หากจําเปนตองรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรองตามประเพณีที่มีมูลคาเกนิ
กวาปกติวิสัย  ใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
 2. กรณีไดรับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงาน
ภายนอก อาจรับเงิน ส่ิงของหรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใชเปนการ
ทั่วไป เชน การไดรับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เปนตน 
 3. กรณีที่ตัวแทน คูสัญญา หุนสวน หรือผูอ่ืนใด ที่ตองการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการเล้ียง
รับรองในนามของบริษัท ตองไดรับการอนมุัติจากบริษทักอน  
 4. คาใชจายตางๆ ที่เกีย่วของในเร่ืองเหลานี้ ควรจะอยูภายใตงบประมาณที่เหมาะสม 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดมีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการเบิกคา
เล้ียงรับรอง  การรับ  หรือการใหของขวัญ ไวในระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง    
  ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบที่กาํหนด   
 
  4.  การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่ 11 (ชุดที่ 21)  เมื่อวันที ่ 12 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติ 
นโยบายตอตานการคอรรปัชั่น  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ไดส่ือสารกับ
กรรมการบริษทั ผูบริหาร และพนกังานทุกคน และเปดเผยในเวป็ไซตของบริษัท (www.spi.co.th) ดังนี ้ 

นโยบายตอตานการคอรรปัชั่น 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จาํกัด (มหาชน)  มีมติอนมุัติการลงนามในคํา
ประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมือ่วันที่ 14 มกราคม 2557 
ดังนัน้ เพื่อใหสอดคลองกับที่ไดกาํหนดไวในหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให
เปนไปตามเจตนารมณและความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม  บรษิัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย
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ตอตานการคอรรัปชั่น โดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนบัสนุนการ
คอรรัปชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางออม โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้
 1.   บริษัทฯ ไมกระทํา และ/หรือ ไมสนับสนุนการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล  การ
บริจาคใหแกพรรคการเมือง  รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกจิ  บริษทัฯ จะดําเนนิการดวยความโปรงใส ชี้แจง
และตรวจสอบได   
 2.   สงเสริมการสรางจิตสํานึก  และคานิยมในการตอตานคอรรัปชั่นใหแกกรรมการบริษัท  ผูบริหาร 
และพนกังานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยจัดทาํเอกสารเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติ 
 3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน กระทําการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก รับ
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนใดจากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทาํการผิด
กฎหมาย รวมถึงการใชตําแหนงหนาที่ และ/หรือ นําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูอ่ืน 
 4.   จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง  มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธผิล  มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  เพื่อปองกันมิใหเกิด
การทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่น  
 5.   กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสม่าํเสมอ ตลอดจน
การทบทวน  แนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนนิการ เพือ่ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ กฎหมาย และขอบังคับที่เกีย่วของ 
 6. จัดใหมีชองทางในการส่ือสาร เพื่อใหผูแจงเบาะแส สามารถทีจ่ะแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดย
ใหความมั่นใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง 
 นโยบายและแนวปฏบัิติเกี่ยวกับการตอตานการทจุริตและหามการจายสินบนเพื่อประโยชน
ทางธรุกิจ 
 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานความถกูตอง โปรงใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวนิยั และมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่
แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ หามรับเงิน ผลประโยชนอ่ืนใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทํางาน
ใหบริษัทฯ ซึ่งถือเปนนโยบายใหพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ วาจะไมสรางความสําเร็จของงานในหนาที่ ดวย
วิธีการทุจริต หรือใหสินบนโดยเด็ดขาด หากพบวามกีารละเมิดนโยบาย ถือเปนความผิดรายแรง ตอหนาที่
การทาํงาน โดยกําหนดบทลงโทษทางวินยัไวสูงสุด คือ การเลิกจาง  
 บริษัทฯ ไดมกีารประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ดานการคอรรัปชั่น ประกอบดวย การบริจาค
เพื่อการกุศล การบริจาคใหแกพรรคการเมือง การใหของขวัญทางธุรกิจ การใหการสนับสนุน
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กิจการใดๆ เพื่อนาํมากําหนดแนวทางและมาตรการในการปองกนัการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  โดยป 2557 
บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะทํางานดานการประเมิน แกไข ปรับปรุงระเบียบตางๆ ของบริษัท ซึง่คณะทํางานไดมี
การประเมนิ ทบทวน และปรับปรุงระเบียบ จํานวน 6 ระเบียบ และไดผานการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริษัทแลว ประกอบดวย 
 1. ระเบียบวาดวยการสํารองเงนิ 
 2. ระเบียบวาดวยการเบิกเงนิ  
 3. ระเบียบวาดวยการจัดซื้อ จดัจาง 
 4. ระเบียบวาดวยคาใชจายการกุศล หรือการบริจาค 
 5. ระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง (รวมคาของขวญั ของที่ระลึก คารับรอง) 
 6. ระเบียบวาดวยการขาย / จาํหนายทรัพยสิน และวัสดุเหลือใช  
 เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการคอรรัปชั่นที่บริษัทฯ ไดประเมิน  ซึง่จะตองเปนไปตามระเบียบในเร่ือง
นั้นๆ และระเบียบวาดวยการเบิกเงิน และแนวทางในจริยธรรมดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกาํหนดข้ันตอนและ
กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอยางชัดเจน   มีการกําหนดวงเงิน   ผูตรวจสอบและผูมีอํานาจอนุมัติ  เพื่อ
ใหเกิความโปรงใส  ตรวจสอบได  โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ  และไมใชเปนขออางสําหรับการ
คอรรัปชั่น 
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร และ
พนกังาน ยงัใหความสําคัญในเร่ือง การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ดังนี ้
 คณะกรรมการบริษัท : ไดกําหนดนโยบายใหปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่น  โดยหาม
ใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนนุการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม  สําหรับแผนธุรกิจประจําป  2558  ของบริษทั ไดมีการปรับ วิสัยทัศน พนัธกิจ และเปาหมายของ
บริษัท  ใหเหมาะสมกับการดําเนนิธุรกจิในปจจุบัน  ตามรายละเอียดที่เปดเผยใน หวัขอ วิสยัทัศน 

วัตถุประสงค เปาหมายหรือกลยุทธในการดําเนินงาน และไดกําหนด แผนงานสูความเปนบริษัทช้ันนาํ
ดานการกํากับดูแลกิจการทีดี่อยางยัง่ยนื เปนแผนแรกของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ :  มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชี  ระบบการควบคุมภายใน  ระบบการตรวจสอบภายใน  ระบบการบริหารความเส่ียง และความเส่ียง
ดานคอรรัปชั่นที่อาจเกิดข้ึน โดยมีการประเมินตาม “แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายใน”   ซึ่งการตรวจสอบภายในไดปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ COSO  รวมทั้งกํากับดูแล
สอบทานมาตรการการตอตานการคอรรัปชั่น และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ เพือ่ใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน 
กระบวนการในการตรวจสอบของบริษัท   เปนไปตามระเบียบทีก่ําหนด   
 คณะกรรมการบริหาร  ผูบริหาร  :  มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบ ระเบียบ 
สงเสริมและสนับสนนุนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น โดยส่ือสารไปยังพนกังานและผูเกี่ยวของทกุฝาย  รวมทัง้
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ทบทวนความเหมาะสมของระบบ ระเบียบ และมาตรการตางๆ เพือ่ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับที่เกี่ยวของ  
 พนักงาน : มีหนาทีท่ําความเขาใจนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับที่เกีย่วของ  และปฏิบัติตาม 
 
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนและมาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน 
เมื่อพบเร่ืองทีอ่าจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษัทฯ  
ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทัง้การรับขอรองเรียนในกรณี
ที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่
บริษัทฯ กําหนด  โดยสามารถติดตอแจงเรื่องไดโดยตรงท่ี นายภิรมย   ตองจริง  ผูจัดการฝายตรวจสอบ
ภายในองคกร โทรศัพท  0-2293-0030 ตอ 510 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : pirom@spi.co.th 
หรือ ผานทางไปรษณีย ตูปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ กรุงเทพฯ 10124  ซึ่งจะรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผลการสอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยงัสามารถแจงขอรองเรียนผาน 
นางสาวเสาวนีย     นําเบญจพล  ซึ่งรับผิดชอบดานนักลงทนุสัมพนัธ   โทรศัพท 0-2293-0030  ตอ 200  
โทรสาร 0-2293-0040   E-Mail  address : sauwanee@spi.co.th     หรือ     นางดรุณี    สุนทรธาํรง   
เลขานกุารบริษัท   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   
 บริษัทฯ จะรับฟงและดําเนนิการกับทกุขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ
ของบริษัท 
  
 มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการเปดเผยนัน้จะทําใหเกิดความไม
ปลอดภัย หรือความเสียหาย 
 2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกีย่วของไวเปนความลับ และคํานงึถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดย
กําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถงึผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนือ่งมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวน
การปฏิบัติงาน เปล่ียนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน  
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 ในปที่ผานมา ไมพบประเด็นปญหาขอบกพรองเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น การใหสินบนเพื่อ
ผลประโยชนตอธุรกิจของบริษัท และการดําเนนิงานที่ไมสอดคลองกบักฎหมาย หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการละเมิดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ แตอยางใด  
 
 5.  การไมละเมดิทรัพยสินทางปญญา 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดไวในจริยธรรมในการ
ดําเนนิธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1. ดําเนนิธุรกิจใหสอดคลองกบักฎหมาย ขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาที่เกีย่วกบัสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา  
 2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท และไมนําทรัพยสินทางปญญา
ดังกลาวไปใช หรือใหบุคคลอ่ืนใชโดยมิไดรับอนุญาต 
 3.    เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน ไมละเมิดหรือนาํผลงานของผูอ่ืนไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน 
 4. ผลงานทีพ่นกังานไดสรางสรรคหรือที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่ใหถอืเปนทรัพยสินทาง
ปญญาของบริษัท  และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนกังานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาดังกลาว
คืนใหบริษทั ไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไมมีการลอกเลียนแบบหรือนาํทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอ่ืนมาใชในธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต  
  1. การบริการดานเคร่ืองหมายการคาของบริษัท แบงเปน  2  ประเภทคือ 
 1.1 เคร่ืองหมายการคาตางประเทศ บริษทัฯ เปนผูไดรับสิทธิเคร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑ
ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศอยางถูกตอง  และไดทําสัญญายนิยอมใหบริษทักลุมสหพัฒนใชเคร่ืองหมาย
การคาอยางถกูตองเชนกนั  เชน  Guy Laroche,  ELLE   โดยไดรับคาตอบแทนในรูปคาลิขสิทธิ ์
 1.2 เคร่ืองหมายการคาในประเทศ    บริษัทฯ    เปนเจาของและจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย และไดทําสัญญายินยอมใหบริษทักลุมสหพัฒนใช
เคร่ืองหมายการคานัน้ๆ  เชน  กุลสตรี   Rain Flower   โดยไดรับคาตอบแทนในรูปเคร่ืองหมายการคารับ 
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังรวมกบับริษัทกลุมสหพัฒนสนับสนุนใหพนักงานสงนวัตกรรมเขาประกวด
ในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน (Chairman Awards) ซึ่งสรางความภูมใิจใหแกพนักงานที่ไดรับ
รางวัล  และเปนแรงบันดาลใจใหพนักงานมุงที่จะสรางสรรคนวัตกรรมอยูตลอดเวลา 
  2.  การใช Software บริษัทฯ มีการใช Software  ที่มีลิขสิทธิ์อยางถูกตอง และดําเนินการอยาง
มุงมัน่จากผูบริหารระดับสูงใหพนักงานทกุคนใสใจและไมละเมิดลิขสิทธิท์างปญญา โดยไดดําเนินการออก
ระเบียบปฏิบัติของพนกังานในการใชเครือขายคอมพวิเตอร ดังนี ้
  2.1  พนกังานจะตองไมใชเครือขายคอมพวิเตอรโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้
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 -     เพื่อการกระทาํผิดกฎหมาย หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน 
 -     เพื่อการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 -     เพื่อกระทําการ อันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาขององคกร   หรือ 

  ของบุคคลอ่ืน 
 -     เพื่อใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอ่ืน โดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ   
  หรือผูที่มีสิทธใินขอมูลดังกลาว 
 -     เพื่อการรับหรือสงขอมูลซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแกองคกร เชน  
  การรับ หรือสงขอมูลที่มีลักษณะเปนจดหมายลูกโซหรือการรับหรือสงขอมูลที ่
  ไดรับจากบุคคลภายนอก   อันมีลักษณะเปนการละเมิดตอกฎหมายหรือสิทธิของ 
  บุคคลอ่ืน  ไปยังพนักงานหรือบุคคลอ่ืน เปนตน 
 2.2  เพื่อความปลอดภัยในการใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยสวนรวม พนกังานจะตอง 
 -   ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทาง 
  ปญญาของบุคคลอ่ืน 
 -     ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชในการตรวจสอบขอมูลบนเครือขาย 

  คอมพิวเตอร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน 
 -     ไมติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรอ่ืนใดเพิ่มเติมในเคร่ือง  

คอมพิวเตอรสวนบุคคลขององคกร เพื่อใหบุคคลอ่ืนสามารถใชงานเคร่ืองคอมพวิเตอร
สวนบุคคลนัน้หรือเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรได 

 -     ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตนเองครอบครองใชงานอยูเมื่อใชงานประจําวัน 
เสร็จส้ิน หรือเมื่อมีการยุติการใชงานเกนิกวา 1 ชั่วโมง เวนแตเคร่ืองคอมพิวเตอรนัน้
เปนเคร่ืองบริการ (server) ที่ตองใชงานตลอด 24 ชั่วโมง 

 -    ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากภายนอกองคกรทุกคร้ัง ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
สําหรับตรวจสอบและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอรที่องคกรจัดให และหากตรวจพบไวรัส
คอมพิวเตอรฝงตัวอยูในขอมลูสวนใด   จะตองรีบจัดการทําลายไวรัสคอมพิวเตอรหรือ
ขอมูลนั้นโดยเร็วที่สุด 

 -     ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเคร่ืองคอมพวิเตอรสวนบุคคลของตน   
เพื่อเปนการประหยัดปริมาณหนวยความจําบนส่ือบันทกึขอมูล 

 -   ใหความรวมมอืและอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขาย
คอมพิวเตอร ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพวิเตอรสวนบุคคล
ของพนกังานและเครือขายคอมพิวเตอร รวมทัง้ปฏิบัติตามคําแนะนาํของ
ผูบังคับบัญชา    ผูดูแลเครือขายคอมพวิเตอรดวย 
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 -   ระมัดระวังการใชงาน และสงวนรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอรสวนบุคคล      และเครือขาย 
คอมพิวเตอรเหมือนเชนบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติ ในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรสวน
บุคคลและเครือขายคอมพวิเตอร แลวแตกรณี 

 -     ไมเขาไปในสถานที่ต้ังของระบบเครือขายคอมพิวเตอรกอนไดรับอนุญาต 
 -  คืนทรัพยสินอันเกีย่วของกับการใชงานเครือขายคอมพวิเตอรที่เปนขององคกร   เชน 

ขอมูลและสําเนาของขอมูล กุญแจ บัตรประจําตัว  บัตรผานเขาหรือออก  ฯลฯ   ใหแก
องคกร รวมทั้งขอรับขอมูลสวนบุคคลที่อยูบนเครือขายคอมพวิเตอรคืนจากองคกร 
ภายในกําหนด  7  วัน  นับแตวันพนสภาพการเปนพนกังาน 

 2.3 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ กรณีพนักงานกระทําการฝาฝนหรือกระทาํผิดพระราชบัญญัติ  
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550  กอหรืออาจกอใหเกดิความ
เสียหายแกองคกร  หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด  และบริษทัฯ พิจารณาดําเนนิการ  ลงโทษทาง
วินัยแกพนักงานที่กระทําการฝาฝนตามสมควรตอไป 

 ในปที่ผานมา  บริษัทฯ ไมมกีรณีละเมิดทรัพยสินทางปญญาแตอยางใด 
 
 6.  การไมละเมดิสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายไวในจริยธรรมในการดําเนนิ
ธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนนุกิจการที่ละเมิดสิทธมินุษยชน 
 2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธมินุษยชนแกพนักงาน เพื่อนาํไปเปนสวนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือ
เร่ืองอ่ืนใด ทั้งนี้พงึหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก 
 4. จัดใหมีชองทางการส่ือสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมดิหรือไดรับ
การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท  และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนนิการ
อยางเปนธรรม 
 จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดมปีระกาศนโยบายดานสิทธิมนุษยชน ดูได
จาก ใน ความรับผิดชอบตอสังคม  หวัขอ  การเคารพสทิธิมนษุยชน 
 โดยบริษัทฯ มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม  รวมทัง้เคารพตอสิทธิ
มนุษยชนของผูมีสวนไดเสียกับองคกร  ดังนี ้
 -   บริษทัฯ จะไมเกี่ยวของหรือสนับสนนุการใชแรงงานบังคับ / แรงงานเด็ก ไมมีการเรียกเก็บเงิน
คํ้าประกันจากผูใชแรงงาน เวนแตเปนงานที่มีลักษณะที่ตองรับผิดชอบทางการเงินหรือทรัพยสิน ตามที่
กฎหมายกาํหนดใหเรียกรับหลักประกนัไดเทานั้น 
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 -  บริษัทฯ จะไมเกี่ยวของหรือสนับสนนุการเลือกปฏิบัติในการจางงาน การจายคาจางและ
คาตอบแทน   การเล่ือนตําแหนง การเลิกจางหรือการเกษียณ  บนพื้นฐานของความแตกตางในเร่ืองอาย ุ เช้ือ
ชาติ  ชาติกําเนิด ศาสนา ภาษา  ความพิการ  เพศ  ความเบ่ียงเบนทางเพศ  ความเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน  หรือความเกี่ยวของกับการเมือง  และแนวคิดสวนบุคคล   
 - บริษัทฯ จะไมสนับสนนุการดําเนนิงานที่เกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น ทั้งภายในและภายนอก
องคกร 
 - บริษัทฯ จะไมจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการใหกับองคกรอ่ืน ที่จะนาํไปใชในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 
  ตลอดเวลายาวนานในการดําเนนิธุรกิจ  บริษัทฯ ไมมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
           7. ดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกาํหนดแนวทาง
ปฏิบัติ  ดังนี ้
 1.  ดําเนนิธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย    กฎระเบียบ    และนโยบายดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทาํงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและ
ผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถงึมีการตรวจติดตามและประเมินผลดาน
ความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ 
 2.  สนับสนนุใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน  โดยกําหนดระเบียบ  วิธีปฏิบัติ และ
มาตรฐานการทํางานที่ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองตามความเส่ียง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการ
ทํางานสภาพแวดลอม  วธิกีารทาํงานที่ปลอดภัย รวมถงึการจัดเคร่ืองมือและอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
ใหกับพนักงาน 
 3.  มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอมและปรับปรุงแผน
ฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษทั พนักงาน คูคา
และผูเกี่ยวของ 
 4.  สรางวฒันธรรมการทาํงานทีป่ลอดภัยทั่วทัง้องคกร ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานไดอยางยั่งยืน 
  จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว  บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม 5 ส. และสงเสริมมาตรการ
ดานความปลอดภัยตางๆ อาท ิ จัดใหมกีารซอมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหลใหทัดเทยีมกับมาตรฐานการ
ระงับเหตุระดับสากล การตรวจสอบซอมบํารุงระบบไฟ  สัญญาณเตือนภัยตางๆ  ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยูเสมอ  รวมถึงใหความรูดานการปองกนับรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงแนวปฏิบัติตามกฎหมายใหม เร่ือง การ
อพยพหนีไฟและการดับเพลิง  สาธิตวธิีใชถังดับเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ปลอดภัย ใหกบัพนกังาน 
ตลอดจนติดต้ังถังดับเพลิงชนิดสารสะอาดไมเปนอันตราย ตามจุดตางๆ  บริเวณบริษัทฯ  อยางทัว่ถึง 
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     จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน  
 คณะกรรมการบริษัท  ยงัไดกําหนดจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท  ผูบริหาร และพนกังาน 

ดังนี ้
       1. ความรับผิดชอบในหนาที ่ 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถงึความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมีการดําเนนิการ
มาอยางตอเนือ่ง   เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน รับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกนัภายใตกรอบจรรยาบรรณ และดํารงตนอยูไดดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท  และผูที่เกีย่วของทุกฝาย  จงึไดกําหนดจรรยาบรรณ ดังนี ้
 กรรมการบรษิัท และผูบรหิาร 
 1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับบริษัท  และประกาศที่เกี่ยวของ 
 2. ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขา
ประชุมทุกคร้ัง ยกเวนกรณีทีม่ีเหตุจําเปน 
 3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษทั และผูบริหาร ไมมีสิทธิ
ออกเสียงในเร่ืองที่ตนมีสวนไดเสีย 
 4. ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมี
เหตุผล โดยยึดถือประโยชนของบริษัท  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส 
 5. ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร รวมทัง้คู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกีย่วของและรายงานใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 6. หามกรรมการบริษัท และผูบริหาร ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน
กอนการเปดเผยงบการเงนิแกสาธารณชน 
 7. กรรมการบริษทั และผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่มีความเกี่ยวของ 
ตามหลักเกณฑทีก่ําหนด 
 8. มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัเปนประจําทกุป 
 พนักงาน 
 1. สนับสนนุและใหความรวมมอืในการดําเนนิกิจการของบริษัท อยางสม่าํเสมอและปฏิบัติงาน
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพือ่ใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนาแกบริษัท และ
พนกังาน 
 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย  ขอบังคับ  เกี่ยวกับการทาํงาน ระเบียบ และประกาศตางๆ ที่
เกี่ยวของ 
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 3. ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เปนเลิศ รักษา
ภาพลักษณและช่ือเสียงของบริษัท 
 4. รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมลูภายในของบริษัท  เปดเผยตอบุคคลภายนอก 
 5. หามกูยืมเงนิจากลูกคา ผูเกีย่วของกับลูกคา หรือผูทาํธรุกิจกับบริษัท  เวนแตเปนการกูยมื
เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงนิ 
 6. ปฏิบัติตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา   
 7. ยึดมั่นในการทํางานเปนทีม ชวยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึง่กนัและกัน เพื่อ
ประโยชนของบริษัท  และพนักงาน   
 8. ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้าํใจและมนุษยสัมพนัธอันดี ไมกลาวรายตอผูอ่ืนโดย
ปราศจากความจริง รวมทัง้ไมนําผลงานของบุคคลอ่ืนมาอางเปนผลงานตนเอง 
 9.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความต้ังใจ ซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน โดยอาศัยหนาที่การงานทีท่ํากับบริษทั 
 10.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไมประมาทเลินเลอ จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายตองาน หรือทรัพยสินของบริษทั 
  11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกีย่วของ โดยใชสิทธิ
ทางการเมืองอยางเหมาะสม หลีกเล่ียงการมีสวนเกีย่วของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอ
ความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน   
 
 2.  การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท 
 กรรมการบริษทั ผูบริหารและพนกังาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยสิน
ของบริษัท   และทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1. ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนาํทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
บุคคลภายนอก 
 2.   ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหายชาํรุด หรือนาํไปใชในทางที่ผิดเสมือน
วิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม 
 3.  ดําเนนิการใหมีการประกนัภัยในวงเงนิทีเ่พยีงพอตอความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับทรัพยสิน 
 4. ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิด สอดแนม แกไขแฟมขอมูลของผูอ่ืน หรือสรางหลักฐานที่
เปนเท็จ อันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสาร และจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล 
 5. ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตที่จดัให เพื่อธุรกจิของบริษัทอยางระมัดระวงั และไมนํามาซ่ึงความ
เส่ือมเสียชื่อเสียงของบริษทั 
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 6. เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอ่ืนใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ ของ
บริษัท 
 7. ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปทําซํ้า ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อประโยชน
สวนตัวหรือประโยชนของผูอ่ืน โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท 
 8. รายงานตอผูบังคับบัญชา   เมื่อพบเห็นการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิ    หรืออาจนําไปสู
การละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที่อาจกอใหเกดิขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 
 9. ดูแลใหมีการจดัเก็บเอกสารที่สําคัญของบริษัท ใหครบถวนตามเวลาท่ีกฎหมาย หรือระเบียบ
ที่เกีย่วของกําหนดและเม่ือพนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลว พนักงานที่เกีย่วของตองดูแลใหมี
การทาํลายดวยวิธทีี่เหมาะสม 
 3.  การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ในการแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียน เมือ่พบเร่ืองที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษทั  
ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียน ในกรณี
ที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธหิรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่
บริษัท กําหนด 
 บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทกุขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ
ของบริษัท 
 มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเหน็วาการเปดเผยนัน้จะทําใหเกิด
ความไมปลอดภัย หรือความเสียหาย 
 2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกีย่วของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน 
โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถงึผูใหความรวมมอืในการตรวจสอบขอเท็จจริง 
จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน 
รบกวนการปฏิบัติงาน เปล่ียนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน 
 
 4.  การวินิจฉัยขอสงสัย  
 ผูบังคับบัญชามีหนาที่รับผิดชอบและใหคําแนะนาํแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหรับทราบเขาใจ
และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กําหนดไว หากจรรยาบรรณทีก่ําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหาก
ยังมีขอสงสัย ไมสามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน ในกรณีที่มีขอ
ขัดแยงใหถือคําวนิิจฉัยของกรรมการผูจัดการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เปนทีส้ิ่นสุด 
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 9.2  คณะกรรมการชุดยอย 
 โครงสรางการจัดการของบริษัท   ประกอบดวย   คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุด
ยอยอีก  2  ชุด  ชวยกล่ันกรองงานท่ีมีความสําคัญ  คือ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน ในเดือนมกราคม 2558 ไดมีการปรับโครงสรางองคกร และปรับตําแหนงผูบริหาร 
ดังนัน้ ฝายบริหาร (ฝายจัดการ) ซึง่เปนผูบริหารจัดการกิจการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร 
ผูจัดการใหญ รองผูจัดการใหญอาวโุส รองผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ มกีารมอบอํานาจ และ
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชดุตางๆ  และของกรรมการผูจัดการใหญไวเปนลายลักษณอักษรใน
กฎบัตรและในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ  ซึ่งไดรับการอนุมติัจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่ 8 (ชุดที ่ 15) เมื่อวันที ่ 18 ธันวาคม 2551 และไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการผูจดัการใหญ ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที ่10 (ชุดที่ 21) เมื่อวันที ่16 กุมภาพันธ 2558  โดยยกเลกิฉบับเดิม มีเลขานุการบริษัททาํ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  จดัต้ังข้ึนทาํหนาที่กาํกับดูแลกิจการที่ดี เพือ่ประโยชนสูงสุดของบริษัท 
และผูถือหุน และใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถปุระสงค ขอบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษัท
และมติที่ประชุมผูถือหุน  ดวยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง ซือ่สัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจ
เชนนั้นจะพงึกระทําภายใตสถานการณอยางเดียวกนั ดวยอํานาจตอรองทางการคาทีป่ราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่มีความรู ความสามารถ  
ประสบการณที่หลากหลาย มีความเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของการเปนกรรมการบริษัท และ
ลักษณะการดําเนนิธุรกิจของบริษัท  มีรายละเอียด ดังนี ้
  (1) การถวงดุลของกรรมการบริษัท บริษทัฯ กําหนดใหตองมีคณะกรรมการของบริษัทไม
นอยกวา  5  คน  และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตองเปนบุคคลธรรมดา  และ 
    (1) บรรลุนิติภาวะ 
    (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือ  คนเสมือนไรความสามารถ 
    (3) ไมเคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุกในความผิดเกีย่วกับทรัพยที่ได 
     กระทาํโดย ทจุริต 
    (4) ไมเคยถูกลงโทษ  ไลออก  หรือปลดออกจากราชการ  หรือองคกร  หรือหนวยงาน 
     ของรัฐ ฐานทจุริตตอหนาที ่
          คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน  18  คน  ประกอบดวย 
   - กรรมการบริษทัที่เปนผูบริหาร                                  6     คน 
   - กรรมการบริษทัที่ไมเปนผูบริหาร                            12     คน  (66.67%)   
กรรมการบริษทัที่ไมเปนผูบริหาร  จํานวน  12  คน  ในจํานวนนีเ้ปนกรรมการอิสระจํานวน  6  คน  ในจํานวน 
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กรรมการอิสระ 6 คน เปนประธานกรรมการบริษัท 1 คน และเปนกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน 
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑในเร่ืองสัดสวนกรรมการอิสระที่กําหนดใหบริษัทจดทะเบียน   ตองมีกรรมการอิสระ
อยางนอย  1  ใน 3  ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  แตตองไมนอยกวา  3  คน   กรรมการบริษทัทกุคนมีความ
ต้ังใจในการปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน มีความเปนอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น พจิารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองตางๆ โดยคํานงึถงึประโยชนสูงสุดของบริษัท 
  (2)  วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท    กรรมการบริษัทมีวาระการดํารง
ตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับการเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปได
อีก โดยมคีณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูทําหนาที่สรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่
เหมาะสม เพือ่ใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัท เปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณ 
มีพื้นฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชพี เหมาะสมกับการดําเนนิธุรกิจของบริษัท กอนเสนอช่ือให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
  (3)  สัดสวนการเปนกรรมการบริษัทตามเงนิลงทุน  จํานวนบรษิัททีก่รรมการบรษิัทไป
ดํารงตําแหนง อายุกรรมการและจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนง   บริษัทฯ ไมไดกําหนดสัดสวนการเปน
กรรมการบริษทัตามเงินลงทนุ จาํนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง อายุกรรมการ  และ
จํานวนวาระทีจ่ะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด เพราะเช่ือวาความสามารถทางธุรกิจ และความ
เชี่ยวชาญของกรรมการบริษทัแตละคนไมไดข้ึนอยูกับอายุหรือจํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนง ตราบเทาที่
กรรมการบริษทัทกุคนมีความต้ังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาทีก่รรมการบริษทั ตามที่ไดรับความไววางใจ
จากคณะกรรมการบริษทัและผูถือหุน 
 บริษัทฯ ไดเปดเผยรายช่ือกรรมการบริษทั และเปดเผยวากรรมการบริษัทคนใดเปนกรรมการ
อิสระ เปดเผย ประวัติ ประสบการณ การถือหุนบริษัทฯ วนัและปที่กรรมการบริษัทเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบรษิัท ซ่ึงในป 2557 บริษัทฯ ไมมีกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการบรษิัทเกิน 9 ป 
อีกทั้งไมมีกรรมการอิสระคนใดที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา 5 แหง เและได
เปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทที่บริษทัอ่ืนของกรรมการบริษัทแตละคน ในแบบ 56-1 และ 
แบบ 56-2  ปจจุบันบริษทัมีกรรมการบริษัทจํานวน 2 คน  ที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียน
มากกวา 5 บริษัท  ซึง่บริษัทฯ มั่นใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด เนื่องจากกรรมการ
บริษัททัง้ 2 คนไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทฯ อยางเต็มที่ โดยเขาประชุมคณะกรรมการอยาง
สม่ําเสมอและทําคุณประโยชนใหกับบริษทัฯ มาโดยตลอด 
  (4) การรวมหรือแยกตําแหนง  ประธานกรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญมิไดเปนบุคคลเดียวกัน ทัง้สามทาน จึงทาํหนาที่ตางกัน  อิสระจากกนั แตก็ถวงดุล ซึ่ง
กันและกนั มีการแบงแยกหนาทีโ่ดยชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระ ไมมี
สัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร  มีความเปนอิสระ เปนผูนําฝายนโยบายและกาํกบัดูแลการทํางานของ
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ฝายบริหารและเปนผูควบคุมการประชมุคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุนใหมีประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล เปดโอกาสใหกรรมการบรษิัท แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามไดอยางเต็มที่ในการประชุมผูถือหุน ประธาน
กรรมการบริหารเปนผูนําในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกาํหนด สวนกรรมการผูจัดการใหญ มีความเปนอิสระ เปนผูนําในการจัดการใหเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและนโยบายที่กาํหนด นอกจากนี้ บริษทัฯ  ยังกาํหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแต
ละคณะ และของฝายจัดการไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร จัดทําเปนกฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกําหนดอํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ เปน
ลายลักษณอักษร มีการแยกอํานาจไวอยางชัดเจน เพื่อความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
  (5) กรรมการบรษิัท ไมมีใครเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกท่ีบริษัทฯ ใชบรกิารอยู 
  (6) ในคณะกรรมการบรษิัท ไมมีกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนมากกวา  5  แหง 
  (7) ในคณะกรรมการบรษิัท มีกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร จาํนวน 8 คน ใน 12 
คน  ที่มีประสบการณการทํางานที่เกีย่วของกับธรุกิจของบรษิทั  
 ในปที่ผานมา 
 - บริษัทฯ  ไมมกีารกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของสํานักงาน 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 -  บริษัทฯ ไมมีการกระทาํผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจริยธรรม 
 - บริษัทฯ ไมมีกรณีที่กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกาํกับดูแล

กิจการของบริษัท 
 - บริษัทฯ ไมมีกรณีเกี่ยวกบัชื่อเสียงในทางลบของบริษทั เนื่องจากความลมเหลวในการทํา

หนาที่สอดสอง  ดูแลของคณะกรรมการบริษัท 
 อํานาจดําเนนิการของคณะกรรมการบริษัท 
 1. แตงต้ัง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที ่ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดตางๆ  
  และ/หรือบุคคลอ่ืนใดไปปฏิบัติ 
 2. อนุมัติการใหกูยืมเงนิแกบริษทัที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือบริษทัที่

มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสวนที่เกนิอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร 

 3. อนุมัติการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือแกบริษัททีม่ีความสัมพันธทางธรุกิจกับบริษัท        ในฐานะ
ผูถือหุน หรือบริษัททีม่ีการประกอบธุรกจิทางการคาตอกันหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงินสวนที่เกิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร 
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 4. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมทีม่ิใชธุรกรรมทางการเงนิ   ในวงเงนิสวนทีเ่กินอํานาจคณะกรรมการ 
  บริหาร 
 5.  อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงนิสินเชื่อ ในวงเงนิสวนทีเ่กินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
 6. อนุมัติการลงทุน ขายเงนิลงทนุในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอ่ืนใด  ในวงเงินสวนที่เกนิอํานาจ

คณะกรรมการบริหาร 
 7. อนุมัติการจัดหาและลงทนุในสินทรัพยถาวร ในวงเงินสวนที่เกนิอํานาจคณะกรรมการบริหาร 
 8. อนุมัติการปรับสภาพ ทาํลาย ตัดบัญช ีซึ่งสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่เลิกใช ชาํรุด

สูญหาย ถูกทาํลาย  เส่ือมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มมีูลคาทางบัญชีรวมในวงเงิน
สวนที่เกนิอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

 9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทําลาย ซึ่งวตัถุดิบ และ/หรือสินคาคงเหลือที่เส่ือมสภาพ หรือ
ลาสมัย ซึ่งจะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงในวงเงินสวนที่เกนิอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

 10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรองทุกข  การฟองรองคดี 
และ/หรือ การดําเนนิการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ  ในนามบริษทั สําหรับเร่ืองทีม่ิใชปกติวิสัย
ทางการคา และ/หรือ ที่เปนปกติวิสัยทางการคา ที่มทีุนทรัพยเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

 11. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทนุ หรือการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน การแกไข  เปล่ียนแปลงหนังสือ
บริคณหสนธิ  ขอบังคับ  และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษทั ตอผูถือหุน 

 12. อนุมัติการกอต้ัง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย 
 13. มอบอํานาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได 
 14. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ  ผูบริหารและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเหน็รวม

ประชุม หรือสงเอกสารตามที่เหน็วาเกี่ยวของจําเปน 
 15. ปรึกษาผูเชีย่วชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษทั  (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก

ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 
 16. แตงต้ังและถอดถอนเลขานุการบริษัท 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
 1. กําหนดทิศทาง  เปาหมาย  และนโยบายทางธุรกจิของบริษัท 
 2.  อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป  รวมทัง้กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการให

เปนไปตามกฎหมาย   นโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกจิการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณ

อักษร  เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในการดําเนนิ
ธุรกจิและติดตามใหมกีารปฏิบัติตามอยางจริงจงั 
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 4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพือ่ใหมั่นใจวา การทาํรายการตางๆ ไดรับ
อนุมัติจากผูมอํีานาจ  มีการสอบทานและจัดทําบัญชทีีถู่กตอง  ตลอดจนมีระบบตางๆ  ที่สามารถ
ปองกนัการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชในทางมิชอบ 

 5.  การทาํรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมกีารพิจารณาอยางรอบคอบ มี
แนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษทั  และผูถือหุน   โดยผูมสีวนไดเสียไมมี
สวนรวมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนนิการและการ
เปดเผยขอมูลของรายการทีอ่าจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถกูตอง 

 6. ใหความเหน็ชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว  และได 
  ผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
 7. รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทยีมกนั และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูลงทนุ 
  อยางถูกตอง  มีมาตรฐานและโปรงใส 
 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
 9. เรียกประชุมผูถือหุน โดยกําหนด วนั เวลา สถานที ่และระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจน

กําหนดอัตราการจายเงนิปนผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเร่ืองที่
เสนอตอผูถือหุน  ในระหวาง 21 วันกอนวนัประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทจะงดรับลงทะเบียน
การโอนหุนก็ได  โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานกังานสาขาของบริษทั 
ไมนอยกวา 14 วัน กอนวนังดรับลงทะเบียนการโอนหุน  หรือ กาํหนดวันเพื่อกําหนดรายช่ือผูถอื
หุน  (Record Date : RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถอืหุนไมเกิน 2 เดือน และกําหนดวันปดสมดุ
ทะเบียนพักการโอนหุน 1 วัน ในวนัทําการถัดจากวันกาํหนดรายช่ือผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อ 
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ เพื่อสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุน และสิทธิในการรับเงนิปนผล 

 10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตอรายงานทางการเงนิ” โดยเปดเผยไว
ในรายงานประจําปของบริษัท  (แบบ 56-2)   และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (แบบ 56-1) 

 11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยืน่ตอหนวยงานกํากับดูแลทีเ่กีย่วของ  เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอความ 
  หรือลงรายการ เปนไปโดยถกูตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสาร 
  อ่ืนใดของบริษทั 
 12.  อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอ่ืน 
 13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกนิอํานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปน
กรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ  และมีความเปนอิสระ จํานวน  3 คน  เปน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาํหนาที่สนับสนนุการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล
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กิจการที่ดี โดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสีย่ง กระบวนการ
ตรวจสอบ  และการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกีย่วของ ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

  
 อํานาจดําเนนิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกนัระหวางผูสอบบัญชี คณะกรรมการ

บริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 2. มีอํานาจเชิญ ผูบริหาร  ฝายจัดการ  ฝายตรวจสอบภายใน  หรือพนักงานของบริษัท  ที่เกี่ยวของ

มาช้ีแจงใหความเห็นรวมประชุม หรือสงเอกสารตามทีเ่ห็นวาเกี่ยวของจําเปน ตลอดจนเขาถงึ
ขอมูลไดทุกระดับขององคกร 

 3. มีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของ และเร่ืองที่เกี่ยวของ ภายในขอบเขตของอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.   ปรึกษาผูเชีย่วชาญ  หรือทีป่รึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอก 
ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงนิอยางถกูตองและเพียงพอ 
 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน   ตลอดจนใหความเหน็ชอบในการพิจารณาแตงต้ัง  โยกยาย  เลิกจางหวัหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาทีเ่ปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทัง้เขารวมประชมุกับผูสอบบัญชี โดยไมมี
ฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

รายชื่อ 
(วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ) 

ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

1.  นายนพพร    พงษเวช 
- 13 พฤษภาคม 2554 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มีความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน 

พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58 
 

2.  นายกฤช     ฟอลเล็ต 
- 14 พฤษภาคม 2556 

กรรมการตรวจสอบ 
มีความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน 

พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58 

3.  พลตํารวจโทอัมรินทร  เนียมสกุล  
- 15 พฤษภาคม 2550 

กรรมการตรวจสอบ พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58 
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 5.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 6.    จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนาม  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และตองประกอบดวยขอมูล
อยางนอยดังตอไปนี้ 

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถกูตอง ครบถวน  เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 
 (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับ จากการปฎิบัติหนาที่ตาม

กฎบัตร (charter) 
 (ซ) รายการอืน่ที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ หรือการ 
 กระทาํดังตอไปนี้  ซึ่งอาจมผีลกระทบอยางมนีัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของ 
 บริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
  (ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

 (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย   หรือกฎหมายที่เกีย่วของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบริหาร ไมดําเนนิการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาทีก่ําหนด  
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานวามรีายการหรือการกระทาํดังกลาว ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 8. สนับสนนุและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 
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 9.  ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพือ่
พิจารณาอนุมติั 

 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย   ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมาย 

 ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมคีวามรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 
 ในป  2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน  3  คน และในจํานวน 3 คน มี 2 คน ที่มีความเช่ียวชาญ
ดานบัญชี  การเงนิ  มีการประชุมทัง้หมด  13  คร้ัง   โดยกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบทั้ง 13 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 100 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานการตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททกุไตรมาส นอกจากนี้ไดจัดทาํ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําปตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท และไดเปดเผยไวในแบบ 56-1 และแบบ 56- 2  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 (1) มีการเปดเผยจํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 
 (2) มีการประเมนิและสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสีย่ง 
 (3) มีการสอบทานการทํารายการระหวางกัน 
 (4) มีการพจิารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญช ี
 (5) มีการสอบทานรายงานทางการเงนิ 
 (6) มีการดูแลดานการปฏิบัติงานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย  และถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

และระเบียบขอบังคับตางๆ ของทางราชการ 
 (7) มีขอสรุป/ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบตอการดําเนนิการในดานตางๆ โดยรวม 

 
 9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน     คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ัง
กรรมการบริษทัจํานวน 3  คน เปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ทําหนาที่สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกจิการที่ดี 
 การสรรหา  เพื่อสรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้ เพื่อใหมัน่ใจไดวาบริษทัมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกลาวอยางโปรงใส 
 การกําหนดคาตอบแทน     เพื่อพิจารณาหลักเกณฑในการจาย   และรูปแบบคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัท  ทัง้นี ้เพื่อใหมัน่ใจไดวาบริษทัมีการพิจารณาคาตอบแทนอยางโปรงใสและเปนธรรม ดังรายช่ือตอไปนี้ 
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รายชื่อ 
(วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน) 

ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
    - 14 พฤษภาคม 2550 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58 

2. นายทนง        ศรีจิตร 
   - 15 พฤษภาคม 2551 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58 

3. นายสมศักด์ิ   ธนสารศิลป 
  - 14 พฤษภาคม 2556  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58 

 
 อํานาจดําเนนิการของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน   

1. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกีย่วของมาชี้แจง ใหความเห็นรวมประชุมหรือ
สงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

2. ปรึกษาผูเชีย่วชาญ  หรือ ทีป่รึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษา  หรือผูเชีย่วชาญภายนอก 

      ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 การสรรหา           
 1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั 
 2. ตรวจสอบประวัติและขอมูลตางๆ  ของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก   โดยคํานงึถงึความรู  ความ 
  สามารถ ประสบการณ  ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ   มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดย 
  เปนไปตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
 3.  จัดทําความเหน็หรือขอเสนอแนะตางๆ  เพือ่ใชประกอบการพิจารณา 
 4. เสนอช่ือบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกตอคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณา 
 5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   และนาํเสนอตอ 
  คณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนมุัติ 
 6.  ปฏิบัติการอื่นใด   ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
 การกาํหนดคาตอบแทน 
 1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแตละป 
 2. พิจารณากําหนดวงเงนิคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท   โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน

ของบริษัท วงเงนิคาตอบแทนที่ไดรับอนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุน  และจํานวนเงนิคาตอบแทนท่ี
จายในปที่ผานมา เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอทีป่ระชุมผูถือหุน
เพื่ออนุมัติ 
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 3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท โดยพจิารณาจากผลการปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่
และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงนิที่ผูถือหุนไดอนุมัติ และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนมุัติ 

 4. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  (ทีม่ิไดดํารงตําแหนง
กรรมการบริษทั) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อํานาจ หนาที่และปริมาณความรับผิดชอบ  
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมติั 

 5.    ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณาอนมุัติ 

 6.    ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
 
 9.2.4  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอ่ืน ทั้ง
ที่มีฐานะเปนพนกังาน หรือลูกจางของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเปนฝาย
จัดการ ทัง้นี ้ ตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาทีบ่ริหารจัดการกิจการของบริษัท ไดเปน
อยางดี มฐีานะเปนฝายจัดการ ทาํหนาที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั ซื่อสัตยสุจริตเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธรุกิจเชนนั้นจะ
พึงกระทาํภายใตสถานการณอยางเดียวกนั ดวยอํานาจตอรองทางการคาทีป่ราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปนกรรมการบริหาร มีจํานวนไมนอยกวา  5  คน  ดังนี้  
 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 
1.  นายบุณยสิทธิ์   โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
2.  นางจันทรา        บูรณฤกษ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
3.  นายทนง            ศรีจิตร กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
4.  นายวิชยั            กุลสมภพ กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
5.  นายสําเริง         มนูญผล กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58
6.  นายสมศักด์ิ      ธนสารศิลป กรรมการบริหาร พฤษภาคม 57 - พฤษภาคม 58

 

อํานาจดําเนนิการของคณะกรรมการบริหาร 
 1. แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและ

สวัสดิการ  แกพนกังานระดับตางๆ 
 2. แตงต้ัง ถอดถอน  คณะทาํงานอ่ืนใดเพื่อดําเนนิกิจการตางๆ   ในการบริหารงานของบริษัท 
 3. ออกระเบียบ ประกาศวาดวยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจใหแกกรรรมการบริหารและ/

หรือ พนักงานผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร เปนผูลงนามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบริษัทได 
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 4. อนุมัติการใหกูยืมเงนิแกบริษทัที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือบริษทัที่
มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอ่ืน ในวงเงนิแหงละไมเกินจํานวน 20 ลานบาท 

 5. อนุมัติการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือแกบริษัททีม่ีความสัมพันธทางธรุกิจกับบริษัท        ในฐานะ
ผูถือหุน  หรือบริษัททีม่ีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน  หรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงนิแหงละไมเกนิ
จํานวน  20  ลานบาท 

 6. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมทีม่ิใชธุรกรรมทางการเงนิ ในวงเงินแตละครั้งไมเกินจํานวน 20 ลานบาท 
 7. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงนิสินเชื่อ   ในวงเงนิแตละคร้ังไมเกิน จาํนวน  20  ลานบาท 
 8. อนุมัติการลงทนุ  ขายเงนิลงทนุในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอ่ืนใด  ในวงเงินแตละคร้ังไมเกิน

จํานวน  20  ลานบาท 
 9. อนุมัติการจัดหาและลงทนุในสินทรัพยถาวร  ในวงเงนิแตละคร้ังไมเกนิ จาํนวน  20  ลานบาท   
 10. อนุมัติการปรับสภาพ  ทําลาย ตัดบัญชี ซึง่สินทรัพยถาวร และสินทรัพยที่ไมมตัีวตน ที่เลิกใช 

ชํารุด  สูญหาย ถูกทําลาย เส่ือมสภาพหรือลาสมัยไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวมไม
เกินคร้ังละจํานวน  20  ลานบาท 

 11. อนุมัติการปรับสภาพ  ราคา การทาํลาย  ซึ่งวัตถุดิบ  และ/หรือ สินคาคงเหลือที่เส่ือมสภาพ หรือ
ลาสมัย   ซึ่งจะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงไมเกนิคร้ังละจํานวน  20  ลานบาท 

 12. อนุมัติการประนปีระนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  การรองทุกข การฟองรองคดี
และ/หรือการดําเนนิการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ  ในนามบริษทั สําหรับเร่ืองที่มิใชปกติวสัิย
ทางการคาที่มทีุนทรัพยไมเกนิจํานวน 2 ลานบาท และ/หรือ ที่เปนปกติวิสัยทางการคาทีม่ีทนุ
ทรัพยไมเกินจํานวน  20  ลานบาท 

 13. มอบอํานาจใหแกพนักงานระดับบริหารของบริษัท  หรือบุคคลอ่ืนใดทําการแทนได 
 14. มีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนกังานของบริษัทที่เกี่ยวของมาช้ีแจง  ใหความเหน็ รวมประชุมหรือ

สงเอกสาร ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 
 15. ปรึกษาผูเชีย่วชาญหรือที่ปรึกษาของบริษทั (ถามี)  หรือ จางที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญภายนอกใน

กรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 
 16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่เห็นสมควร 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 1. เสนอเปาหมาย  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษทั 
 2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษทัใหเปนไปตามทิศทาง  เปาหมาย  นโยบายทางธุรกิจ 
  ของบริษัท 
 3. รับผิดชอบในการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท  และสงเสริมใหมีการคิดคน

นวัตกรรมอยางตอเนื่อง 
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 4.    รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษทั ใหเปนไปตาม  กฎหมาย  วตัถุประสงค  ขอบังคับของบริษัท   
มติที่ประชุมผูถือหุน  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกีย่วของ 

 5. กรรมการบริหารอาจแบงงานกนัรับผิดชอบได  โดยตองรายงานความเปนไปของกจิการที่ตนดูแล
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหทราบ 

 6. ดูแลใหมีการจดัทํารายงานทางการเงนิ เพือ่ใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน
กอนเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  ตามลําดับ 

 7. พิจารณาเร่ืองที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาใหความเหน็ชอบหรืออนมุัติตอไป  
 8. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  และนาํเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมติั 
 9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

                                    การเขารวมประชุมของกรรมการบริหาร  ป  2557 
  คณะกรรมการบริหาร  มกีารประชุมรวมกบัผูบริหารอื่นๆ เปนประจําทุกเดือน  เดือนละ  1  คร้ัง    

โดยกําหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป  ดังนี ้
รายชื่อ จํานวนครั้งทีเ่ขารวมประชุม 

1. นายบุณยสิทธิ ์          โชควัฒนา 12/12 
2. นางจันทรา บูรณฤกษ 12/12 
3. นายทนง ศรีจิตร 12/12 
4. นายวิชัย  กุลสมภพ 12/12 
5. นายสําเริง                     มนูญผล 12/12 
6. นายสมศักด์ิ                        ธนสารศิลป 10/12 

 
 9.2.5 ผูบริหาร   ขอมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  ประกอบดวย 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางจันทรา  บูรณฤกษ ผูจัดการใหญ
2. นายทนง               ศรีจิตร รองผูจัดการใหญ
3. นายวิชัย กุลสมภพ ผูชวยผูจัดการใหญ
4. นางดรุณี สุนทรธาํรง ผูจัดการฝายบริหารงานกลาง และเลขานกุารบริษัท
5. นางสาวเกษรา      ส่ัมกาญจนรักษ ผูจัดการฝายบัญชี
6. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒนพงศ ผูจัดการฝายการเงนิ
7. นายวิเชยีร อรามเรือง ผูจัดการฝายกฎหมาย
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รายชื่อ ตําแหนง 

8. นายปวร จระมาศ ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
9. นางพิมพสิริ  ควรสุวรรณ ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ
10. นายภิรมย            ตองจริง ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
11. นายชูโต    จิระคุณากร ผูจัดการฝายวางแผนและพฒันาโครงการ 
12. นายสนทยา          ทับขันต ผูจัดการฝายพัฒนาสาธารณูปโภค 
13. นายทนิกร บุนนาค ผูจัดการฝายพัฒนาพื้นที่
14. นางทัศนีย อินทปุระ ผูจัดการฝายสํานักงาน
15. นายวัชรา แยมแกว ผูจัดการฝายภูมิสถาปตย

 
  ในเดือนมกราคม 2558 ไดมีการปรับโครงสรางองคกร และมีการแตงต้ังตําแหนงผูบริหารใหสอดคลอง
กับโครงสรางใหม ดังนี ้
 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นางจันทรา  บูรณฤกษ ผูจัดการใหญ
2. นายทนง               ศรีจิตร รองผูจัดการใหญอาวโุส
3. นายวิชัย กุลสมภพ รองผูจัดการใหญ
4. นางดรุณี สุนทรธาํรง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท
5. นายชูโต จิระคุณากร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
6. นางสาวเกษรา      ส่ัมกาญจนรักษ ผูจัดการฝายบัญชี
7. นางสาวสุวรรณี กิตติพิพัฒนพงศ ผูจัดการฝายการเงนิ

  
 ซึ่งผูดํารงตําแหนงขางตน จัดเปนผูบริหารตามคําจํากัดความของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
 
 อํานาจ - หนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ   
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีอํานาจหนาทีแ่ละความ
รับผิดชอบ ดังนี ้
 1. มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ

ของบริษัท มติที่ประชุมผูถอืหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
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 2. มีอํานาจในการสั่งการ ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควร เพื่อใหการดําเนนิการตามขอ 1. 
สําเร็จลุลวงไป และหากเปนเร่ืองสําคัญใหรายงาน และ/หรือ แจงใหคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ 

 3. มีอํานาจบังคับบัญชา บรรจุ  แตงต้ัง  ถอดถอน  โอนยาย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการ
ทางวนิัย ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดําเนินการตางๆ  
ดังกลาวตองไมขัดแยงกับอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

 4. มีอํานาจออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษทั โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย ขอบังคับ 
ระเบียบ ขอกาํหนด คําส่ังและมติใดๆ  ของคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 

 5. มีอํานาจอนมุติัจัดหา  และลงทุนในสินทรัพยถาวรแตละคร้ังไมเกิน  5  แสนบาท 
  - หากเกนิ  5  แสนบาท  แตไมเกิน 1  ลานบาท ตองลงนามรวมกับกรรมการบริหาร 1 ทาน หรือ

ลงนามรวมกบักรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส หรือ กรรมการรองผูจัดการใหญ ทานใด     
ทานหนึ่ง 

 6.  มีอํานาจอนมุติัเงินลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุนสามัญ และ/หรือ หลักทรัพยอ่ืนใดทีอ่อกโดยบริษทั
อ่ืนในวงเงินแตละคร้ังไมเกนิ 5  แสนบาท 

  -  หากเกนิ  5 แสนบาท  แตไมเกิน 1  ลานบาท  ตองลงนามรวมกับกรรมการบริหาร 1  ทาน   
   หรือ ลงนามรวมกับกรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส  หรือกรรมการรองผูจัดการใหญ  ทานใด 
                      ทานหนึ่ง 
 7.  มีอํานาจอนมุติัการเขาทาํนติิกรรมสัญญาทุกประเภท เวนแตนิติกรรมสัญญาทีเ่ปนการจายเงนิ 

อนุมัติไดในวงเงินแตละคร้ังไมเกิน 5  แสนบาท 
  - หากเกนิ  5  แสนบาท  แตไมเกิน 1  ลานบาท ตองลงนามรวมกับกรรมการบริหาร 1 ทาน หรือ 

ลงนามรวมกบักรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส หรือกรรมการรองผูจัดการใหญ ทานใดทาน
หนึง่ 

 8. มอบอํานาจ  และ/หรือ  มอบหมาย  ใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได 
 9. การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญขางตนไมสามารถกระทําได  หากกรรมการผูจัดการใหญ 
  อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ  กับบริษทั 
 10. ในการใชอํานาจดังกลาว หากมีขอสงสัย หรือความไมชดัเจนในการใชอํานาจหนาที่ตามที่กาํหนด

นี้  ใหเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษทัพจิารณา 
 11. ปฏิบัติการอื่นใด   ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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 อํานาจ - หนาที่ของผูบริหารรายอ่ืนๆ ที่สําคัญ   มีดังนี ้
 1. มีหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม  นโยบาย  กฎหมาย วัตถปุระสงค ขอบังคับ ระเบียบ

บริษัท มติคณะกรรมการบริหาร  มติคณะกรรมการบริษัท  และมติที่ประชุมผูถือหุน  ดวยความ
รับผิดชอบ  ระมัดระวัง  ซื่อสัตยสุจริต 

 2. ดําเนนิกิจการงานของบริษทั  ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ 

 3. อ่ืนๆ ตามทีก่รรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ตามความรับผิดชอบ 

 
 9.3  การสรรหาและแตงต้ังกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง 
 9.3.1  กรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่
จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มมีหาชนเปนผูถือหุน  ตามที่คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยคํานงึถงึความรู  ความสามารถ ประสบการณ  ความเช่ียวชาญ มี
วิสัยทัศนและคุณธรรม  สามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และตองมคุีณสมบัติเปนไปตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท  กอนเสนอช่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  และนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
เลือกต้ัง  
  กรรมการอิสระ หมายถงึ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและ
ผูถือหุนรายใหญ  นยิาม “กรรมการอิสระ”  ของบริษัท  เทากบั ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี ้
  (1)   ถือหุนไมเกนิรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มสิีทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษทัใหญ 
บริษัทยอย  บริษัทรวม   ผูถอืหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ใหนับรวมการถอืหุนของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ  ดวย 
  (2)  ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจํา  หรือ ผูมอํีานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกนั  ผูถอืหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ  ทั้งนี ้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท 
  (3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพนัธทางสายโลหิต    หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะทีเ่ปนบิดามารดา  คูสมรส   พี่นอง และบุตร  รวมทัง้คูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  
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ผูมีอํานาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  หรือ
บริษัทยอย 
  (4) ไมมี  หรือเคยมีความสัมพนัธทางธุรกิจกับบริษัท   บริษทัใหญ    บริษทัยอย    บริษทัรวม  
ผูถือหุนรายใหญ    หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท    ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนยั   หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มคีวามสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 
  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทาํเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ  การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยหรือบริการ หรือการให หรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน  ดวยการรับหรือใหกูยืมคํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกนัหนี้สิน รวมถงึ
พฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกนั  ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือ คูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชาํระตออีกฝายหนึง่  ต้ังแต
รอยละสามของสินทรัพยที่มตัีวตนสุทธิของบริษัท    หรือต้ังแตยี่สิบลานบาทข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกีย่วโยงกนัโดยอนุโลม แตในการ
พจิารณาภาระหน้ีดังกลาวใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหวางหนึง่ปกอนวนัที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกนั 
  (5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ   บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุน
รายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มนีัย   ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี     ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษทัรวม  ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมลัีกษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวนัที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 
  (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบริการเปนทีป่รึกษา
กฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน   ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป  จากบริษทั  บริษัทใหญ 
บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถอืหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   และไมเปนผูถือหุนที่มนีัย ผูมี
อํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนัน้ดวย   เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนัที่ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 
  (7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึน เพือ่เปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถอืหุนราย
ใหญ   หรือผูถอืหุนซ่ึงเปนผูที่เกีย่วของกับผูถือหุนรายใหญ     
  (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มนีัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนยัในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนกังาน ทีป่รึกษาที่รับเงนิเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึง่ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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ของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มนียักับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทยอย 
  (9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดทีท่ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกีย่วกับการดําเนนิงาน
ของบริษัท 
  ทั้งนี้  หากคณะกรมการกํากบัตลาดทุน  ไดมีประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระของบริษัท ตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีประกาศเปล่ียนแปลงไปทกุประการ 
  ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
  ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ผานมากรรมการอิสระของบริษัท ไมมคีวามสัมพันธทางธุรกิจหรือ
การใหบริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระ ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑทีก่ําหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ
ตลาดทุนวาดวยการขออนญุาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 
 
 9.3.2  การสรรหากรรมการบริษทัและผูบริหารระดับสงู 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
เปนรายบุคคลและมีพื้นฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ     เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไมมีลักษณะตอง 
หามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถงึการขาดความเหมาะสมที่จะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยประกาศกาํหนด  เพื่อเสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ตองออก
ตามวาระตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพจิารณาและนาํเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกต้ังเปน
รายบุคคล เวนแตกรณีทีม่ิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะ
พิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลอืกต้ังเขาเปนกรรมการบริษทัในตําแหนง
ที่วางลงตามขอบังคับของบริษัท 
 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมสิีทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา
เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนตามหลักเกณฑทีก่ําหนด ซึ่งสามารถดูไดจาก
เว็บไซตของบริษัท  (www.spi.co.th) 
 1. คณะกรรมการบริษัท 
 องคประกอบและการเลือกต้ัง   ตามขอบังคับบริษัทฯ  หมวดที่  3 คณะกรรมการ ขอ 18  และ
กฎบัตร ใหทีป่ระชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนตําแหนงกรรมการบริษัทแตตองไมนอยกวา 5 คน และ
เลือกต้ังบุคคลที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท รวมทัง้ตองไมมีลักษณะที่แสดง
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ถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจดัการกิจการทีม่ีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกาํหนด  และกรรมการบริษัทไมนอยกวากึง่หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมดตองมถีิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และมีจํานวนกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
 วิธีเลือกต้ังกรรมการบริษทั  ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที ่3 คณะกรรมการ ขอ 20 กรรมการ 
บริษัทนัน้ใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกต้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 (1) ผูถือหุนคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทากับหนึง่หุนตอเสียงหนึ่ง 
 (2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม  (1)   เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ 
  หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทา 

จํานวนกรรมการที่ทีป่ระชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดรับการ
เลือกต้ังในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสียงเทากนัเกินจํานวนกรรมการทีท่ี่ประชุมผูถือหุน
ตองเลือกต้ังในคร้ังนัน้ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

  วาระการดํารงตําแหนง 
  (ก) การออกตามวาระ  ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 21 และกฎบัตร
กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทกุคร้ังใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสาม
เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการบริษทัทีจ่ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึง่ในสาม กรรมการบริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง   ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลังๆ  ตอไปใหกรรมการบริษทัคนที่อยูในตําแหนงนานทีสุ่ดนั้นเปนผู
ออกจากตําแหนง กรรมการบริษัทซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
  (ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ 
   1. ตามขอบังคับบริษัทฯ  หมวดที่  3  คณะกรรมการ  ขอ  22  และ 24 และกฎบัตร
กําหนดใหกรรมการบริษทัพนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี ้
    1.1  ตาย 

    1.2 ลาออก 

    1.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทฯ 
    1.4 มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม  ที่จะไดรับความไววางใจให

บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกาํหนด 

    1.5 ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

    1.6 ศาลมีคําส่ังใหออก 
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และเมื่อตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการบริษัทแทนตําแหนงกรรมการบริษัท
ที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการบริษทัจะเหลือนอยกวา 2 เดือน    
และจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพยีงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 
 2. ตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
อาจลงมติใหกรรมการบริษัทคนใดออกจากตําแหนงกอนถงึคราวออกตามวาระได   ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในส่ีของจํานวนผูถอืหุน      ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนบัรวมกนัไดไมนอยกวากึ่ง
หนึง่ของจํานวนหุนทีถ่ืออยูโดยผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

 บริษัทฯ   ไมไดกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด    เพราะเช่ือวา 
ความสามารถทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของกรรมการบริษัทแตละคนไมไดข้ึนอยูกับอาย ุ ตราบเทาที่
กรรมการบริษทัทกุคนมีความต้ังใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาทีก่รรมการบริษทั ตามที่ไดรับความไววางใจ
จากคณะกรรมการบริษทัและผูถือหุน       เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษทันัน้ เปนสิทธิของผูถือหุนโดยแทที่จะคัดเลือกบุคคลเขาทําหนาทีใ่นการกาํหนดนโยบายและ
ควบคุมการดําเนนิงานของบริษัท แทนตน  
 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
  องคประกอบและการแตงต้ัง  ตามกฎบัตร ตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยทัง้หมดตอง
เปนกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติเปนกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ ดังนี้   
 1. ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน 
 2. เปนกรรมการอิสระ 
 3. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ใหตัดสินใจในการดําเนนิการ 
  ของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษทัรวม  บริษทัยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่ 
  อาจมีความขัดแยง 
 4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษทัยอย หรือบริษทัยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปน

บริษัทจดทะเบียน 
 5. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งนี้ตองมกีรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะ
สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงนิได 
 ทั้งนี้  หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ไดมปีระกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบัติกรรมการ
ตรวจสอบใหม กรรมการตรวจสอบของบริษัท ตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 
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 วาระการดํารงตําแหนง 
 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบัตรมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  1  ป  นับจากวันที่มี
มติแตงต้ัง และเมื่อครบวาระแลวหากคณะกรรมการบริษทัหรือที่ประชุมผูถือหุน ยังไมไดมีมติแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมก็ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนจะไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม  แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุด
เดิมที่หมดวาระลง  ในการแตงต้ังตองกระทําภายใน 2 เดือน   นับแตวนัครบวาระของคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิม  กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมได 
 (ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ   ตามกฎบัตรกําหนดใหกรรมการตรวจสอบพนจาก
ตําแหนง  (นอกจากการออกตามวาระ)  ดังนี ้
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. พนจากสภาพการเปนกรรมการบริษัท 
 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
 5. ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาด
ทุนและเม่ือตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง  (นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) และยังคงเหลือวาระไมนอย
กวา 2 เดือน  ใหคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถอืหุนแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนตําแหนงทีว่างในการประชุมคราวถัดไป และจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการตรวจสอบที่ตนแทน 
 บริษัทฯ  ไมกาํหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานทีสุ่ดของกรรมการตรวจสอบ
ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 
 3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 องคประกอบและการแตงต้ัง   ตามกฎบัตรตองมีจํานวนไมนอยกวา  3  คน   โดย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืนใหดํารงตําแหนงดังกลาว       ทั้งนี้ตองมี
ความรูและประสบการณเพยีงพอที่จะทาํหนาที่สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 วาระการดํารงตําแหนง 
 (ก) การออกตามวาระ  ตามกฎบัตร มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป นับจากวนัที่มมีติ
แตงต้ังและเม่ือครบวาระแลว  หากคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนชุดใหมก็ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวา
คณะกรรมการบริษัทจะไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดใหม แทนคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดเดิมทีห่มดวาระลง ในการแตงต้ังตองกระทาํภายใน  2  เดือนนบัแตวันครบ
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วาระของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมได 
 (ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ     ตามกฎบัตรกําหนดใหกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนพนจากตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี ้
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
และเมื่อตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวางลง (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ)  และยังคง 
เหลือวาระไมนอยกวา  2  เดือน ใหคณะกรรมการบริษทัแตงต้ังกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แทน
ตําแหนงทีว่างในการประชุมคราวถัดไปและจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนที่ตนแทน 
 บริษัทฯ ไมกาํหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุดของกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
 
 4. คณะกรรมการบริหาร 
  องคประกอบและการแตงต้ัง ตามกฎบตัรตองมีจํานวนไมนอยกวา 5  คน   โดยคณะกรรมการ 
บริษัทเปนผูแตงต้ังกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอ่ืน ทั้งที่มีฐานะเปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท และ/
หรือบุคคลภายนอกใหดํารงตําแหนงดังกลาว  ทั้งนี้  ตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่
บริหารจัดการกิจการของบริษัท ไดเปนอยางดี 
  วาระการดํารงตําแหนง 
 (ก) การออกตามวาระ    ตามกฎบัตร  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1  ป  นับจากวันที่มี
มติแตงต้ังและเม่ือครบวาระแลว    หากคณะกรรมการบริษัทยงัไมไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหารชุดใหม
ก็ใหคณะกรรมการบริหารชดุเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไป   จนกวาคณะกรรมการบริษัทจะไดแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมแทนคณะกรรมการบริหารชดุเดิมที่หมดวาระลง     ในการแตงต้ังตองกระทาํภายใน   2    เดือน
นับแตวันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหาร  ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับ
การแตงต้ังใหมได 
 (ข) การออกท่ีมิใชการออกตามวาระ   ตามกฎบัตร  กําหนดใหกรรมการบริหารพนจาก
ตําแหนง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี ้

 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะไดรับความไววางใจใหบริหาร

กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

148 
 

 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
และเมื่อตําแหนงกรรมการบริหารวางลง  (นอกจากถงึคราวออกตามวาระ)  และยังคงเหลือวาระไมนอยกวา   
2  เดือน  ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการบริหาร แทนตําแหนงที่วางในการประชุมคราวถัดไปและจะ
อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารที่ตนแทน 
 5. การแตงต้ังผูจัดการใหญ รองผูจัดการใหญและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ      จากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท      โดยพิจารณาจากความรู   ความสามารถ   ประสบการณ   และแนวทางการ
ดําเนนิงานของบริษัท 
 6. การแตงต้ังผูบริหารรายอ่ืนๆ    ฝายบริหารเปนผูพิจารณา   ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบของ
บริษัท  ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัท  ที่มีความสามารถและเหมาะสม 
 
 9.4  การกาํกับดูแลการดําเนินงานของบริษทัยอยและบริษัทรวม 
          บริษัทฯ  ไมมบีริษัทยอยมีแตบริษัทรวม บริษัทฯ และบริษัทกลุมสหพฒันจะพิจารณาศักยภาพใน
การลงทุนและจะลงทุนรวมกนัหรือรวมลงทนุกับบริษทัรวมทุนอ่ืน โดยมีนโยบายใหบริษัทที่รวมลงทนุและทาํ
ธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบักิจการที่ลงทุนมากทีสุ่ดเปนผูติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทนั้นๆ   เพื่อใหทราบ
ปญหาที่เกิดข้ึนและรายงานใหบริษัทฯ และผูถือหุนในกลุมทราบ เพื่อรวมกันเสนอแนวทางแกไขใหทันกับ
สถานการณนัน้ๆ ซึง่นโยบายและวธิีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษทัที่บริษทัอ่ืนของกรรมการ
บริษัทและผูบริหาร กลุมสหพัฒนจะมทีีมผูบริหารระดับสูงเปนผูพิจารณาวาบริษทันัน้ประกอบธุรกจิอะไร จะ
พิจารณากรรมการบริษทัหรือผูบริหารในกลุมที่มีความรู ความสามารถ และมีความชํานาญในธรุกิจนั้นๆ  เขา
ไปเปนตัวแทนของกลุมในฐานะผูรวมทนุหรือตามสัญญารวมทุน มีหนาที่ดําเนนิการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุด
ของบริษัทรวมทุนนั้นๆ โดยบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการควบคุม อํานาจในการบริหารนั้นข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการของบริษัทนัน้ๆ 
 
 9.5   การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
    บริษัทฯ มกีารปฏิบัติตามหลักการการกาํกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเร่ืองการใชขอมลู
ภายใน โดยกาํหนดไวเปนลายลักษณอักษรใน จรยิธรรมในการดําเนินธุรกิจ หัวขอ ความขัดแยงของ

ผลประโยชน  และจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท  ผูบริหาร และพนักงาน หวัขอ ความรบัผิดชอบใน

หนาที่ โดยใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย 
สุจริต  มีวนิัยและมีจิตสํานกึที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง   โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษทั เปนสําคัญ  
ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพือ่ตนเอง และ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสิน
ของบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอ่ืน      และหาม
กระทาํการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอ่ืนใดใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษทัฯ รวมทัง้มีการกาํหนดเรื่องการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัท หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนกังาน ซึ่งอยูในหนวยงานท่ีรับทราบ
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ขอมูลภายในทําการซ้ือ/ขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงนิแกสาธารณชน 
ทุกไตรมาสเลขานุการบริษทัไดออกจดหมายแจงเตือนใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของรับทราบ
ชวงระยะเวลาการหามซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท จนกวาจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไดมีการ
เปดเผยขอมูลสูสาธารณชนแลว  
   นอกจากนี ้ กรรมการบริษัท ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะมีหนาที่ตอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยบริษทัฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังตอไป และยังกาํหนดหลักเกณฑ
ใหกรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษทั ผูบริหารและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ เมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารคร้ังแรก และรายงานเม่ือมกีารเปล่ียนแปลง
ขอมูลการมีสวนไดเสีย โดยสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษัทจะสง
สําเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 
วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน 
   บริษัทฯ ไดแจกนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ  5  หมวด จริยธรรม
ในการดําเนนิธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบริหาร  และพนักงาน  ใหแกกรรมการบริษทั  ผูบริหาร
และพนกังานทุกคน พรอมทั้งเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท (www.spi.co.th)   เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตนในการดําเนินธุรกิจ และเปนหลักยึดในการทาํงาน  
 นอกจากนี ้  ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท   มีการกําหนดเร่ืองดังกลาว โดย
กําหนดบทลงโทษทางวนิัยไวสูงสุด  คือ การเลิกจาง  ซึ่งกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงานไดปฎิบัติ
ตามทีก่ําหนด  กรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนกังาน  ของบริษัท  สวนใหญอยูกับบริษัทฯ เปนเวลานาน  
ไดรับการปลูกฝงปรัชญาของ  ดร.เทยีม   โชควัฒนา  มาเปนเวลานาน  ทาํใหมีความซ่ือสัตย  รักองคกร ดูแล
ทรัพยสินของบริษัท ไมใหมีการนาํทรัพยสินของบริษทั ไปใชโดยมิชอบ และปจจุบันมกีารกําหนดอํานาจ  
หนาที ่ ไวเปนลายลักษณอักษร  บริหารงานโดยคณะบุคคล  มีการประชุมหารือรวมกนั  
 
 9.6 คาตอบแทนของผูสอบบญัชี 
 9.6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit fee) 
  บริษัทฯ จายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ 
เอ อินเตอรเนช่ันแนล  จาํกดั  ในรอบปบัญชีที่ผานมา ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  คาสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม 480,000.-  บาท 
2.  คาสอบบัญชีประจํางวด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 660,000.-  บาท 
3.  คาบริการในการสอบทานงานของผูสอบบัญชีอื่น 250,000.-  บาท 

รวมทั้งส้ิน    1,390,000.- บาท 
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 9.6.2  คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
  บริษัทฯ จายคาตอบแทนงานบริการอืน่ ใหแก ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ 
เอ อินเตอรเนช่ันแนล  จาํกดั  ในรอบปบัญชีที่ผานมา ดังนี ้
  การสอบทานคาลิขสิทธิ ์         40,000.-     บาท 
  คาบริการอื่นทีจ่ะตองจายในอนาคตอันเกดิจากการตกลงท่ียังใหบริการไมแลวเสร็จ  ในรอบป
บัญชีที่ผานมา  -ไมมี- 
 
 9.7  การปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ  
  บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี  สําหรับบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางท่ี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดในเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากเร่ืองที่เปดเผยไวขางตนแลว ดังนี ้
 
  การปฐมนิเทศและคูมือกรรมการบริษทั  
  กรรมการบริษทัที่เขารับตําแหนงใหม  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัจะมีการแนะนาํ
กรรมการบริษทัคนใหม แนะนาํนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มอบคูมือกรรมการบริษทัและรายงาน
ประจําป   ซึง่คูมือกรรมการบริษัทไดมีการปรับปรุงและไดแจกใหแกกรรมการบริษัทและผูบริหารทุกคน    เพื่อ
ใชเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที ่ประกอบดวย 
    1.   การเปรียบเทยีบ ขอบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  และหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีในหัวขอตางๆ ที่เกีย่วกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษทั
และผูบริหาร เชน การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     
ความมีผลสมบูรณในการดําเนนิกิจการของคณะกรรมการบริษัทและการเลือกต้ังกรรมการบริษทั 
    2.   กฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ 
    3.  หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  ประกอบดวย  นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ  หลักการ
กํากับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดําเนนิธรุกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบริหาร และ
พนกังาน 
  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัท จดัใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 
2557 ซึ่งเปนความเหน็ของกรรมการบริษัทแตละคนตอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ
โดยรวม  โดยมีแบบประเมนิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เมื่อไดคะแนนประเมินจากกรรมการ
บริษัทแตละคนแลว  จะนํามาหาคาเฉลีย่ในแตละหัวขอ เพื่อจัดลําดับคะแนนในแตละหัวขอ เพื่อใหทราบวา
ขอใดไดคะแนนมากที่สุดและขอใดไดคะแนนนอยที่สุดและหาคะแนนเฉล่ียรวมอีกคร้ัง ซึ่งไดเกบ็คะแนน
ประเมินไวทุกป  ต้ังแตเร่ิมการประเมนิเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน  ปญหาและอุปสรรคตางๆ   ใน
ระหวางปที่ผานมา  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัทมากยิง่ข้ึน   ซึ่งผลการประเมินใน
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ป 2557 อยูในเกณฑดี (79.65%) และไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยการประเมินไดแบงหวัขอ การประเมินเปน 13 หัวขอใหญ คือ 

1. ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม ผลการดําเนนิงาน และการดําเนนิการแกไข
ปญหาของฝายจัดการ 

2. บทบาทหนาทีข่องตน ธุรกิจของบริษัท และกลยทุธของบริษัท 
3. ความสัมพันธที่ดีตอกันของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร 
4. บทบาทของกรรมการผูจัดการใหญมีการกําหนดไวอยางชัดเจน 
5. การประเมนิผลงานของกรรมการผูจัดการใหญมีกระบวนการที่เหมาะสม 
6. การทาํหนาที่ของอนุกรรมการตางๆ 
7. การจัดสรรเวลาของคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาเร่ือง นโยบายและทศิทางของ

บริษัท  ผลการดําเนินงาน  และแนวทางแกไขการดําเนนิงาน หากไมเปนไปตามที่กาํหนด 
8. การเตรียมตัวกอนการประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
9. คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเหน็อยางเปนอิสระ 
10. คณะกรรมการแสดงความเห็นอยางเปนกลาง 
11. ประธานกรรมการเปดโอกาสและสนับสนนุใหกรรมการบริษัททกุทานแสดงความเหน็อยาง

เปนอิสระ 
12. คณะกรรมการบริษัทเหน็วาผูลงทนุมีความเช่ือมั่นในคณะกรรมการ 
13. การปฏิบัติเร่ืองการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทเปนที่ยอมรับในหมูพนกังานบริษทั 

 
  การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ 
                  มีการประเมนิผลงานประจําปของกรรมการผูจัดการใหญ  โดยมีแบบประเมินผลงานของ CEO 
ซึ่งเปนแบบประเมินของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนความเห็นของกรรมการบริษัทแตละคนตอผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อกรรมการผูจัดการใหญ นํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  โดยการ
ประเมินไดแบงหวัขอ การประเมินเปน 3 หมวด คือ 

       หมวดที่ 1 ความคืบหนาของแผนงาน 
 หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ในหัวขอ ความเปนผูนาํ  การกําหนดกลยุทธ  การปฏิบัติ
ตามกลยทุธ  การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงนิ ความสัมพันธกับคณะกรรมการ  ความสัมพนัธกับ
ภายนอก  การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร  การสืบทอดตําแหนง  ความรูดานผลิตภัณฑและ
บริการ 
 หมวดที่ 3 การพัฒนา กรรมการผูจัดการใหญ 
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  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทตอรายงานทางการเงิน 
   คณะกรรมการบริษัท  ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอความเชื่อถือไดและความถกูตองของขอมูล
ทางการเงนิ  เพื่อใหผูถือหุนหรือนักลงทนุใชประกอบในการตัดสินใจ จงึไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงนิ ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจดัการใหญ 
แสดงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)      
 
   การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
    คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษทัและถือเปน
หนาที่สําคัญเพื่อรับทราบและรวมตัดสินใจในการดําเนนิธุรกิจของบริษัท  ในป 2557 บริษัทฯ ไดมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  12  คร้ัง  โดยกาํหนดตารางการประชุมไวลวงหนาทกุป และไดแจกตารางการประชุม
ใหกรรมการบริษัททกุคนทราบลวงหนา เลขานุการบริษทัจะสงจดหมายเชิญประชุม ซึง่มีการกาํหนดระเบียบ
วาระการประชุมทัง้วาระเพือ่ทราบและวาระเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมคร้ังกอน และเอกสาร
ประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบเร่ืองเพื่อพิจารณาลวงหนา ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด และขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดใหสงหนงัสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไมนอยกวา 7 วนักอน
วันประชุม  ซึง่ไมนอยกวา 5 วันทําการ รวมทัง้แนบแบบ 59-2 เพือ่เปนการเตือนใหกรรมการบริษัทรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษทั หากมีการเปล่ียนแปลงในรอบเดือนที่ผานมา โดยประธาน
กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ จะรวมกันพิจารณาเร่ืองเขาวาระการ
ประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได โดยเสนอผานเลขานุการบริษทั และหากตองการขอมูลเพิ่มสามารถขอขอมูลเพิ่มจากกรรมการ
ผูจัดการใหญ หรือเลขานกุารบริษัทได 
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริษัท   ทําหนาที่ประธานทีป่ระชุม
ดําเนนิและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้      
   เรื่องสืบเนื่อง      เปนการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังกอน    
 วาระเพื่อทราบ  เปนการรายงานในเร่ืองสําคัญ เชน วาระการรายงานผลประกอบการ เปนการ
รายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผานมา  และวาระการถือหลักทรัพยบริษทัฯ ของกรรมการบริษัท เปน
การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ 
 วาระเพื่อพิจารณา  เปนวาระที่เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเหน็ชอบหรือ
อนุมัติ โดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียในวาระใดตองออกจากการประชุม และไมมีสิทธิลงคะแนนเสียงใน
วาระนั้น ประธานกรรมการบริษัทเปดโอกาส และสนับสนุนใหกรรมการบริษัททุกคนแสดงความเหน็อยางเปน
อิสระ กรรมการบริษัทมกีารอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย  ประธานที่ประชุมเปนผูประมวล
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ความเห็น  ขอสรุปที่ไดจากทีป่ระชุม  ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม  การวินิจฉัย
ชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการบริษัทคนหนึง่มีเสียงหนึ่งเสียง ถาคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสียงชี้ขาด 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากผูบริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทได
เขารวมประชุม เพื่อชี้แจงเร่ืองตางๆ  แลว  ยงัไดเชิญผูบริหารอื่นในฐานะผูเกี่ยวของกับปญหาโดยตรงเขา
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงขอมลูดวย 
  เมื่อเสร็จส้ินการประชุม เลขานุการบริษทัจะจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรและ
จัดเก็บรายงานการประชุม  ที่ประธานกรรมการบริษัทไดลงนามและผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั 
พรอมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 
  นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารสามารถ
ประชุมระหวางกนัเอง และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 
  ในป 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 คร้ัง การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัท มี
รายละเอียดอยูในหวัขอ โครงสรางการจดัการ ในจํานวนกรรมการบริษัท  มกีรรมการบริษัท เขารวมประชุม
มากกวารอยละ 75  ของการประชุมทัง้ป     
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10.  ความรับผิดชอบตอสังคม 
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ 
 

ความรับผิดชอบตอสังคม เปนส่ิงที่บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญ โดยไดกําหนดไวใน
วิสัยทัศน พนัธกิจของบริษทั เพื่อนาํไปสูการพัฒนาอยางยัง่ยนืของการดําเนนิธุรกจิ ในทุกประเภทธุรกิจของ
บริษัท ทัง้การลงทุน การใหเชาและบริการ และสวนอุตสาหกรรม  ตลอดจนกําหนดทิศทาง แนวทางการ
บริหารใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน อาทิ  ผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน 
ชุมชน ส่ือมวลชน ภาครัฐ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การลดผลกระทบเชิงลบและสรางผลกระทบเชิงบวก ทัง้
ในทางตรงและทางออมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ดวยความมุงมั่น ต้ังใจของผูบริหาร และพนกังานทุกระดับ ไดรวมกําหนดแนวคิด แนวปฏิบัติดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุกกระบวนการดําเนนิธุรกจิ 
ดังนัน้ทกุข้ันตอนของการปฏิบัติงานตองชัดเจน โปรงใส เทาเทียม เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได รวมถงึ
ความรับผิดชอบตอสังคมดานอ่ืนๆ อาท ิ การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การรวม
พัฒนาชุมชนและสังคม  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกบัแนวคิด “คนดี สินคาดี สังคมดี” ที่
บริษัทฯ และบริษัทกลุมสหพัฒน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติเสมอมา สงผลใหในปที่ผานมาบริษัทฯ 
ไดรับรางวัล CSR Recognition ประจําป 2557 ประเภทรางวัล Rising Star จากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ ESG 100 Certificate จากสถาบันไทยพัฒน ซึ่งเปนผลงานที่แสดงถงึความมุงมัน่ของ
บริษัท ที่จะพฒันาองคกรสูความยัง่ยนื   และใหความสําคัญกับการดําเนนิธุรกิจอยางสมดุล   ในมิติดาน
ส่ิงแวดลอม  สังคม  และบรรษัทภิบาล อีกทัง้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา เปนกลุมอุตสาหกรรม
รายเดียวของประเทศไทย ที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกริฟฟธ (Griffith 
University) ประเทศออสเตรเลีย ที่ไดรับการยอมรับดานความเปนเลิศทางวิชาการและงานวจิยั เพื่อเขารวม
โครงการ เร่ือง การศึกษาอรรถประโยชนจากการดําเนินงานดานสุขภาพและความปลอดภัย ในการพัฒนา
โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

บริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยงัพรอมที่จะใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเผยแพรขอมูล ความรู ดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง รวมถงึรณรงคเชิญชวน
ใหทุกภาคสวนรวมกนัลงมอืปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อนําไปสูการแกปญหาดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมอยางแทจริงยั่งยืนตลอดไป 
 

 

        นางจันทรา  บูรณฤกษ 
        กรรมการผูจัดการใหญ 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

157 
 

 10.1  นโยบายภาพรวม 
 บริษัทฯ มนีโยบายในการดําเนนิธุรกิจของบริษัท และบริษัทรวม โดยใหความสําคัญดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ทัง้ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการหลัก
ของธุรกิจ (CSR-after-process) สงผลใหเกิดการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
ประกอบกับแนวคิด “คนดี สินคาดี สังคมดี” ที่บริษทัฯ ตระหนักใหพนักงานปฏิบัติอยางตอเนือ่ง เพื่อการ
พัฒนาอยางยัง่ยนื 
 

เปนหนึ่งในการลงทุน บริการดวยใจ มุงมั่นพฒันา สรางคุณคาใหสังคม 

 

 

ลงทุนในกิจการที่มโีอกาสเจริญกาวหนา เพิ่มความพึงพอใจในการสนับสนุนงานการคาและบริการ พัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสูมาตรฐานสากล  

สงเสริมใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรม  

ตลอดจนรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

                                                    ขยายตัวทางธุรกิจอยางย่ังยืน 

10.2  การดําเนินงานและการจดัทํารายงาน  

กรอบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบการ
พัฒนาธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง บริษัทฯ ดําเนนิการและจัดทํารายงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมตามหลักการ
มาตรฐานสากล กฎเกณฑ เงื่อนไข บรรทัดฐานของ
กฎหมาย ขอบังคับของภาครัฐที่ใชควมคุมการดําเนิน
กิจการที่เกีย่วเนื่องกบัธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบัติ 
หรืออ่ืนๆ ที่มกีําหนดอยูและเปนที่ยอมรับในระดับสากล  
รวมทัง้   หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   (ฉบับปรับปรุง 

คร้ังที่ 1) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึง่ไดรับอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบรอยแลว 

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมาย

พัฒนาอยางย่ังยืน 

คนดี   สินคาดี   สังคมดี 

ธุรกิจ     
การลงทุน
ในหุนบริษัท

ตางๆ 

ธุรกิจ     
การใหเชา
และบริการ 

 

ธุรกิจ 
สวน

อุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจ   สังคม   ส่ิงแวดลอม 
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 ตลอดจนนําหลักการ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of 
Industrial Work : CSR-DIW) ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอไดจัดข้ึน 
เพื่อสงเสริมการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอสังคมแกผูประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอยาง
ยั่งยนื (Sustainable Development) รวมทั้งสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมสามารถดําเนนิการ
รวมกับชุมชน และไดรับการยอมรับจากชมุชนรอบขาง เปนการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแขงขัน และ
สรางการเติบโตอยางยัง่ยนืใหเกิดข้ึนทั้งภายในประเทศและระดับสากล  จากการดําเนนิการดังกลาวสามารถ
สะทอนผลการดําเนินงานดานการรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพิ่มความยอมรับโดยรวมแกผูถือหุน 
ลูกคา คูคา คูแขง  เจาหนี้  พนกังาน ส่ือมวลชน ภาครัฐ ชุมชนและสังคม  ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอ่ืน  
    

 การระบุและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษัทฯ  มีการระบุและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย โดยพิจารณาจากการประกอบ
ธุรกิจหลัก  3  ประเภท คือ ธุรกิจการลงทนุในหุนบริษัทตางๆ   ธรุกิจการใหเชาและบริการ และธุรกิจสวน
อุตสาหกรรม  โดยใชแนวทางการตัดสินใจ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูมีสวนไดเสีย บริษัทฯ คํานงึถึง
ความตองการ ความสนใจ ตลอดจนผลกระทบที่เกดิข้ึน จากนโยบายและการดําเนนิงานของบริษัท ทั้ง
ทางตรงและทางออม   รวมไปถึงการประสานประโยชนใหเกิดข้ึนระหวางธุรกิจกับผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 
พบวา ผูมีสวนไดเสียที่มีสวนเกีย่วของกับกระบวนการธรุกิจ ประกอบดวย ผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน 
ชุมชนและสังคม ส่ือมวลชน ภาครัฐ 



 

ผูมีสวนไดเสยีที่มีสวนเกี่ยวของกบักระบวนการธรุกจิ 

ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
 ผูถือหุน  ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

 การประชุมผูถือหุน 

 รายงานประจําป 
 Website บริษัท 

 ระบบขาวตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

 Company Visit 

 งานนักวิเคราะห นักลงทุน พบ
กลุมสหพัฒน 

 จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนประจํา
ทุกป 

 รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 

 เยี่ยมชมการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 จัดใหมีการพบปะระหวางนักลงทุน กบั 
ผูบริหารกลุมสหพัฒน 

 

 เกิดการซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

 เชื่อมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 เขาใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 เงินปนผล 

 ลูกคา  ความพึงพอใจในการบริการ 
 ดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

 การประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

 นําเสนอการบริการในรูปแบบใหมๆ 

 การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

 การจัดทําโครงการ CSR 

 Website บริษัท 

 E-mail 

 ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

 พัฒนาการบริการใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา 

 สรางเครือขายทางธุรกิจที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

 มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา
ปละ 1 ครั้ง 

 ใหความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจของโรงงานภายในสวน
อุตสาหกรรม 

 มีการประกาศการคิดอัตราคาบําบัดน้ํา
เสียที่ชัดเจนและเปนธรรม 

 เปดเผยขอมูลผลการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําเสีย เดือนละ 1 ครั้ง 

 ไดรับการรับรองระบบ ISO 9001:2008 
และระบบ ISO 14001:2004 

 ไดรับรางวัล Rising Star 
 มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจของโรงงานภายในสวน
อุตสาหกรรม 

 การใชน้ํารีไซเคิลภายในสวนอุตสาหกรรม 
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ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
 คูคา /  

ผูรับเหมา /  
ผูขายวัตถดุิบ 

 การทําธุรกิจแบบยุติธรรมโปรงใส 

 การใหคําปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู 
 การประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

 การพัฒนาและเรียนรูรวมกัน 

 วิเคราะห คูคา / ผูรับเหมา / ผูขาย
วัตถุดิบ ในหวงโซอุปทาน 

 โทรศัพท 
 บอรดประชาสัมพันธ 
 E-mail 
 

 มีนโยบายการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ
กับคูคา 

 มีขอตกลงที่ยุติธรรมในการทําการคา
รวมกัน 

 มีการพัฒนาคูคาใหสามารถทําธุรกิจ
รวมกัน 

 คัดเลือกคูคา / ผูรับเหมา / ผูขาย
วัตถุดิบ ในหวงโซอุปทาน 

 จัดอบรมใหความรูทางธุรกิจที่เกี่ยวของ 
 ใหคําปรึกษาและวิเคราะหดานการ
ลงทุน 

 ไดรับการรับรองระบบ ISO 9001:2008 

 เครือขายทางธุรกิจ 

 เพิ่มศักยภาพ 

 สรางมาตรฐานดานตางๆ 

 พนักงาน  คาตอบแทนและสวัสดิการ 
 ความมั่นคงและกาวหนา 

 คุณภาพชีวิตที่ดี 

 การพัฒนาความรูและทักษะ 

 การสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน 

 การประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและ
พนักงาน 

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 บอรดประชาสัมพันธ 
 Website บริษัท 

 E-mail 

 การรับขอรองเรียน 
 

 ใชหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรม 

 พัฒนาความรู/ทักษะของพนักงาน
อยางตอเนื่อง 

 จัดใหมีคณะทํางานพิจารณากําหนด
คาตอบแทนพนักงาน 

 วางเสนทางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path)และแผนสืบทอด
ตําแหนงงาน  ใหกับพนักงาน 

 การคุมครองผูรองเรียน 

 ไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 

(มรท. 8001) 

 ไดรับคาตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม 

เสมอภาค และเปนธรรม 

 ทราบและเขาใจถึงความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

 ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม  
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ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ 
 ชุมชนและสังคม  สงเสริมอาชีพและสรางรายไดแกคนใน

ชุมชน 

 ดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรอบ
ชุมชน 

 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

 พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนของ
ชุมชน 

 สํารวจและรับฟงความคิดเห็นของคนใน
ชุมชน 

 จัดกิจกรรมพบปะชุมชน / โรงเรียน 

 จัดงานรวมกับชุมชน 

 Open House 

 Call Center 

 Website บริษัท 

 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต กิจกรรม ประเพณีตางๆ ของ
ชุมชน 

 งานจําหนายสินคาประจําป 
 สนับสนุนทุนการศึกษา 

 เขารวมโครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

 จางแรงงานในทองถิ่น 

 คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 

 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัทกับชุมชน 

 ไดใชสินคาราคาประหยัด 

 สรางรายไดใหชุมชน 

 สื่อมวลชน 
 
 
 

 การสื่อสารระหวางบริษัท กับ 
ผูเกี่ยวของ 

 มีชองทางในการเผยแพรขอมูล 
ขาวสาร กิจกรรมตางๆ ของบริษัท 

 

 การใหสัมภาษณ 
 โทรศัพท 
 วิทยุชุมชน 

 Open House 

 Website บริษัท 

 เผยแพรขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตางๆ 
ของบริษัทผานสื่อหนังสือพมิพ วิทยุ
ชุมชน โทรทัศน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ website ของบริษัท 

 

 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัท 
สื่อมวลชน ชุมชน 

 สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสาร กิจกรรม
ตางๆ ของบริษัทอยางทั่วถึง 

 การสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว 
 

 

 ภาครัฐ 
 
 
 

 สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและบริษัท 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ของภาครัฐ 

 Open House 

 หนังสือเวียน 

 รายงานประจําเดือน 

 การประชุมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ 

 จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น 

 รายงานผลการตรวจวัดตอหนวย
ราชการ 

 เกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและบริษัท 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ของภาครัฐ ไดอยางถูกตอง 

 ISO 14001 : 2004 
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 บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานกึ เขาใจและรวมรับผิดชอบในกจิกรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษัท อยางตอเนื่อง สามารถเช่ือมโยงเปาหมายทางธุรกิจของบริษัท กบั
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนในทุกๆ กระบวนการของการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
นวัตกรรมและสรางสรรควิธกีารดําเนินการใหมๆ และสงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยสนับสนนุใหพนกังานเขารับการอบรม สัมมนาในหลกัสูตรที่เกี่ยวของ 
อาท ิ Shared Value Opportunities in Thailand, New Investment Opportunities for Sustainable 
Growth,  CSR 360°   

 จากการดําเนนิการดานสังคมและส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรม  บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากขอมลูผลกระทบตางๆ ทีเ่กิดข้ึน อาทิ ผลกระทบทีม่ีตอน้ํา อากาศและระบบนิเวศ การ
วัดผลดังกลาวจะยอนกลับมาใหบริษทัฯ เห็นประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข หรือตองเขาไปมสีวนรับผิดชอบ 
และมีแนวทางการเปดเผยขอมูลที่เปนผลกระทบมาจากกระบวนการกิจการของบริษัท อยางมคุีณภาพและ
โปรงใส  นอกจากนี้ บริษทัฯ ไดมีการจัดทาํแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ของ COSO เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จากการพัฒนาธุรกจิควบคูไปกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ดังนี ้

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
 บริษัทฯ ประกอบกิจการและบริหารจัดการดวยความเปนธรรม สอดคลองกับกฎหมายและ
ขอบังคับของการแขงขัน สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานอยางเปนธรรม 
รวมทัง้มีการเปดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใชในการตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม ผานชองทางการ
กําหนดระเบียบวาดวยการจัดซื้อ จัดจาง การขายจําหนายทรัพยสินและวัสดุเหลือใชของบริษัท ที่ชัดเจน 
โปรงใส และตรวจสอบได   รวมทัง้การมสีวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฏหมาย การ
แขงขันที่เปนธรรม การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมกับหนวยงานท่ีอยูในขอบเขตของบริษัท ตลอดจนผูมี
สวนไดเสียทุกภาคสวน รวมทั้งเคารพตอสิทธิในทรัพยสินตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   ทรัพยสิน
ทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา บริษัทฯ มนีโยบายไมเกีย่วของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ไม
มีการลอกเลียนแบบ หรือนําทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืนมาใชในธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต อาทิ 
เคร่ืองหมายการคาในประเทศและตางประเทศ การใชซอฟแวรที่มลิีขสิทธิ์อยางถกูตอง และเพื่อใหแนว
ทางการดําเนนิงานดานการดําเนนิงานอยางเปนธรรม เปนไปในแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จึงไดกาํหนด
นโยบาย ดังนี ้
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นโยบายดานการดําเนินงานอยางเปนธรรม 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 1.  บริษัทฯ มีความเปนผูนํา และเปนแบบอยางในการตอตานคอรรัปชั่น โดยมีความมุงมัน่ใน
การสงเสริม    และไมละเลยในการดําเนนิการตามนโยบายการดําเนินการอยางเปนธรรมนี ้
 2.  บริษัทฯ สนับสนนุและสงเสริมใหมกีารกําจัดการติดสินบนและการตอตานการคอรรัปชั่น โดย
มอบหมายใหผูจัดการฝายโครงการ หรือผูจัดการฝาย/แผนกตางๆ เปนผูมีอํานาจในการดําเนนิการสอบสวน 
เมื่อพบเหตุการณที่มีแนวโนมที่กอใหเกิดความไมเปนธรรม โดยมีการมอบส่ิงจูงใจในการดําเนนิงานตาม
ความเหมาะสม รวมทั้งมีการดําเนินโดยใชกลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูรายงาน 
 3.   เมื่อมีการรายงานการเกิดคอรรัปชั่น   บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการสอบสวน การกําหนด
แนวทางการปองกันอยางเหมาะสม โดยจะควบคุมการสอบสวนใหเปนไปตามแนวทางของกฎหมาย และไม
กอใหเกิดการละเมิดสิทธมินุษยชน 
 4.   บริษัทฯ จะหลีกเล่ียงการสนับสนนุทางการเมือง ทีพ่ยายามจะควบคุมผูกําหนดนโยบายให
เปนไปในแนวทางท่ีบริษทัฯ ตองการ 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการดําเนินงานอยางเปนธรรม เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดกาํหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ
ดานการดําเนนิงานอยางเปนธรรมไว ดังนี ้
 1.  ใหคําปรึกษา ตรวจสอบการตอตานการคอรรัปชัน่และการตอตานการรับสินบน การมีสวน
รวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ การแขงขันที่เปนธรรม การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในขอบเขต
ของผลกระทบ รวมตลอดถึงการเคารพสิทธิในทรัพยสิน 
 2.   รวมกันเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามทีก่ําหนดไว 
 
การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 
 บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ตอตานการทจุริต คอรรัปชั่น ในเดือน มกราคม 2557 
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติใหลงนามในคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เปนการแสดงความรวมมือของภาคเอกชนในการ
รวมกันดําเนินงานตามกรอบสากล วาดวยการตอตานการทุจริต เพือ่สรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส
สะอาด โดยมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อปองกนัการคอรรัปชั่นและติด
สินบน  ทัง้ในกิจการและผูมสีวนไดเสีย  ตลอดจนสรางจิตสํานึก คานยิม ทัศนคติใหกรรมการบริษทั ผูบริหาร
พนกังาน ผูมสีวนไดเสีย ตระหนกัถงึการตอตานการทจุริต มีความซื่อสัตย  รักองคกร  ดูแลทรัพยสินของ
บริษัท ไมใหมกีารนาํทรัพยสินของบริษทั ไปใชโดยมิชอบ  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกตอง 
โปรงใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งถือเปนนโยบายใหพนกังานทกุคน ยึดถือปฏิบัติวาจะไมสรางความสําเร็จของ
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งานในหนาทีด่วยวิธกีารทุจริตหรือใหสินบนโดยเด็ดขาด หากพบวามีการละเมิดนโยบาย ถือเปนความผิด
รายแรงตอหนาที่การทาํงาน ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดไวใน จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบรหิาร และ

พนักงาน ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีวนิัย และมีจิตสํานึกทีดี่ตอสวนรวม
และตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพือ่ตนเอง/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ หามรับเงนิ ผลประโยชน
อ่ืนใด อันเกีย่วเนื่องกบัการทํางานใหบริษัทฯ ในป 2556 บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนการดําเนนิงานองคกร
ตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนนิงานเชิงรุก  ทัง้การปองกนั 
ปลูกจิตสํานกึ และการเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะขององคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) และ
ปจจุบันมกีารกําหนดอํานาจ หนาที่ไวเปนลายลักษณอักษร ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
บริษัท มีการกาํหนดเร่ืองดังกลาว โดยกาํหนดบทลงโทษทางวนิัยไวสูงสุด คือ การเลิกจาง ซึ่งกรรมการบริษทั  
ผูบริหาร และพนกังานไดปฎิบัติตามที่กาํหนด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีสายงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ใน
การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริต โดยมีการประเมนิตาม “แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งการตรวจสอบภายในไดปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ COSO 
และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่พิจารณา สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต สายงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายตอตานการคอรรัปชั่น ดังนี ้
 

นโยบายตอตานการคอรรปัชั่น 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 
 ตามที่คณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  มีมติอนุมัติการลงนามใน
คําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 14 มกราคม 
2557 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับทีไ่ดกาํหนดไวในหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ตลอดจน
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณและความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตาม
กฎหมายตอตานการคอรรัปชั่น โดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือ
สนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1.   บริษัทฯ ไมกระทํา และ/หรือ ไมสนับสนนุการใหสินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล  การ
บริจาคใหแกพรรคการเมือง  รวมถึงการใหของขวัญทางธุรกจิ  บริษทัฯ จะดําเนนิการดวยความโปรงใส ชี้แจง
และตรวจสอบได  
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 2.   สงเสริมการสรางจิตสํานึก  และคานิยมในการตอตานคอรรัปชั่นใหแกกรรมการบริษัท  
ผูบริหาร และพนกังานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับที่เกีย่วของ โดยจัดทําเอกสารเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ 
 3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทาํการใด หรือเปนตัวกลางในการเรียก รับ
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนใดจากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทาํการผิด
กฎหมาย รวมถึงการใชตําแหนงหนาที่ และ/หรือ นําขอมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูอ่ืน 
 4.   จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง  มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม  เพื่อปองกัน
มิใหเกิดการทจุริตหรือมีสวนเกีย่วของกับการทุจริต การคอรรัปชั่น   
 5.   กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสม่าํเสมอ 
ตลอดจนการทบทวน  แนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนนิการ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 6. จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพื่อใหผูแจงเบาะแส สามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย 
โดยใหความมัน่ใจวาผูแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง  
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานการตอตานการทจุริต คอรรัปชั่น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางการ

ปฏิบัติดานการตอตานการทจุริต คอรรัปชั่นไว ดังนี ้

 1. ใหคําปรึกษา ตรวจสอบการตอตานการคอรรัปชั่นและการตอตานการรับสินบน การมีสวน
รวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ การแขงขันที่เปนธรรม การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในขอบเขต
ของผลกระทบ   รวมตลอดถงึการเคารพสิทธิในทรัพยสิน 
 2.   รวมกันเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามทีก่ําหนดไว 
 ในป 2557 บริษัทฯ จัดบรรยายใหความรูแก กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนกังานของบริษัท และ
บริษัทกลุมสหพัฒน เร่ือง “การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการรับรองการเปนสมาชิก CAC” โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒ ิ เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่น 
รวมทัง้หลักเกณฑการปฏิบัติที่ถูกตองพรอมเขาสูกระบวนการรับรองการเปนสมาชิก (Certification Process)   
นอกจากนี ้ นายบุญเกยีรติ   โชควัฒนา กรรมการบริษัท ไดเปนวทิยากรบรรยายในงานสัมมนา Chairman 
Forum 2014  ภายใตหัวขอ “Clean Business : What is the Chairman Role” จัดโดย สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อรวมรณรงคกับภาคีเครือขายของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
คอรรัปชั่น  
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การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกบัการทุจริต คอรรปัชั่น        
 บริษัทฯ ไดมกีารประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ดานการคอรรัปชั่น ประกอบดวย การ
บริจาคเพื่อการกศุล การบริจาคใหแกพรรคการเมือง การใหของขวัญทางธรุกิจ การใหการ
สนับสนุนกจิการใดๆ เพื่อนํามากําหนดแนวทางและมาตรการในการปองกันการทจุริตที่อาจเกิดข้ึน  โดยป 
2557  บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะทํางานดานการประเมิน แกไข ปรับปรุงระเบียบตางๆ ของบริษัท ซึ่งคณะทํางาน
ไดมีการประเมิน ทบทวน และปรับปรุงระเบียบ จาํนวน 6 ระเบียบ และไดผานการอนมุัติจากคณะ
กรรมการบริหารและรายงานคณะกรรมการบริษัทแลว ประกอบดวย 
 1. ระเบียบวาดวยการสํารองเงนิ 
 2. ระเบียบวาดวยการเบิกเงนิ  
 3. ระเบียบวาดวยการจัดซื้อ จดัจาง 
 4. ระเบียบวาดวยคาใชจายการกุศล หรือการบริจาค 
 5. ระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง (รวมคาของขวญั ของที่ระลึก คารับรอง) 
 6. ระเบียบวาดวยการขาย / จาํหนายทรัพยสิน และวัสดุเหลือใช  
 เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการคอรรัปชั่นที่บริษัทฯ ไดประเมิน  ซึง่จะตองเปนไปตามระเบียบใน
เร่ืองนัน้ๆ และระเบียบวาดวยการเบิกเงิน และแนวทางในจริยธรรมดําเนนิธุรกิจ ซึง่มกีารกําหนดข้ันตอนและ
กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอยางชัดเจน   มีการกําหนดวงเงิน   ผูตรวจสอบและผูมีอํานาจอนุมัติ  เพื่อ
ใหเกิความโปรงใส  ตรวจสอบได  โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ  และไมใชเปนขออางสําหรับการ
คอรรัปชั่น  
 
การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนและมาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ในการแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทาํผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนกังานในบริษัทฯ  
ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทัง้การรับขอรองเรียนในกรณี
ที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธหิรือไมไดรับความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการที่
บริษัทฯ กาํหนด  โดยสามารถติดตอแจงเร่ืองไดโดยตรงที่ นายภิรมย   ตองจริง  ผูจัดการฝายตรวจสอบ
ภายในองคกร โทรศัพท  0-2293-0030 ตอ 510 โทรสาร 0-2293-0040 E-Mail address : pirom@spi.co.th 
หรือ ผานทางไปรษณีย ตูปณ.3 ปณฝ.สาธุประดิษฐ กรุงเทพฯ 10124  ซึ่งจะรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผลการสอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังสามารถแจงขอรองเรียนผาน 
นางสาวเสาวนีย   นาํเบญจพล      ซึง่รับผิดชอบดานนักลงทนุสัมพนัธ   โทรศัพท   0-2293-0030  ตอ 200  
โทรสาร 0-2293-0040   E-Mail  address : sauwanee@spi.co.th     หรือ     นางดรุณี    สุนทรธาํรง   
เลขานุการบริษัท   โทรศัพท  0-2293-0030  ตอ 300 โทรสาร 0-2293-0040  E-Mail address : 
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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   
 บริษัทฯ จะรับฟงและดําเนนิการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ
ของบริษัท 
 มาตรการคุมครองผูรองเรียน 
 1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเหน็วาการเปดเผยนัน้จะทําใหเกิด
ความไมปลอดภัย หรือความเสียหาย 
 2. บริษัทฯ จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานงึถงึความปลอดภัยของผูรองเรียน 
โดยกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถงึผูใหความรวมมอืในการตรวจสอบขอเท็จจริง 
จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน 
รบกวนการปฏิบัติงาน เปล่ียนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน  
                       
การเคารพสทิธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มุงมั่นทีจ่ะประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความ
แตกตางทางความคิด เพศ เช้ือชาติ ศาสนา การเมือง หรือเร่ืองอ่ืนใด และพึงหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็น
ที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงหรือแตกแยก รวมถงึเคารพตอสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดเสียกบับริษัทฯ ซึง่
ตลอดเวลายาวนานในการดําเนนิธุรกิจ  บริษัทฯ ไมมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน เพื่อใหสอดคลอง
กับที่ไดกําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดี จริยธรรมในการดําเนนิธุรกิจของบริษัท  และเพื่อใหแนว
ทางการดําเนนิงานดานสิทธิมนุษยชนเปนในแนวทางเดียวกนั บริษทัฯ จึงไดกาํหนดนโยบาย ดังนี ้ 

นโยบายดานสิทธมินุษยชน 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 1.   บริษัทฯ  จะไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทกุกลุมที่เกีย่วของกบับริษัทฯ 
เมื่อเกิดเหตุการณความขัดแยง หรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอยางรุนแรง ความลมเหลว ทางระบอบ
ประชาธิปไตยหรือระบอบตุลาการขาดสทิธิทางการเมืองและสิทธทิางพลเมือง 
 2. บริษัทฯ จะไมจางแรงงานเด็ก ไมสนับสนนุการใชแรงงานเด็ก และไมดําเนนิกิจกรรมที่สงผล
กระทบไมดีตอเด็ก 
 3. บริษัทฯ จะไมสนับสนนุการดําเนนิงานที่เกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น ทั้งภายในและภายนอก
องคกร 
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 4. บริษัทฯ จะมกีารปฏิบัติตอแรงงานท่ีเขามาทาํงานในบริษัทฯ   อยางไมเปนทางการ เชน 
แรงงานตางดาว อยางเปนธรรมโดยไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 5. บริษัทฯ จะมีการปองกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทกุกลุมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการรกัษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพยสินของบริษทั  
 6.  บริษัทฯ จะไมจัดหาผลิตภัณฑ หรือบริการใหกับองคกรอ่ืน     ทีจ่ะนาํไปใชในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  
 7.   บริษัทฯ จะไมรวมเปนหุนสวนกับองคกรทีม่ีการดําเนนิงานละเมิดสิทธมินุษยชน 
 8.   บริษัทฯ จะไมมีการเลือกปฏิบัติ และไมยินยอมใหมกีารเลือกปฏิบัติ ในการจางงานของ
บริษัท 
 9.   บริษัทฯ จะไมเลือกปฏิบัติ และมีการปฏิบัติที่ไมละเมิดตอสิทธิมนุษยชนของกลุมที่ตองไดรับ
การดูแลเปนพเิศษ  ไดแก สตรี  ผูพิการ  เด็ก  ชนพืน้เมอืงหรือทองถิน่ผูอพยพ  แรงงานอพยพ และครอบครัว
ของผูอพยพผูสูงอาย ุคนยากจนผูไมรูหนงัสือ  ชนกลุมนอยและกลุมทางศาสนา  
 10.  บริษัทฯ จะเคารพและใหสิทธิการเปนพลเมือง  สิทธทิางการเมือง  และสิทธิข้ันพืน้ฐานใน
การทาํงานของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเทาเทยีมกัน ไดแก สิทธิการดํารงชีวิตข้ันพืน้ฐาน เสรีภาพใน
การแสดงออกทางความคิดเห็น   เสรีภาพในการชุมนุม หรือกอต้ังสมาคมอยางสงบ  เสรีภาพในการแสวงหา
ขอมูล  และสิทธทิี่จะเขาถึงกระบวนการ ในการรับฟงการชี้แจงกอนการตัดสินโทษทางวินยัภายในองคกร 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานสิทธิมนุษยชน เพื่อใหการดําเนนิงาน
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และไดกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติดานสิทธิ
มนุษยชนไว ดังนี ้                                                     
 1. ใหคําปรึกษา ตรวจสอบการเคารพสิทธิความเปนพลเมือง สิทธทิางการเมือง  สิทธิดานสังคม  
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กลุมบุคคลที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ รวมตลอดถึงสิทธิพืน้ฐานในการทํางาน 
 2.   รวมกันเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามทีก่ําหนดไว 
 
 ในป 2557 บริษัทฯ สงเสริมดานการเคารพสิทธมินษุยชน ความเสมอภาค ใหกับพนกังาน อาท ิ

 สิทธิและเสรภีาพ     บริษทัฯ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน    และไมปดกั้น  หาก 
พนกังานประสงคจะเขารวมกับสมาคมหรือองคกรอ่ืนใดที่จัดต้ังข้ึนอยางถูกตองตามกรอบของกฎหมาย เพื่อ
ยังประโยชนใหเกิดข้ึนกับบุคคล กลุมบุคคล สังคม หรือประเทศชาติ โดยตองไมเปนการกระทาํเพื่อแสวงหา
รายไดหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือจากหนาที่การงานทีพ่นักงานทาํอยู หรือเปนการนําความรูและ
เวลาของบริษทั ไปใช โดยไมไดรับอนุญาตเพื่อเอ้ือหรือกอประโยชนใหเกิดข้ึนกับตนเอง 
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 การปกปองและเคารพความเปนสวนตัวของพนักงาน        บริษัทฯ เคารพในความเปน 
สวนตัวของพนักงาน โดยจะปกปองและไมนําขอมูลสวนตัวของพนักงาน เชน เงินเดือน ประวัติพนักงาน 
ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเกีย่วของ เวนแต
เปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
 
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานทกุคนอยางเสมอภาค เทาเทยีมกนัตามกฎหมาย สิทธิ ระเบียบ
ขอบังคับการทํางานของบริษัท ทัง้พนักงานประจํา และพนกังานระบบจางเหมาในทุกกระบวนการทํางาน เร่ิม
ต้ังแตการสรรหา คัดเลือก สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ การพฒันาศักยภาพ ความรู ความสามารถและ
ผลตอบแทนในการทํางานทีเ่หมาะสม สงผลใหตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทฯ มีอัตราการเขาออกของพนกังาน
อยูในระดับตํ่า ไมมีขอพิพาทแรงงาน ไมมีกรณีการปฏิบัตอแรงงานอยางไมเปนธรรมเกิดข้ึน และเพื่อใหแนว
ทางการดําเนนิงานดานแรงงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จงึไดกําหนดนโยบาย  ดังนี ้
 

นโยบายดานแรงงาน 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 1.   กรณีบริษัทฯ   มีการเปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ  ที่มีผลกระทบตอพนักงาน เชน  การ
เปล่ียนเวลาการทําการ การปดกิจการที่มผีลตอการจางงาน  บริษัทฯ จะจัดใหมีการแจงการใหขอมูลภายใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม และพิจารณารวมกับตัวแทนลูกจาง เพื่อหาแนวทาง ในการลดผลกระทบที่มีตอ
พนกังาน รวมทัง้มกีารแจงไปยังตัวแทนภาครัฐ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีการตรวจสอบรวมกัน เพื่อบรรเทา
ผลกระทบดานลบเทาที่เปนไดมากที่สุด 
 2.   บริษัทฯ จะปกปองขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัวของลูกจาง โดยเจาหนาที่บุคคลมี
หนาที่ดูแลขอมูลสวนบุคคลของพนกังาน 
 3.   เมื่อมีการดําเนินงานในตางประเทศ   บริษัทฯ จะพยายามเพิม่การจางงาน การพฒันาอาชีพ 
การเล่ือนตําแหนงและความกาวหนาของบุคคลในประเทศนัน้   รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจาย
งานไปยังกิจการในทองถิน่ทีดํ่าเนนิการอยู 
 4.  บริษัทฯ จะหลีกเล่ียงการกระตุนใหภาครัฐเขามาดําเนินการใดๆ ทีเ่ปนการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาตอรอง หรือการเขาไปมสีวนรวมในการโนมนาวเพื่อใหเกิดการ
จํากัดสิทธิดังกลาว 
 5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนกังานในการปฏิเสธงานที่ไดพิจารณาอยางมีเหตุผล
วาอาจจะมีอันตรายหรือเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต   หรือสุขภาพของตนเอง  หรือชีวิต และสุขภาพของผูอ่ืน
โดยแจงใหผูบังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ   
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 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานแรงงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และไดกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติดานสิทธิดานแรงงาน
ไว ดังนี้                                                      
 1.   ใหคําปรึกษา ตรวจสอบการจางงาน และความสัมพันธในการจางงาน  เงื่อนไขในการทาํงาน
และคุมครองทางสังคม การเจรจาหรือทางสังคม สุขภาพและความปลอดภัยในการทาํงาน รวมตลอดการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2.   รวมกันเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามทีก่ําหนดไว 
 
 ในป 2557 บริษัทฯ ไดสงเสริมนโยบายการปฏิบัติดานแรงงาน อาท ิ

 บริษัทฯ   ใหการดูแลพนักงานตามกฎหมายหรือมากกวา   ทั้งดานการปองกนั   ดูแลสุขภาพ      
อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการทาํงานแกพนกังาน โดยจดัสวัสดิการตางๆ ใหพนกังานอยาง
เหมาะสม เชน การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป จดัใหมีหองพยาบาลโดยมีแพทยและพยาบาลประจําใน
การดูแลตรวจรักษาพยาบาลเบ้ืองตน  การประกันสุขภาพกลุม คุมครองคารักษาพยาบาลใหกับพนกังาน ทัง้
กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน รวมถึงสงเสริมดานสุขภาพพนักงาน ดวยการรณรงคใหพนักงานทกุคนออก
กําลังกาย เปนประจําทุกสัปดาห ดานอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการทํางาน บริษทัฯ ไดจัดโครงการ
อบรมเร่ือง การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนจากเหตุการณเสมือนจริง เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชปฏิบัติงานจริง สามารถใหความชวยเหลือเบ้ืองตน ลดความสูญเสียได และเชิญฝายปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย มาช้ีแจงแนวปฏิบัติตามกฎหมายใหม เร่ือง การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง 

 บริษัทฯ  ตระหนกัใหพนกังานรูจักการวางแผนทางการเงิน  การออม  การวางแผนเกษียณ 
พรอมใชชีวิตหลังการเกษียณอายุการทํางานไดอยางมคีวามสุข ไมเปนภาระของสังคมในอนาคต  โดย
สงเสริมใหพนกังานเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน จํากัด และรวมกับ 
โครงการสงเสริมความรูดานการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเกษียณ ของศูนยสงเสริมการพฒันา
ความรูตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดโครงการ “สรางความสขุใหพนกังาน

กลุมสหพัฒน” เพื่อใหพนกังานนําความรูที่ไดรับไปใชในการวางแผนทางการเงินในชีวิตประจําวนั และ
วางแผนเพื่อเกษียณอายุไดอยางเหมาะสม โดยไดรับความสนใจจากผูบริหาร พนกังานบริษทัฯ และบริษัท
กลุมสหพัฒนกวา  400  คน  เขารวมโครงการฯ ดังกลาว 

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนกังานทกุระดับ ไดรับการฝกอบรมเพื่อพฒันาความรู ความสามารถ 
เพิ่มทักษะ ใหกับบุคลากรอยางเทาเทยีมกัน 

 บริษัทฯ สนบัสนุนการทาํงานแบบมีสวนรวม และการทํางานเปนทีม โดยเปดโอกาสให
พนกังานไดรวมแสดงความคิดเห็นอยางทัว่ถงึ 

 บริษัทฯ รวมรณรงคในการรับคนพิการเขาทํางานกับบริษัทกลุมสหพฒัน 
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ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

 บริษัทฯ กาํหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และการใหคําแนะนาํแกผูบริโภคในดานสินคาและ
บริการ รวมถึงการยุติขอรองเรียน ขอโตแยง การชดเชย ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศหรือสากล โดย
ไมมีการเรียกเก็บคาใชจายกบัผูบริโภคและไมขัดขวางการทวงสิทธิ์ตามกฎหมายผูบริโภค มีการจดัทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบริษัท และดําเนนิการระงับขอพิพาทตางๆ ระหวางบริษทัที่อยู
ภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนรอบนอก ทัง้นี้บริษัทฯ ไดประกาศแตงต้ังคณะทํางานดานผูบริโภค 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบแนวทางการ
ปฏิบัติดานผูบริโภคไว ดังนี้  
 1.  ใหคําปรึกษา ตรวจสอบการใหขอมูลการทาํการตลาด และการปฏิบัติ เพื่อปกปอง สุขภาพ
และความปลอดภัยของผูบริโภค การจัดหาและพัฒนาสินคาและบริหารทีเ่ปนประโยชน  รวมตลอดถึงการ
บริโภคอยางยัง่ยนื 
 2.   รวมกันเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามทีก่ําหนดไว 
 
 ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อผูบริโภค อาท ิ

 งาน Saha Group Fair (Trade Export Exhibition)  คร้ังที่ 18  ณ  ศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ มีการแสดงนวัตกรรมสินคา และจําหนายสินคาราคาพเิศษเพื่อคืนกําไรใหกับผูบริโภค  

 งานสหกรุปแฟร (Saha Group Fair)  สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา กบินทรบุรี 
ลําพนู และโครงการแมสอด ไดจัดงานสหกรุปแฟรเปนประจําทกุป เพือ่เปนการคืนกาํไรใหกับลูกคา และไดรับ
การตอบรับจากผูบริโภคอยางดีเยี่ยม  

 งานปาสักแฟร สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน รวมกับองคการบริหารสวนทองถิน่ 
ตําบลปาสัก จดังานปาสักแฟร สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและการสงเสริมพลังสตรีตําบลปาสัก โดยภายในงาน
ไดนําสินคาจากชุมชนมาจัดจําหนาย 

 บริษัทฯ  เปนแกนกลางติดตอประสานงานกับสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย      สํานักงาน 
พาณิชยจังหวดั และกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ใหกบับริษัทกลุมสหพัฒน  ในการเขารวม 
“โครงการการสงเสริมการคากับประเทศเพื่อนบาน” ที ่ จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย และเชียงราย และ
ประสานงานกับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ใน ”โครงการพาณิชยขับเคลือ่นเศรษฐกิจ คืนความสุข
ใหประชาชน”  จํานวน  15  โครงการ  ตามจังหวัดตางๆ  ทั่วประเทศ 
 
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
 ในการดําเนนิธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม มีระบบการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอม เพื่อรักษาและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม มีการบริหารจัดการน้าํ การจัดการมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพิม่พื้นที่สีเขียวทั้ง
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ภายในและภายนอกสวนอุตสาหกรรมเพื่อชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด ฟนฟูระบบนิเวศ เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการบริหารจัดการอนุรักษพลังงานใหคงอยูอยางยัง่ยืน และเพื่อใหแนวทางการ
ดําเนนิงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมและพลังงาน เปนไปในแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จงึไดกําหนดนโยบาย  
ดังนี ้
 

นโยบายสิ่งแวดลอม 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆทางดานส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของโดยนาํเกณฑตางๆ 
มาจัดทาํเปนมาตรฐานข้ันตํ่าในการดําเนินงานของบริษัท 
 2. ติดตามและตรวจสอบการอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติรวมถงึพลังงานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการนาํมาใชประโยชนใหคุมคา ซึง่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
 3. ส่ือสาร สรางจิตสํานึกกับพนกังานทุกระดับ รวมถงึผูรับเหมาและบริษัทในโครงการสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ถึงความสําคัญและหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบาย
ส่ิงแวดลอมและระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของบริษัท ตลอดจนเผยแพรนโยบายส่ิงแวดลอมของบริษัท ตอ
สาธารณชน 
 4. มีการปองกันมลพิษในดานน้ําเสีย ใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดโดยจะไดรับการ
จัดทําเปนวัตถปุระสงคและเปาหมาย เพื่อนําไปปฏิบัติและทบทวน 
 5. ดําเนนิงานตามระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามความมุงมัน่และมี
การปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 

นโยบายพลังงาน 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 1. บริษัทฯ จะดําเนนิการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกาํหนดใหการ
อนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัท สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 2. บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานขององคกรอยาง
ตอเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดต้ัง และแนวทางการปฏิบัติงานทีดี่ (Best Practices) 
 3.  บริษัทฯ จะทาํการจัดซื้อ จดัหาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณการผลิต และบริการอ่ืนๆที่
จําเปน โดยพจิารณาถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว 
 4. บริษัทฯ จะกําหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษพลังงานในแตละป และส่ือสารใหพนกังาน
ทุกคนเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
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 5.   บริษัทฯ จะวเิคราะห ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใชพลังงาน เพือ่ปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงานอยางตอเนื่อง โดยควบคุมปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ียของป 2557 ไมเกิน 1.23 
เมกกะจูลตอลูกบาศกเมตร 
 6.   บริษัทฯ ถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานของ
บริษัททกุระดับ ที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ําหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานตอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 7.  บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนที่จําเปน รวมถึง ทรัพยากรดานบุคลากร ดานงบประมาณ เวลา
ในการทํางาน การฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนาํเสนอขอคิดเหน็เพื่อพัฒนางานดานพลังงาน 
 8.   บริษัทฯ จะใหความรวมมอืหรือประสานงานกับชุมชน องคกรของทางราชการ ผูรวม
ประกอบการ ทางธุรกิจ และหนวยงานภายนอกท่ีสนใจ เพื่อเผยแพรการดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน 
 9.  บริษทัฯ โดยฝายบริหาร (Steering Committee) และคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานพลังงานทกุป 
 
            โดยในป 2557 บริษัทฯ ไดดําเนนิกิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในหลายรูปแบบ อาท ิ

 โครงการลดการใชไฟฟาในบอเติมอากาศ ระบบบาํบัดน้ําเสียสวนกลาง และการใช
น้ํารีไซเคิล สวนอุตสาหกรรมศรีราชา 
1.    โครงการลดการใชไฟฟาในบอเติมอากาศ 2 ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง จากการคํานวณ 

พบวาคาควบคุมการใชพลังงานลดลงเหลือ  2,009.57  KWH/เดือน  จากเดิม  2,679.43  KWH/เดือน คิด
เปน 25%  ซึ่งหลังจากดําเนนิโครงการแลว พบวาปริมาณการใชพลังงานจริงลดลง โดยมีคาเฉล่ียที ่
1,810.12  KWH/เดือน  คิดเปน 32.4 %  สงผลใหบริษทัฯ สามารถประหยัดไฟฟาได  41,774.05 .-บาทตอป 
 
 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการใชพลังงานไฟฟาโครงการลดการใชไฟฟาในบอเติมอากาศ 2 ป 2557 
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2.    โครงการลดการใชไฟฟาในบอเติมอากาศ 3 ระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางจากการคํานวณ 
พบวาคาควบคุมการใชพลังงานลดลงเหลือ 6,281.87  KWH/เดือน จากเดิม 6,476.14 KWH/เดือน  คิดเปน 
3% ซึ่งหลังจากดําเนนิโครงการแลว พบวาปริมาณการใชพลังงานจริงลดลง โดยมีคาเฉลี่ยที่ 6,253.41 KWH/
เดือน  คิดเปน 3.43%  สงผลใหบริษัทฯ สามารถประหยดัไฟฟาได 11,593.36 .- บาทตอป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการใชพลังงานไฟฟาโครงการลดการใชไฟฟาในบอเติมอากาศ 3 ป 2557 
 

3. โครงการการใชน้ํารีไซเคิล สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ในป  2557   พบวาปริมาณการนําน้าํ 
เสียที่ผานการบําบัดแลว นาํกลับมาใชภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา ปริมาณ  894,743.95 
ลูกบาศกเมตรตอป  คิดเปนมากกวา 30% ของน้ําเสียเขาระบบ ซึง่ บริษัทฯสามารถลดคาใชจายภายในพืน้ที่
สีเขียวมากกวา 9,000,000 .- บาทตอป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากการดําเนนิโครงการฯ ทั้งหมดดังกลาวขางตน  สงผลใหในป 2557 บริษัทฯ สามารถลด
คาใชจายดานส่ิงแวดลอมและพลังงาน มลูคารวมทัง้ส้ินประมาณ  9,053,367.41.-บาท 
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 การจัดการนําน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผานการบําบัดแลวจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
สวนกลางใชรดน้ําตนไมในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา กบินทรบุรีและลําพนู โดย
กําหนดเปาหมายการใชเปนสัดสวน >30% , 100% และ >80% ของปริมาณน้ําทิง้ทัง้หมด จะเห็นไดวาพืน้ที่
ในสวนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน กบินทรบุรี และลําพนู มีปริมาณการนําน้ําที่ผานการบําบัดแลว
กลับมาใชประโยชนไดสูงสุด เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ใชน้าํใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนมกีารปลูกพืชและ
การจัดทาํโครงการตางๆ อยางตอเนื่อง    สงผลใหคุณภาพดานส่ิงแวดลอมดีข้ึน ลดคาใชจายในการจัดสรร
หาแหลงน้ํามาใชในพืน้ที่สีเขียวไดเปนอยางดี 

 สงเสริมใหพนกังานมีความรูความเขาใจในกระบวนการ มาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอม 
เพื่อสามารถนาํความรูที่ไดรับไปดําเนินการไดอยางถูกตอง อาทิ หลักสูตร  ISO 14001:2008 
 
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีจิตสาธารณะ พรอมจะชวยเหลือและกระทําส่ิงดีแกสังคม ดวย
ความเต็มใจอยางตอเนื่อง ดวยความสํานึกในความรับผิดชอบและเปนสวนหนึ่งของสังคมที่จะรวมกันพัฒนา
และเกื้อกูลกนัเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขและเปนประโยชนสูงสุดตอสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ ไดประกาศ
แตงต้ังคณะทาํงานดานการมีสวนรวมและการพัฒนาสังคม เพื่อใหการดําเนนิงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดกําหนดบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ ดานการมสีวนรวมและการ
พัฒนาสังคมไว ดังนี้  
 1.   ใหคําปรึกษา ตรวจสอบการมีสวนรวมในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ ชมุชน 
 2.   รวมกันเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามทีก่ําหนดไว 
 
 ในป 2557 บริษัทฯ รวมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยคํานงึถงึชมุชนทองถิน่ การจางแรงงาน
ทองถิน่ การปฏิบัติตามขอผูกพนัรวม การสานเสวนากับชุมชน การประเมินผลกระทบผานทางกิจกรรมตางๆ  
อาท ิ

 โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม  โชควัฒนา 
 โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม  โชควัฒนา ต้ังอยูพื้นทีบ่ริเวณเดียวกบัระบบบําบัดน้ําเสีย 

โรงงาน ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพนู โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 
 1. เพื่อนาํน้าํเสียจากอุตสาหกรรมที่ผานกระบวนการบําบัดปรับปรุงคุณภาพน้าํแลว มาใช
ใหเกิดประโยชนใหไดมากกวารอยละ 90 และไดทําการตรวจวัดคุณภาพน้าํทัง้หมดตามข้ันตอน พบวามี
คุณสมบัติที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนทางดานการเกษตรได โดยบริษัทฯ จัดเตรียมพื้นที่รองรับโครงการ
เกษตรพอเพียง ประมาณ 60 ไร มีการแบงพืน้ที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน แปลงนา แปลงผลไม  
เรือนเพาะชํา และอาคารกิจกรรม เปนตน   ซึ่งกจิกรรมโครงการฯ ดังกลาว ดําเนินการสอดคลองกบัมาตรฐาน
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การจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2008 คํานงึถงึผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การประหยัดพลังงาน โดย
ผลผลิตจากโครงการฯ เปนที่นาพอใจ สวนหนึ่งนําไปขยายพันธุพืช  เพาะพันธุสัตว  สําหรับแจกจายใหกับ
ผูสนใจในชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรม  
 นอกจากนีโ้ครงการฯ มกีารพัฒนาผลผลิตที่ไดจากการเพาะปลูก โดยนําไปแปรรูปใหเปน
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน น้ําสมนุไพร อาหาร หรือนําไปเพิ่มมูลคา  โดยการพัฒนาบรรจภัุณฑใหทนัสมัย สวยงาม 
และจัดสถานที่ในการจําหนายสินคาเกษตรปลอดสารเคมี โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม ดวยการนําผลผลิต
ของชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ มารวมจําหนาย เพื่อใหเกิดรายได ความรวมมือและการพฒันาชุมชนอยาง
ยั่งยนื 

 ในป 2557 โครงการฯ ไดมีการพฒันาการดําเนนิงาน โดยทีผ่านมาการปลูกขาวของ
โครงการฯ จะตองซื้อเมล็ดพนัธุจากแหลงจาํหนาย ซึ่งปกติจะตองซื้อเมล็ดพันธุประมาณ 300-400 กิโลกรัม
ตอการปลูก 1 คร้ัง และจะตองเสียคาเมล็ดพันธุประมาณ 10,000-12,000 บาท แตปจจุบันโครงการฯ มีการ
ปลูกและคัดเลือกเมล็ดพนัธุที่ปลูกโดยโครงการฯ เอง เพื่อใชเปนเมล็ดพันธุในโครงการฯ เปนการลดตนทุนใน
การปลูกขาว และยังนําเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพของโครงการฯ แจกจายใหกับชมุชนและโรงเรียนรอบพืน้ที่
โครงการฯ อาท ิ เกษตรกรชุมชนบานศรีเมืองยู ชุมชนบานตอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองซิว อาจารย
โรงเรียนวัดสันปาสัก ผูใหญบาน บานใหมรองแกลบ กลุมชุมชนเหมืองฝาย บานวงัตอง ประธานกลุมเกษตร
พอเพยีง ตําบลปาสัก ประธานกลุมแมบาน บานน้ําบอเหลือง บานสันหลวง และบานหนองปลาขอ รวมทั้งได
จัดโครงการแลกเปล่ียนพอแมพันธุเปดอ้ีเหลียงและไกพนัธุเหลาปากอ เพื่อใหชุมชนนาํไปเล้ียง สรางรายได 
เมื่อครบ 1 ป ชุมชนตองสงพอแมพนัธุคืนใหกับโครงการฯ และมอบพนัธุกลาไมพืชผักสวนครัว อาท ิ มะละกอ 
ตนดอกเส้ียว  ตนแค  ตนตะไคร กระเพรา และฟกขาว ใหกับโรงเรียนวัดทากู และโรงเรียนทาสองทา  ซึง่เปน
โรงเรียนยากจน ในอําเภอแมทา จังหวัดลําพนู  เพื่อนําไปเพาะปลูกใชเปนอาหารกลางวันใหกับนักเรียน  

 2.  เปนศูนยการเรียนรูความสมดุล ระหวางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินิเวศ  
สามารถถายทอดองคความรูใหชุมชนโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ให
การสนับสนุนในดานวิชาการ เปดเปนแหลงศึกษาดูงาน อบรมใหความรูแกผูที่สนใจเขามามีสวนรวมใน
การศึกษาหาความรูและพฒันาการเกษตรในพ้ืนที่โครงการฯ เชน ศึกษาการผลิตขาวหอมนิล การทําน้ํา
สมุนไพร จัดอบรมใหความรูการเพาะเห็ดนางฟา ใหกับพนกังานและชุมชนรอบสวนอุตสาหกรรมหรือ
นักศึกษาจากสถาบันตางๆ ที่ตองการทาํงานวิจัยก็สามารถเขามาติดตอขอใชพื้นที่และรวมกนัทํางานวิจยักบั
ทางโครงการฯ ได ปจจุบันโครงการฯ ไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐเปดเปนศูนยการเรียนรูชุมชนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สาขาลําพูน และยังเขารวมโครงการอนุรักษสัตว
พันธุพืน้เมือง (โคขาวลําพูน) กับสถานวีิจัยทดสอบพันธุสัตวพะเยา กระตุนใหเกิดความหลากหลายของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยูในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความรวมมือกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพนู จัดโครงการ “นิทรรศการวนัส่ิงแวดลอมไทย ตามรอยเทาพอ วิถพีอเพียง” เมื่อ
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วันที่  3-5 ธันวาคม 2557 เพื่อชวยกระตุนเตือนใหทุกภาคสวนไดตระหนักวาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม มีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึง่จะตองรวมมือกนัปกปองและ
รักษาใหคงความอุดมสมบูรณอยางยั่งยนืตลอดไป โดยมีกิจกรรมตางๆ ใหนักเรียนไดรวมศึกษาและปฎิบัติ 
เชน ชมภาพยนตรเกี่ยวกบัพลังงานและส่ิงแวดลอม และการปกชํากลาไม เพื่อเปนการปลูกจิตสํานกึให
นักเรียนเห็นถงึความสําคัญของส่ิงแวดลอม เปนตน 
 ในป 2557 โครงการฯ ไดตอนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ตางๆ ทัง้ภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนรอบ
ขาง สถานศึกษา และหนวยงานตางๆ รวม 14 คณะ 660 คน  โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมเอกสารแนะนํา
โครงการฯพรอมสอดแทรกสาระความรูดานการเกษตรสําหรับเผยแพรดวย  
ลําดับ รายชื่อคณะศึกษาดูงาน จํานวนผูมาศึกษาดูงาน

1 เจาหนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สาขาลําพูน 4 

2 เจาหนาที่ศูนยเพาะพันธุปลานํ้าจืด จังหวัดลําพูน 4 

3 คณะวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ  30 

4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34 จังหวัดแมฮองสอน 25 

5 เกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สาขาลําพูน รุนที่ 1 30 

6 ทีมงานรายการโทรทัศน อิเล็ก ตะลอนชีวิตมีไฟ 5 

7 เจาหนาที่สํานักงานจัดหางาน   จังหวัดลําพูน 8 

8 ผูนําชุมชนรอบเครือสหพัฒน 9 

9 เกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สาขาลําพูน รุนที่ 2 100 

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย 60 

11 ผูบริหาร บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 5 

12   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  50 

13 มูลนิธิจิตอาสา จังหวัดระยอง 30 

14 โครงการ “วันส่ิงแวดลอมไทย เดินตามรอยเทาพอ วิถีพอเพียง” 300 

รวม 660
 

 ชุมชนสัมพนัธ 
o จัดกิจกรรมวนัเด็กแหงชาติ ใหกับบุตรหลานของพนักงาน และเด็กๆ ในชุมชน 
o จัดกิจกรรมออกหนวยเคล่ือนทีท่ําใบอนุญาตขับข่ี ใหกับพนกังานและชุมชน 
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o จัดกิจกรรม Sahapat Family Day ใหกบัพนกังานบริษัทกลุมสหพฒันและชุมชนเพื่อ
เปนการสรางความสามัคคี และเปดโอกาสใหชุมชนสามารถรวมกิจกรรมกับบริษัทฯ 

o สนับสนนุส่ิงของเคร่ืองใชที่จาํเปน แกผูตองขังหญิง 
o จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชน 
o จัดกิจกรรมสอนนองใชรถใชถนน   
o สนับสนนุคณะนักเรียน นิสิต นกัศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเขาศึกษาดู

งานการดําเนนิงานของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 

 วัฒนธรรม 
 สงเสริมอนุรักษและปกปองมรดกทางวัฒนธรรม กจิกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ทองถิน่ อาทจิัดทอดกฐินสามัคคี ผาปาสามัคคีถวายวัดตางๆ ในชมุชน สนับสนนุการจัดกจิกรรมทําบุญวัน
สงกรานต รดน้ําดําหวั ขอพรผูสูงอายุและผูนําชุมชน วนัลอยกระทงอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 
การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบตอสังคม 
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย 
 บริษัทฯ ไดมีการพฒันาความรูใหมๆ ใหกาวหนาในเชิงเศรษฐกิจและสรางสุขภาวะอยางเปน
ระบบแกสังคมและส่ิงแวดลอม โดยมีเปาหมายเพื่อพฒันาตอยอดความคิดริเร่ิม ดวยความรับผิดชอบตอ
สังคมพัฒนาสูนวัตกรรมที่ยัง่ยืนอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่บริษทัฯ มกีารสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ
ประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒนอยางตอเนื่อง อีกทัง้ยังพฒันานวัตกรรมอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมใน
ระดับพื้นฐานของการประกอบกิจการ โดยไมกระทบตอการดําเนนิกิจการของบริษัท ดวยการพัฒนา
นวัตกรรมอิฐประสาน โดยนําตะกอนจากระบบบัดน้ําเสียมาแปรรูปเปนอิฐประสาน ปริมาณตะกอนที่ใชนาํไป
ทําอิฐประสาน 56,960 กิโลกรัม แปรรูปเปนอิฐประสานไดจํานวน 37,973 กอน นาํไปใชประโยชนใน
หลากหลายรูปแบบ เชน ถนนทางเทา ร้ัวบอบําบัดน้าํเสีย อาคารโรงผลิตอิฐประสาน อาคารสนามฝกซอม
กอลฟ ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา ทาํใหบริษทัฯ สามารถลดคาใชจายในการสงตะกอนไป
บําบัดไดมากถึง 170,880.- บาทตอป นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับนวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลดปญหาส่ิงแวดลอม  โดยการนําน้าํเสียที่ผานการบําบัด
ดวยระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกแบบและพฒันาอยางตอเนื่อง เพื่อใหใชพลังงานในการบาํบัดอยางคุมคาที่สุด 
นาํกลับมาใชภายในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม เพื่อลดการทิง้ของเสียสูส่ิงแวดลอม 
 
 10.3  การดําเนินธรุกิจที่มีผลกระทบตอ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
  -ไมมี- 
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 10.4 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมนอกกระบวนการหลกัของธรุกิจ  
         (CSR after process) 

นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมหลักขางตนแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการดูแลสังคม
และชุมชน เด็กและเยาชน รวมถงึใหการชวยเหลือสังคมในรูปแบบ กิจกรรมตางๆ อาท ิ

 โครงการสรางความสุขสูเยาวชนไทย  จากการทีบ่ริษัทฯ ไดทํากจิกรรมตางๆ ดานความ
รับผิดชอบตอสังคม พบวาเด็กและเยาวชนขาดความรู ทักษะ ในการดูแลสุขภาพรางกายข้ัน
พื้นฐานที่ถกูตองเหมาะสม บริษัทฯ จงึเปนแกนกลางรวมกับบริษัทกลุมสหพฒัน   ดําเนิน
โครงการสรางความสุขสูเยาวชนไทยข้ึน โดยมีวัถตุประสงคเพื่อ สงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา สถานสงเคราะหตางๆ ไดมีความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพอยางถกู
วิธ ี และสามารถเลือกใชผลิตภัณฑอยางถกูตอง ปลอดภัย เหมาะสม สามารถนาํความรูที่
ไดรับถายทอดไปยังสังคมรอบขางได ตลอดจนเพื่อใหพนกังานรูจักการให ดวยการแบงปน
ความรูแกสังคม ในการนี้เพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาสังคมไทย ที่จะนาํ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี่สู “บวร” ซึ่งหมายถึง บาน วัด และโรงเรียน โดยกลุมสหพัฒน ได
ลงนามบันทกึขอตกลงความรวมมือกับภาครัฐ 3 กระทรวงหลัก ดานการพฒันาสังคมไทย 
ไดแก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม รวมกนัสนับสนนุโครงการฯ ดังกลาว โดยในระยะแรกเร่ิมจดักิจกรรม
โครงการฯ ที่โรงเรียนและสถานสงเคราะหในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2557 ถึง มกราคม 2558 รวม 33 แหง มนีักเรียนเขารวมโครงการฯ ทั้งส้ิน  
9,955 คน สรุปผลการดําเนนิโครงการฯ ระยะแรกได ดังนี้  
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 สงเสริมดานการศึกษา อาท ิ สนับสนนุทนุการศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 4 ป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และทนุการศึกษา สถาบันบุนกะแฟช่ัน 

 สงเสริมดานศาสนา อาท ิ สนับสนุนโครงการจัดทาํพระไตรปฏกสากลอิเล็กทรอนกิส เพื่อ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมและเผยแพรพระไตรปฏกสูตางประเทศ 

 
ความภาคภมิูใจ 

จากการดําเนนิธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง สงผลใหในปที่ผานมา บริษัทฯ 
ไดรับรางวัล และเขารวมกิจกรรม โครงการ ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้  

 บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSR Recognition  ประจําป  2557 ประเภทรางวัล Rising Star  จัดข้ึน 
  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนประกาศเกียรติคุณทีแ่สดงถึงความมุงมัน่ที่จะ

พัฒนาองคกรสูความยัง่ยนืและใหความสําคัญกับการดําเนนิธรุกิจอยางสมดุล ในมิติดาน
ส่ิงแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล  โดยบริษัทฯ ไดเขารวมเปนคร้ังแรก อีกทัง้ยงัแสดงให
เห็นถึงศักยภาพดานการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางมีนยัสําคัญ 

 บริษัทฯ ไดรับ ESG100 Certificate ซึ่งเปน 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับคัดเลือกจาก 
 สถาบันไทยพฒัน ที่มีความโดดเดนในการดําเนนิธุรกจิอยางยั่งยืน ดานส่ิงแวดลอม สังคม 

และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG100 )  ซึ่งคัดเลือกจาก 
567 บริษัทจดทะเบียน  
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 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน   ศรีราชา  และกบินทรบุรี   เขารวม    “โครงการพฒันาเมือง 
  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวง

อุตสาหกรรม บริษัทฯ มีการพฒันาสวนอุตสาหกรรม โดยการสรางความสมดุลทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม  ซึง่เปนความรวมมือจากทกุภาคสวน  

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา เปนกลุมอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทย ที่
ไดรับคัดเลือกจาก มหาวิทยาลัยกริฟฟธ ประเทศออสเตรเลีย สาขาวศิวกรรมศาสตร ในการ
เขารวมโครงการวิจัย เร่ือง “การศึกษาอรรถประโยชนจากการดําเนินงานดานสุขภาพและ
ความปลอดภัย ในการพฒันาโครงการอุตสาหกรรมเชงินิเวศ” 

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  กบินทรบุรี เขารวม “โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหาร 
  จัดการน้าํในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยอุตสาหกรรมจงัหวัดปราจีนบุรี เพื่อสงเสริมใหโรงงาน

ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นาํหลัก 3R มาใชในการบริหารจัดการน้ําภายในโรงงาน ซึง่เปนการ
ลดปริมาณการใชทรัพยากรน้ํา และการใชทรัพยากรน้าํใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน กบินทรบุรี เขารวม “โครงการยกระดับผูประกอบการจัดการ
ของเสีย ประจําป 2557” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบและใหคําแนะนําใน
การจัดการของเสีย 

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒันศรีราชา กบินทรบุรี และลําพนู ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008   จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ
มาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 แบบ Multisite จากสถาบันรับรอง
ระบบคุณภาพ (วว.) รวมถงึสวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ศรีราชา ยังคงรักษามาตรฐาน
การจัดการดานพลังงาน  ISO 50001:2011 อยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน  ลําพนู  ไดรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2014  
จัดข้ึนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม  เมื่อวนัที ่ 21  ตุลาคม  2557    ซึง่เปนประกาศเกยีรติคุณ
ที่แสดงถงึความมุงมัน่ที่จะพฒันาองคกรสูความยัง่ยนื และใหความสําคัญกับการดําเนิน
กิจการที่ถายทอดเทคโนโลยรีะบบสีเขียวทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ชมุชน และบรรษทัภิบาล 
อีกทั้งยังแสดงถึงการสงเสริมศักยภาพ มุงสูการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมอยางยั่งยนื 

 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพฒัน ลําพูน ไดรับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ใหเปน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  ซึ่งเปนการบริหารการจัดการส่ิงแวดลอม
อยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพฒันาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยนื 
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 10.5  การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกบัการคอรรัปชั่น 

 บริษัทฯไดเปดเผยรายละเอียดไวใน จริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ หัวขอ การตอตานการ
ทุจริต การคอรรัปชั่น 
 
 11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบัความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบ 
  การควบคุมภายในของบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่ 11 (ชุดที่  21)  เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2558  โดยมี
กรรมการอิสระทั้ง 6 คน  ซ่ึงเปนกรรมการตรวจสอบ  3  คน  เขารวมประชุมดวย   คณะกรรมการ
บริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจําป  2557  ซึ่งใชแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ตามแนวคิด  
COSO  ที่ไดปรับปรุง  Framework ใหม      โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  
ซ่ึงเปนผูสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ที่จัดทําโดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท  และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่รายงานวา การดาํเนนิงานของบริษัท เปนไป
ตามธุรกิจปกติของบริษัท ไมปรากฎสิ่งผิดปกติที่เปนนยัสําคัญ  ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวของ       ซึง่ที่
ประชุมไดสรุปวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในดานตางๆ  5  องคประกอบ         
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา  ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพยีงพอและเหมาะสมกับ
สภาพการดําเนินงานในปจจุบัน     และบริษัทฯ ไดจัดใหมีสายงานตรวจสอบ ซึง่เปนบุคลากรของบริษัท 
อยางเพียงพอ  ในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบอยางเปนอิสระและนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  และสนับสนนุภารกจิหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ   ที่จะดําเนนิการ
ตามระบบไดอยางมีประสิทธภิาพ  ดังนี ้
 การควบคุมภายในองคกร 
 บริษัทฯ มีการกําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาหมาย  และแผนงานที่ชดัเจน  บนหลักความซ่ือตรง 
โดยคํานงึถงึความเปนธรรมตอพนักงาน   ลูกคา   คูคา   คูแขง   รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน   ชุมชน   
สังคม  และส่ิงแวดลอม    และมีการทบทวนการปฏิบัติตามเปาหมายที่กาํหนดไวอยูเปนประจํา    เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการณในขณะนัน้ 
 บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางองคกร จดัทาํกฎบัตรของคณะกรรมการชุดตางๆ  ตลอดจนอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการใหญ    เพือ่แบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการออกจากกัน    ทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   มีการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิธุรกจิ  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท   ผูบริหาร  
และพนกังาน  ไวเปนลายลักษณอักษร  พรอมทั้งส่ือสารใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร  และพนักงาน  รับทราบ  
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เพื่อใหทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือตรง  ไมกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทฯ รวมถงึการ
ไมทุจริต คอรรัปชั่น อันทําใหเกิดความเสียหายตอบริษทัฯ ซึง่ชวยทาํใหระบบการควบคุมภายในดําเนนิไปได
อยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน อีกทัง้มีระเบียบการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน  ซึง่ควบคุมดูแลโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูตรวจสอบการใชอํานาจหนาที่ในการนาํทรัพยสินของบริษัท  ไปใชโดยมิชอบ
หรือเกินอํานาจ  มีกระบวนการติดตาม   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี     และ
ระเบียบปฏิบัติในการทาํงาน ซึ่งหากพบการไมปฏิบัติตาม บริษทัฯ มกีระบวนการที่สามารถลงโทษหรือ
จัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสมภายในเวลาอันควร  โดยเปนไปตามระเบียบขอบังคับของพนักงานและ
กฎหมายทีเ่กีย่วของ 
 ดานบุคลากร บริษัทฯ ไดกาํหนดนโยบายและวิธกีารปฏิบัติในการสรรหา  และไดปลูกฝงความ
ซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดําเนนิงานต้ังแตการปฐมนิเทศ    ดานการรักษาบุคลากรที่เปนทรัพยากร
สําคัญ  บริษัทฯ ไดสงเสริมและพัฒนาพนกังานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง    นอกจากนี ้ ไดนําวิธกีาร
ประเมินแบบ  360  องศา  มาใชในการประเมิน  ซึง่เปนการประเมินแบบรอบดานเพื่อนาํมาวิเคราะห
ความสามารถของพนกังานเปนรายบุคคลเพื่อการสืบทอดตําแหนงและทนัตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ         
รวมทัง้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมและเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารทกุระดับ  รวมกันพิจารณาเปาหมาย  และกําหนด

วัตถุประสงค  แผนงานและขั้นตอนการดําเนนิงานไวอยางชัดเจน เพือ่ใหสามารถระบุและประเมินความเส่ียง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  มกีารวเิคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทัง้ปจจัยภายในและภายนอก  ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนนิธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมีสายงานตรวจสอบภายใน ซึง่อยูภายใตการสนับสนนุของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูติดตามผลการจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องใหอยูในระดับที่ยอมรับได  
รวมทัง้ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเส่ียง และไดมีการสื่อสารใหพนักงานทราบ  และถือ
ปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น 
โดยไดเปดเผยรายงานทางการเงนิที่มีขอมลูครบถวน  ถูกตอง  และสะทอนถงึกจิกรรมการดําเนินงานของ
บริษัท อยางแทจริง บริษทัฯ มีการประเมนิโอกาสที่จะเกิดการทุจริตข้ึน มกีารทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงาน
อยางรอบคอบทุกเดือน รวมทัง้ไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิงจูงใจ หรือผลตอบแทนแก
พนกังานวาไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไมเหมาะสม  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และรวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท  หรือผูบริหาร  เกี่ยวกบัโอกาสใน
การเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทฯ ดําเนนิการเพื่อปองกนัหรือแกไขการทุจริต  โดยบริษทัฯ ไดส่ือสารให
พนกังานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการตอตานการทุจริต  และหามจาย
สินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจตามที่บริษัทฯ ไดกําหนด 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

184 
 

 นอกจากนี ้  บริษทัฯ มกีารประเมนิการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจและการเปล่ียนแปลง
ผูนําองคกร โดยบริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททกุเดือน ซึง่สามารถกําหนดมาตรการตอบสนอง
ตอการเปล่ียนแปลงที่อาจมผีลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน 

การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเส่ียงทีจ่ะไมบรรลุวัตถุประสงคของบริษทั   โดย
กําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน มาตรการควบคุมแบบปองกัและ
ติดตาม กรณีความเส่ียงจากอุทกภัยในพืน้ที่สวนอุตสาหกรรม  มีระเบียบวิธกีารปฏิบัติเกี่ยวกับการทาํธุรกรรม
ดานการเงนิ  การจัดซื้อ   รวมทัง้การบริหารทั่วไปเปนลายลักษณอักษร  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที ่ 
และวงเงินอนมุัติของฝายบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจน    รวมถึงมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบใน
งาน  3  ดาน คือ  หนาทีอ่นมุัติ   หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  และหนาทีใ่นการดูแล
จัดเก็บทรัพยสิน ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกนัและกัน    ตลอดจนมีมาตรการติดตาม
ใหการดําเนนิงานของบริษทัเปนไปตามกฏหมายที่เกี่ยวของ และกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีใหเปนมาตรฐานสากล  นอกจากนี ้ มีการเกบ็รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการบริษทั ผูบริหาร และผูที่เกีย่วของกับบุคคลดังกลาวรวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชนในการ
ติดตามและสอบทานการทาํรายการระหวางกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน  รวมทัง้มี
การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ   กรณีที่บริษัทฯ อนุมัติธุรกรรมหรือทาํสัญญาในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริษัทฯ ในระยะยาว  บริษทัฯ มกีารติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว   รวมถึงมกีารติดตามดูแลการ
ดําเนนิงานของบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ 
 ในกรณีที่มกีารทําธุรกรรมกบัผูถือหุนรายใหญ  กรรมการบริษัท  ผูบริหาร  หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว  รวมถงึรายการที่เกี่ยวโยงกัน หากมีมูลคาเกิน  1 ลานบาท  ตองผานคณะกรรมการตรวจสอบ
กอนเสนอคณะกรรมการบริหารพจิารณา และหากเขาขายตองเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จะตองนาํเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนทํารายการ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และมี
นโยบายกาํหนดใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมตางๆ ตองกระทาํโดยผูไมมีสวนไดเสีย เพื่อปองกนัการหา
โอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว และคํานงึถงึประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ  และทกุ
ไตรมาสจะมีการสรุปรายการดังกลาวที่เปนธุรกิจปกติเพือ่รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ 
 บริษัทฯ กาํหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผูบริหาร
และพนกังาน  เพื่อนําไปใชในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถและเขาใจ  โดยมีสายงาน
ตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อปองกัและแกไขขอผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน  และบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ 
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 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 
               บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถติดตอส่ือสารกันภายใน
องคกรไดอยางทัว่ถงึระหวางผูบริหารและพนกังานภายในบริษัท เพื่อชวยสนบัสนนุใหการดําเนนิงานมี
ประสิทธิภาพและชวยในการตัดสินใจไดทันเวลาทัง้ในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร  มกีารจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทกึบัญชีไวครบถวน เปนหมวดหมู และใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (TFRS) มี
การสื่อสารขอมูลทางการเงนิหรือขอมูลอ่ืนที่มคีวามถูกตองเปนปจจบัุนไปยังผูที่เกีย่วของ มีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกตองได พรอมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  บริษัทฯ ไดมีการนาํเสนอขอมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ  
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจ มกีารจัดทาํรายงานการประชุมโดยมี
สาระสําคัญครบถวน มีการบันทกึความเห็นของกรรมการบริษัท ขอซกัถามหรือขอสังเกตของกรรมการบริษทั
ในเร่ืองทีพ่ิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม  ซึง่สามารถตรวจสอบได 
 บริษัทฯ มกีระบวนการสื่อสารขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางมีประสิทธภิาพ และมี
ชองทางการส่ือสารที่เหมาะสม  เพื่อสนับสนนุใหการควบคุมภายในสามารถดําเนนิไปไดตามที่กาํหนดไว  
โดยบริษัทฯ จดัใหมีชองทางการส่ือสารเพือ่รับแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต  โดยขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนจะถกูรักษาไวเปนความลับ 

ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มกีารกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจและเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามเปาหมาย กรณีมีความแตกตางจะพิจารณาทบทวนและปรับกลยุทธในการดําเนนิงานใหสอดคลองกับ
สถานการณ  รวมทัง้จัดใหมกีระบวนการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
เพื่อใหมัน่ใจวาการควบคุมภายในไดดําเนินการไปอยางครบถวน  เหมาะสม  โดยมีสายงานตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานตางๆ และตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยกาํหนดใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของสายงาน
ตรวจสอบภายใน    รวมทั้งปญหาและการแกไขที่ไดดําเนินการแลวตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  หาก
พบขอบกพรองที่มีสาระสําคัญ     สายงานตรวจสอบภายในตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ   และ
ฝายบริหารทนัท ี    ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัททันท ี   พรอมแนวทางแกไขปญหา และ
ตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุง แกไขขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
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 11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทเหน็วาระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพยีงพอ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความเหน็ทีแ่ตกตางจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
เพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5  :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)  และผูสอบบัญชีไมมีขอสังเกตเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในแตประการใด 
 
 11.3  หัวหนางานตรวจสอบภายในและหวัหนางานกํากับดูแลการปฏบัิติงานของบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท  มีการจัดต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึน        เปนหนวยงานหนึง่ภายใน
บริษัทฯ  ชื่อสํานกังานตรวจสอบภายใน   ปจจุบันเปนสายงานตรวจสอบ มี นายภิรมย  ตองจริง  เปนผูจัดการ
ฝาย     ซึง่เปนหัวหนางานตรวจสอบภายใน  จบการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการบญัชี      ไดเขารับการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน   ไดแก  หลักสูตร   Risk   Management   
หลักสูตร   Good Governance To Sustainable Development     และ  หลักสูตร   Going from “Good” to 
“Great” in..…It Fraud Prevention and Information Security Governance        พรอมทั้งมีความเขาใจใน
กิจกรรมและการดําเนนิงานของบริษัท จงึเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสม
เพียงพอ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี ้
 1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจําป ใหเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชพี

ตรวจสอบภายใน 
 2. กําหนดข้ันตอน  แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบ 
 3. ควบคุมการตรวจสอบภายในใหมกีารปฏิบัติตามแผนทีว่างไว 
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 5. นําเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 6. ทําหนาทีเ่ปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 7. ประสานงานกับพนกังานทั้งหมด  รวมทั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 ทั้งนี ้  การพิจารณาและอนมุัติแตงต้ัง  ถอดถอน  โยกยาย ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท จะตองผานการเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดเปดเผยประวติัของหัวหนา
งานตรวจสอบภายในไวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
ปรากฎในเอกสารแนบ 3 
 สวนหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทฯ ยงัไมมีการแตงต้ังตําแหนงดังกลาว 
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 11.4  ขอมูลผูทําบญัชีของบริษทั 
 ผูทําบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางสาวเกษรา ส่ัมกาญจน
รักษ ตําแหนง ผูจัดการฝายบัญชี  จบการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร เปนผูดูแลการจัดทํางบการเงินและการเปดเผยขอมูลทางบัญชี ใหมีความครบถวนและถูกตอง 
โดยมีคุณสมบัติของผูทาํบัญชี 
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12.   รายการระหวางกัน 
 มาตรการในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันทีเ่ปนรายการเกี่ยวโยงกัน กรณีที่มกีารทาํ
รายการที่เกีย่วโยงกัน และมีมูลคาเกนิกวา 1,000,000.- บาท บริษทัฯ กาํหนดใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณากอนนาํเสนอคณะกรรมการบริหารพจิารณา และหากเขาขายจะตองเปดเผยขอมูลตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษทัฯ จะนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน
การทาํรายการ โดยกําหนดใหกรรมการบริษัททีมี่สวนไดเสียในวาระใดตองออกจากหองประชุม และไมออก
เสียงในวาระนัน้ การพิจารณาการทํารายการดังกลาว ไดพิจารณาถึงเหตุผล  ความสมเหตุสมผล ความ
จําเปนของการทํารายการเพือ่ประโยชนของบริษัท หากมีความเหน็ทีต่างไป จะมกีารบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม เมื่อเสร็จส้ินการประชุมบริษัทฯ ไดแจงมติและไดดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนทํารายการ โดยเปดเผยการทํารายการดังกลาวทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเผยแพรในเวบ็ไซตของบริษัท (www.spi.co.th)    
 นอกจากนี ้   คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติหลักการใหฝายจัดการสามารถทําธุรกรรมทีเ่ปน
รายการธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ที่มีขอตกลงทางการคาที่เปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในลักษณะ
เดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกนั  ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่
ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการบริษัท   ผูบริหาร   หรือบุคคลทีม่ีความเกี่ยวของ   โดยขอ
อนุมัติหลักการทุกป และสรุปรายการระหวางกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
และไดสรุปเปดเผยไวใน แบบ  56-1  และแบบ  56-2 
 แนวโนมในการทํารายการระหวางกัน ในการทาํธุรกิจของบริษัท  สวนใหญเปนการทาํธุรกิจกับ
บริษัทกลุมสหพัฒน   ซึ่งเปนการดําเนนิการตามธุรกิจปกติทางการคา   โดยมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปและ
บริษัทฯ มมีาตรการดูแลการทํารายการระหวางกันใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงในป 2557 มีการทาํรายการระหวางกนั ประเภททรัพยสนิหรือ
บริการ  2  รายการ และประเภทรายการใหความชวยเหลือทางการเงิน  2  รายการ ดังนี ้
 12.1 ประเภททรพัยสินหรือบรกิาร 
  การซ้ือ/ขายหุน    
 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่ 10  (ชุดที่ 20)  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพนัธ 2557  
อนุมัติใหบริษทัฯ เขารวมลงทุนใน บริษทั ไทย วัน มอลล จํากัด โดยซื้อหุนสามัญเพิ่มทนุ จํานวน 470 หุน 
ราคาหุนละ 1,000.- บาท เปนเงนิ  470,000.- บาท  จากการสละสิทธิ์การจองซื้อหุน ของ บริษทั สินภราดร 
จํากดั และ จํานวน  480 หุน ราคาหุนละ 1,000.- บาท เปนเงนิ  480,000.- บาท จากการสละสิทธิก์ารจองซ้ือ
หุน ของ บริษทั โชควัฒนา จํากัด 
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 โดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
 -  บริษัท สินภราดร จํากัด มี นายบุณยสิทธิ์  โชควฒันา และนายสมศักด์ิ  ธนสารศิลป 
กรรมการบริษทั เปนผูถือหุนรายใหญ   
 - บริษัท   โชควฒันา  จาํกัด มี  นายบุณยสิทธิ์   โชควฒันา   นายบุญปกรณ    โชควัฒนา   
นายบุญชัย  โชควัฒนา  และนายบุญเกยีรติ   โชควฒันา  กรรมการบริษัท เปนผูถือหุนรายใหญ   
  2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่  8  (ชุดที่ 21)  เมื่อวนัที ่ 19 ธันวาคม  2557  
อนุมัติใหบริษทัฯ ซื้อหุนสามญั บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) จาก บริษทั เอราวัณส่ิงทอ จํากัด โดย
ซื้อขายผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซึง่เปนการซ้ือขายรายใหญ (Big Lot) จํานวน 1,000,000 หุน 
ราคาหุนละ 6.50 บาท (ซึ่งเปนราคาตลาด ณ วนัที ่2 ธนัวาคม 2557) เปนเงนิทัง้ส้ิน  6,500,000.- บาท   
  บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  กรรมการบริษทั และเปนผูถอืหุนรายใหญ 
ของ บริษัท เอราวัณส่ิงทอ จาํกัด   นายบุญชัย   โชควฒันา   กรรมการบริษัท  และเปนประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท สหพฒันพบูิล จํากัด (มหาชน) นายบุญเกยีรติ  โชควัฒนา  กรรมการบริษัท และเปนกรรมการ
ผูอํานวยการ  บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน)    ซึ่งทัง้ 2  บริษทั  เปนผูถือหุนรายใหญของ 
บริษัท เอราวณัส่ิงทอ จํากดั 
 12.2  ประเภทการใหความชวยเหลือทางการเงิน  
  คํ้าประกัน/ใหกูยืม 
  1.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่ 11 (ชุดที่ 20) เมื่อวนัที ่ 13 มีนาคม 2557 
อนุมัติใหบริษทัฯ คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแก  บริษทั  ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากดั  ตามสัดสวนการถือหุน
ของบริษัท  ซึ่งเทากับรอยละ 15 ของทนุจดทะเบียน  เปนเงนิ 17,750,000.- บาท ตอ  ธนาคารซูมโิตโม มิตซุย 
แบงก้ิง คอรปอเรชั่น  
  บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการบริษัท และเปนประธาน
กรรมการบริหาร  บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)   นายบุญเกียรติ   โชควฒันา กรรมการบริษัท และ
เปนกรรมการผูอํานวยการ  บริษัท ไอ.ซ.ีซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  ซึง่ทัง้ 2 บริษทั เปนผูถอืหุน
รายใหญ ของ บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด  
 2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่  11  (ชุดที ่20)  เมื่อวันที ่  13 มนีาคม  2557  
อนุมัติวงเงนิกูไมเกิน  30  ลานบาท ใหแก บริษัท  บีเอ็นซี เรียลเอสเตท  จํากัด  ตามสัดสวนการถือหุน ซึ่ง
เทากับรอยละ 16.67 ของทนุจดทะเบียน 
 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน คือ นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการบริษัท  และเปนประธาน
กรรมการบริหาร  บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  นายบุญเกียรติ   โชควฒันา  กรรมการบริษัท และ
เปนกรรมการผูอํานวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซ.ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)   นายบุณยสิทธิ ์   โชควัฒนา  
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กรรมการบริษทั   และเปนผูถือหุนรายใหญ ของ บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด ซึ่งทัง้ 3 บริษัท เปนผูถือหุนรายใหญ
ของ บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท  จํากัด 
  3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มวีงเงินคํ้าประกันสินเช่ือใหกบับริษัทกลุมสหพัฒน
จํานวน 7  บริษัท  วงเงนิรวมประมาณ 171.43  ลานบาท  ยอดใชไปรวมประมาณ  25.54  ลานบาท   ในปที่
ผานมามีการค้ําประกันวงเงินสินเช่ือเพิ่ม  1  บริษทั  คือ  PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE CO., LTD. และ
ยกเลิกวงเงนิสินเช่ือ 1 บริษทั คือ บริษัท ชาลดอง (ประเทศไทย) จาํกัด โดยไมมกีารบันทึกผลขาดทุนจาก
ภาระคํ้าประกนั   โดยเปนวงเงินคํ้าประกันตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2546 ที่
คงเหลืออยู จาํนวน 5  บริษทั  เปนเงนิ 126  ลานบาท มยีอดใชไปจํานวน 13.69 ลานบาท 
  ในป  2557  บริษัทฯ มีรายรับจากคาคํ้าประกันจํานวน 0.71 ลานบาท จากบริษทัที่เกีย่วของกัน 
4 ราย โดยคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกนัในอัตรารอยละ 0.5-1 ของมูลคาวงเงนิ บริษัทฯ จะจัดเก็บจาก
บริษัทที่จายคาปรึกษาธุรกิจในอัตรารอยละ 0.5 และจะจัดเก็บจากบริษัทที่ไมไดจายคาปรึกษาธุรกจิรอยละ 1   
และจะไมเก็บคาธรรมเนียมคํ้าประกันจากบริษัทรวมลงทุนจากตางประเทศ   เนื่องจากเปนการคํ้าประกันตาม 
สัดสวนการลงทุนและเปนไปตามสัญญารวมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

                                                                                                                                   (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

               ตามวิธีสวนไดเสียและ 
              งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  สหชลผลพืช จํากัด  B 426,506.91
2 บริษัท  ไหมทอง จํากัด B 25,000.00
3 บริษัท  โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส  จํากัด B 100,000.06
4 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 160,000.07
 รวม 711,507.04

 
 12.3  คาไฟฟาและคาไอน้ํา  
              ในป 2557  บริษัทฯ  มีคาไฟฟาและไอน้ํารับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 27 ราย เปน
จํานวนเงนิทัง้ส้ิน  625.08 ลานบาท โดยในการซื้อขายสวนใหญจะทาํเปนสัญญาซ้ือขายระยะยาว โดยมีอายุ
สัญญา 15 ป และในการคิดคาไฟฟานัน้ บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเกนิกวาราคาจําหนายของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค  สวนราคาคาไอน้าํไมตํ่ากวาราคาซ้ือจาก บริษทั  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) ซึ่งรายการที่มี
มูลคามากกวา 500,000.00 บาท  คิดเปนรอยละ 99.96  มีรายละเอียดดังนี ้
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                                                                                                                                      (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

               ตามวิธีสวนไดเสียและ 
              งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  กบินทรพัฒนกิจ จํากัด  A,B 5,414,950.32
2 บริษัท  เจนเนอรรัลกลาส  จํากัด  B 5,851,918.60
3 บริษัท  ทอปเทร็นด  แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด B 63,641,353.95
4 บริษัท   เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 78,264,064.35
5 บริษัท  โทเทิลเวย  อิมเมจ จํากัด B 958,765.16
6 บริษัท  ไทยคามายา  จํากัด B 37,018,979.42
7 บริษัท  ไทยชิกิโบ  จํากัด A,B 86,329,860.49
8 บริษัท  ไทยทาคายา  จํากัด B 4,417,634.73
9 บริษัท  ไทยสเตเฟล็กซ  จํากัด B 5,282,637.47
10 บริษัท  ไทยอาราอิ  จํากัด B 25,483,931.30
11 บริษัท  ไทยโทมาโด จํากัด B 671,101.89
12 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B 6,704,089.10
13 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 38,921,343.86
14 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 128,997,879.17
15 บริษัท  สหชลผลพืช  จํากัด B 9,320,827.73
16 บริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 1,876,729.56
17 บริษัท  อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด A,B 2,215,455.41
18 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล

            เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 51,157,265.74
19 บริษัท  โอสถอินเตอรแลบบอราทอร่ีส  จํากัด B 15,616,179.73
20 บริษัท  ไทยคิวบิค  เทคโนโลย่ี  จํากัด B 8,698,003.37
21 บริษัท  อินเตอรเนช่ันแนลเลทเธอรแฟช่ัน จํากัด B 3,120,295.80
22 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 1,866,921.42
23 บริษัท  บางกอกโตเกียวช็อคส  จํากัด A,B 32,285,633.71
24 บริษัท  อินเตอรเนช่ันแนล คิวริต้ี ฟุตแวร จํากัด B 7,742,060.66
25 บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) B 1,042,510.66
26 บริษัท ชาลดอง (ประเทศไทย) จํากัด B 1,926,862.07
27 บริษัทอื่นๆ   247,986.43

 รวม 625,075,242.10
 
 12.4   คาลิขสิทธิ์รบั 
            บริษัทฯไดทาํสัญญายินยอมใหใชเคร่ืองหมายการคากบับริษัททีเ่กี่ยวของกนั โดยสัญญามี
ระยะเวลาเฉล่ีย 1-3 ป และ บริษัทฯ คิดคาตอบแทนในอัตรารอยละ 3.50-8.00 ของราคายอดขายสุทธิ โดย
ในป 2557 บริษัทฯ มีคาลิขสิทธิ์รับจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 10 ราย เปนจํานวนทั้งส้ิน 68.39 ลาน
บาท ซึ่งรายการที่มีมูลคามากกวา  500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.83 มีรายละเอียดดังนี ้   
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 (หนวย : บาท) 

 
12.5  คาปรึกษารับ 

 ในป  2557  บริษัทฯ มีคาปรึกษาธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน  18  ราย  เปนจํานวนทั้งส้ิน 
16.82  ลานบาท    โดยคาปรึกษาธุรกิจจะพิจารณาจากลักษณะของการใชบริการ   ซึ่งรายการทีม่มีูลคา
มากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 79.67 มีรายละเอียดดังนี ้
                              (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
               ตามวิธีสวนไดเสียและ 
              งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  ไทยอาราอิ  จํากัด B 8,000,000.00
2 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย)  จํากัด B 1,800,000.00
3 บริษัท  อินเตอรเนช่ันแนล แลบบอราทอร่ีส จํากัด B 1,200,000.00
4 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) A,B 1,800,000.00
5 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B 600,000.00
6 บริษัทอื่นๆ 3,420,000.00
 รวม 16,820,000.00

 
 12.6   คาเชารับอสงัหาริมทรัพย 
 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยกับบริษัทที่เกีย่วของกนั โดยสัญญาเชามีระยะเวลา
เฉล่ีย 1 ถึง 3 ป โดยการกําหนดราคาจะข้ึนอยูกับทําเลที่ต้ังและตนทุนในการลงทุนของบริษทั  ในป 2557  
บริษัทฯ มีคาเชารับอสังหาริมทรัพยจากบริษัทที่เกี่ยวของกนั 29 ราย  เปนจํานวนทั้งส้ิน  55.18  ลานบาท   
ซึ่งรายการทีม่มีูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 95.09 มีรายละเอียดดังนี ้
 
 
 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
               ตามวิธีสวนไดเสียและ 
             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  แชมปเอช จํากัด B 4,856,865.51
2 บริษัท  โทเทิลเวยอิมเมจ จํากัด B 961,843.57
3 บริษัท  ธนูลักษณ  จํากัด  (มหาชน) B 36,598,029.36
4 บริษัท  ไหมทอง  จํากัด   B 1,623,917.13
5 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 2,569,539.46
6 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) A,B 16,733,698.70
7 บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด B 4,924,353.13
8 บริษัทอื่นๆ 117,878.61
 รวม 68,386,125.47



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

194 
 

                             (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

                   ตามวิธีสวนไดเสียและ 
                   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  กบินทรพัฒนกิจ  จํากัด A,B 3,928,800.00
2 บริษัท  ทอปเทร็นด  แมนูแฟคเจอร่ิง  จํากัด B 2,549,587.36
3 บริษัท  เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 823,684.80
4 บริษัท  ไทยสเตเฟล็กซ  จํากัด  B 703,140.96
5 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด B 5,552,280.00
6 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B 16,897,564.53
7 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 978,000.00
8 บริษัท   อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด A,B 568,643.27
9 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล  
             เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 7,203,024.00

10 บริษัท  เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด B 2,357,382.00
11 บริษัท  ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ จํากัด B 2,861,460.00
12 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 1,229,000.00
13 บริษัท  ศรีราชาเอวิเอช่ัน จํากัด B 2,400,000.00
14 บริษัท  ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด B 652,600.00
15    บริษัท  โมเดอรน เทคโนโลยี่ฯ จํากัด B 3,000,000.00
16 บริษัท  บีเอ็นซีแมสอด จํากัด B 758,160.00
17 บริษัทอื่นๆ 2,711,794.35

 รวม 55,175,121.27
 
 12.7    คาน้ํารับ 
  ในป 2557 บริษัทฯ มีคาน้ํารับจากบริษทัทีเ่กี่ยวของกนัจํานวน 49 ราย เปนจํานวนทัง้ส้ิน 40.34 

ลานบาท โดยการคิดคาน้าํนั้น   บริษัทฯ จะคิดในราคาไมเกินกวาราคาจําหนายของการประปาสวนภูมิภาค      
ซึ่งรายการทีม่มีูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 87.13  มีรายละเอียดดังนี้     
                                                                                (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
                 ตามวิธีสวนไดเสียและ 
                งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  ทอปเทร็นดแมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด B 1,180,992.00
2 บริษัท  เท็กซไทลเพรสทีจ  จํากัด (มหาชน) B 3,014,408.00
3 บริษัท  ไทยกุลแซ  จํากัด B 816,465.00
4 บริษัท  ไทยชิกิโบ  จํากัด A,B 1,179,792.00
5 บริษัท  ไทยทาเคดะเลซ  จํากัด B 1,326,800.00
6 บริษัท  ไทยสเตเฟล็กซ  จํากัด B 512,560.00
7 บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) B 935,372.00
8 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 6,855,656.00



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

195 
 

   (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท 

 
ลักษณะความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
                 ตามวิธีสวนไดเสียและ 
                งบการเงินเฉพาะกิจการ 

9 บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 501,504.00
10 บริษัท สหชลผลพืช จํากัด B 867,792.00
11 บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล  

            เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 4,477,976.00
12 บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด B 3,997,975.00
13 บริษัท โอสถอินเตอรแลบบอราทอร่ีส จํากัด B 928,128.00
14 บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ จํากัด B 875,352.00
15 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนลเลทเธอรแฟช่ัน จํากัด B 511,008.00
16 บริษัท บางกอกโตเกียวช็อคส  จํากัด A,B 1,373,712.00
17 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนลคิวริต้ีฟุตแวร  จํากัด B 1,558,356.00
18 บริษัท สหโคเจน กรีน  จํากัด B 4,234,440.00
19 บริษัทอื่นๆ 5,193,128.70

 รวม 40,341,416.70
 
 12.8   คาบําบัดน้ําเสีย       
                ในป 2557 บริษัทฯ มีรายรับคาบําบัดน้ําเสียจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 41 ราย เปน
จํานวนเงนิทัง้ส้ิน 20.05 ลานบาท   โดยคิดราคาจากลักษณะการใหบริการ  จํานวน ระยะเวลา รวมถึงตนทนุ
ในการบริการ ซึ่งรายการทีม่มีูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 79.01 มีรายละเอียดดังนี้         
                                                                                                                                       (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
                       ตามวิธีสวนไดเสียและ 
                      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  ไทยกุลแซ จํากัด B 783,806.40
2 บริษัท  ไทยทาเคดะเลซ  จํากัด B 1,479,149.20
3 บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) B 680,417.60
4 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 741,084.80
5 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด(มหาชน) B 4,243,856.80
6 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล  
            เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 2,455,197.72

7 บริษัท  เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) จํากัด B 4,357,600.00
8 บริษัท  บางกอกโตเกียวช็อคส  จํากัด A,B 549,484.80
9 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 554,335.30
10 บริษัทอื่นๆ 4,209,364.36

 รวม 20,054,296.98
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 12.9   รายไดงานแสดงสินคา 
               ในป 2557 บริษัทฯ มีรายไดงานแสดงสินคาจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวน 66 ราย เปน
จํานวนเงนิทัง้ส้ิน 40.85 ลานบาท โดยคิดราคาจากลักษณะการใหบริการ จํานวน ระยะเวลา รวมถึงตนทนุใน
การบริการ ซึ่งรายการที่มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 87.99 มรีายละเอียดดังนี ้
                                                                                                                                 (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณความสัมพันธ 

    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
                   ตามวิธีสวนไดเสียและ 
                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  แชมปเอช จํากัด B 1,011,500.00
2 บริษัท  เท็กซไทลเพรสทีจ  จํากัด (มหาชน) B 1,058,000.00
3 บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) B 926,500.00
4 บริษัท  นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน) B 876,000.00
5 บริษัท  ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) B 1,581,000.00
6 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 686,000.00
7 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 1,014,000.00
8 บริษัท  วีน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด B 1,498,300.00
9 บริษัท  สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 2,610,000.00
10 บริษัท  กบินทรพัฒนกิจ จํากัด A,B 899,000.00
11 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด(มหาชน) A,B 20,040,700.00
12 บริษัท  ยูนีเวอรสบิวต้ี  จํากัด A,B 956,000.00
13 บริษัท  เพรซิเดนทเบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) B 825,000.00
14 บริษัท  ไหมทอง  จํากัด B 551,000.00
15 บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด B 863,000.00
16 บริษัท  เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด B 544,500.00
17 บริษัทอื่นๆ 4,905,500.00

 รวม 40,846,000.00
 
 12.10  คาบริการสวนกลางและคาสาธารณูปโภครับ 
               ในป 2557 บริษัทฯ มคีาบริการสวนกลางและคาสาธารณูปโภครับจากบริษทัทีเ่กี่ยวของกนั
จํานวน 45 ราย เปนจํานวนเงินทัง้ส้ิน 42.36 ลานบาท โดยคิดราคาจากพืน้ทีก่ารใหบริการ  จาํนวน  
ระยะเวลา รวมถึงตนทนุในการบริการ ซึง่รายการที่มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 89.19 
มีรายละเอียดดังนี ้

                                 (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ช่ือบริษัท ลักษณความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

               ตามวิธีสวนไดเสียและ 
              งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท  กบินทรพัฒนกิจ  จํากัด A,B 2,743,200.00
2 บริษัท  ไทยทาคายา  จํากัด B 840,660.00
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       (หนวย : บาท) 
 

ลําดับ 
 

ช่ือบริษัท ลักษณความสัมพันธ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

                 ตามวิธีสวนไดเสียและ 
                งบการเงินเฉพาะกิจการ 

3 บริษัท  ไทยอาราอิ จํากัด B 10,464,960.00
4 บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) B 651,970.06
5 บริษัท  ราชาอูชิโน  จํากัด B 562,972.00
6 บริษัท  ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด B 3,084,072.00
7 บริษัท  เอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล  
            เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) B 9,962,172.00

8 บริษัท  ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ จํากัด B 5,354,400.00
9 บริษัท  เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด A,B 563,344.80
10 บริษัท  ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จํากัด B 881,897.62
11 บริษัท  เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด B 568,500.00
12 บริษัท  ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด(มหาชน) A,B 646,020.00
13 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 668,200.00
14 บริษัท  บีเอ็นซีแมสอด จํากัด B 789,660.00
15 บริษัทอื่นๆ 4,580,326.00

 รวม 42,362,354.48
  
 12.11  คาบริการในสวนอ่ืนๆ  
 ในป 2557 บริษัทฯ มีรายรับอ่ืนๆ จากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 106.91 ลานบาท โดยคิดราคาจาก
ลักษณะการใหบริการ จํานวน ระยะเวลา รวมถงึตนทุนในการบริการ มีรายละเอียดดังนี ้
              (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ        งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
                                             ตามวิธีสวนไดเสียและ 
                                            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.  ขายอสังหาริมทรัพย 7,140,000.00 
2.  คาบริการรับ 9,071,310.50 
3.  คารักษาพยาบาล 853,468.66 
4.  เคร่ืองหมายการคารับ 1,424,409.10 
5.  ขายสินคา 76,760,779.77 
6.  รายไดอื่น 11,663,087.66 
     รวม 106,913,055.69 

  
 12.12  ตนทุนคาไฟฟาและไอน้ํา 
 บริษัทฯ   ไดทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะเวลา  15  ป    กับบริษัทที่เกีย่วของกนั   คือ   บริษทั  
สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  ซึ่งจํานวนเงนิที่จายไมสูงกวาราคาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกาํหนด โดยใน
ป  2557 บริษทัฯ มีตนทุนคาบริการไฟฟาและไอน้ํา ดังนี ้



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

198 
 

                                        (หนวย : บาท) 
  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1.  ตนทุนคาไฟฟา 1,520,844,990.81 
2.  ตนทุนคาไอน้ํา 422,537,733.56 
     รวม 1,943,382,724.37 

 
 12.13 คาไฟฟาและไฟฟาโรงกรองน้ํา 
 ในป 2557  บริษัทฯ มีคาไฟฟาจายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน  2 ราย  ซึ่งราคาเปนไปตามที่ผูให 
บริการกําหนด ไมสูงกวาราคาของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนจํานวนทั้งส้ิน 15.52 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้      
                                                                                                                                         (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
             ตามวิธีสวนไดเสียและ 
            งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) A,B 1,078,791.28
2 บริษัท  สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) B 14,442,457.72
 รวม 15,521,249.00

 
 12.14 คารักษาความปลอดภัย 
 ในป 2557 บริษัทฯ มีคารักษาความปลอดภัยกับบริษัททีเ่กี่ยวของกนั 1 ราย โดยพจิารณาจาก 
จํานวนพนักงานรักษาความปลอดภัย เวลาและพืน้ที่ในการใชบริการ มีรายละเอียดดังนี้  
                                      (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียและ 

                          งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 26,120,197.68

 
 12.15 คาบําบัดน้ําเสีย   
 ในป 2557 บริษัทฯ มีคาบําบัดน้ําเสียใหแกบริษัทที่เกีย่วของกัน 2 ราย ซึ่งการจายคาตอบแทน
เปนไปตามสัญญาและปริมาณการใชวสัดุอุปกรณที่เกิดข้ึนจริง ตามราคาตลาดทั่วไป มีรายละเอียดดังนี ้
                                                                  (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

                        งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
                                  ตามวิธีสวนไดเสียและ 
                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 บริษัท  อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด A,B 20,726,784.42
2 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 3,595.20
 รวม 20,730,379.62
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 12.16 คาเชาจาย  
 ในป 2557 บริษัทฯ มีคาเชาจายใหแกบริษทัที่เกี่ยวของกนั 5 ราย โดยพิจารณาจายคาตอบแทน
ตามสัญญา มีการเปรียบเทียบกับผูใหเชารายอ่ืน และพิจารณาจากทําเลที่ต้ัง ลักษณะสภาพและการใช
ประโยชนของสินทรัพย เปนจํานวนทั้งส้ิน 3.15 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี ้              
                                                                                                              (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

     งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
               ตามวิธีสวนไดเสียและ 

               งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  ไทยซีคอมพิทักษกิจ จํากัด B 36,722.40
2 บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) A,B 2,247,084.00
3 บริษัท  สินภราดร จํากัด A,B 780,000.00
4 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 67,410.00
5 บริษัท  พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 19,091.29
 รวม 3,150,307.69

 
 12.17 การกอสรางและซ้ือทรัพยสิน 
 ในป 2557 บริษัทฯ มีคากอสรางและซ้ืออสังหาริมทรัพยที่จายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 5 ราย 
ซึ่งคาตอบแทนท่ีจายพิจารณา จากรูปแบบ ขนาดอาคาร วัสดุ และเทคนิคการตกแตงติดต้ังเปรียบเทยีบราคา
กับผูเสนอรายอื่น เปนจํานวนเงนิทั้งส้ิน 131.44 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี ้
                                                                                                                                       (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
           ตามวิธีสวนไดเสียและ 

           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 บริษัท  พิทักษกิจ จํากัด B 117,293,456.02
2 บริษัท  อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด A,B 8,628,968.99
3 บริษัท  พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 4,587,035.46
4 บริษัท  เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) B 227,375.00
5 บริษัท  ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด B 700,000.00
 รวม 131,436,835.47

 
 12.18 คาใชจายงานแสดงสนิคา 

 ในป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายงานแสดงสินคาที่จายใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 17 ราย โดย
พิจารณาจายคาตอบแทนตามลักษณะงาน  ทําเล ปริมาณ  และระยะเวลาของการใชบริการ  เปนจํานวนเงิน
ทั้งส้ิน  3.66  ลานบาท ซึ่งมรีายละเอียดดังนี ้
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                                                                                                                                        (หนวย : บาท) 
 

 
   
12.19 คาใชจายอ่ืน 
 ในป 2557  บริษัทฯ มีคาใชจายอ่ืนที่จายใหแกบริษทัที่เกีย่วของกัน 24 ราย เปนจํานวนเงิน
ทั้งส้ิน 164.06 ลานบาท ซึ่งเปนราคาตลาดเทียบเคียงกับผูใหบริการรายอ่ืนในลักษณะเดียวกนัโดยทั่วไป 
รายการที่มีมูลคามากกวา 500,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 98.57 ซึง่มีรายละเอียดดังนี ้
                                                                                                                                         (หนวย : บาท) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
              ตามวิธีสวนไดเสียและ 
             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท พิทักษกิจ จํากัด B 1,475,077.85
2 บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 88,437,109.88
3 บริษัท ศรีราชาเอวิเอช่ัน จํากัด A 2,568,000.00
4 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง 1992 จํากัด B 62,469,456.89
5 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) A,B 4,562,807.22
6 บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด A,B 2,197,813.31
7 บริษัทอื่นๆ 2,352.853.77
 รวม 164,063,118.92

 
 เนื่องจากรายการระหวางกนักับบริษทัทีเ่กี่ยวของกันที่เกิดข้ึน สวนใหญเปนรายการที่ดําเนินไปตาม
ธุรกิจปกติ   และเพื่อเปนการสนับสนุนการดําเนนิธุรกจิของบริษัทกลุมสหพฒัน   เชน การซือ้ขายไฟฟาใน
สวนอุตสาหกรรม   เครือสหพัฒน  การใหบริการรับปรึกษาธุรกิจ   การใหบริการเคร่ืองหมายการคา  เปนตน     

 
ลําดับ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
              ตามวิธีสวนไดเสียและ 
             งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) A,B 30,518.18
2 บริษัท พี ที เค มัลติเซอรวิส จํากัด B 1,224,511.00
3 บริษัท กบินทรพัฒนกิจ จํากัด A,B 840,214.95
4 บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลต้ิง  1992 จํากัด A,B 55,000.00
5 บริษัท ไทยบุนกะแฟช่ัน จํากัด B 478,519.52
6 บริษัท ไข ไอ ที เซอรวิส จํากัด B 167,700.00
7 บริษัท เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด B 365.428.69
8 บริษัท พิทักษกิจ จํากัด B 63,086.00
9 บริษัท ไทยอรุซ จํากัด B 225,000.00
10 บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน) B 82,825.00
11 บริษัท ไทเกอร ดิสทริบิวช่ัน แอนด โลจิสติคส จํากัด B 35,200.00
12 บริษัทอื่นๆ 89,284.38

 รวม 3,657,287.72
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดกาํหนดใหมกีารอนุมัติหลักการเกี่ยวกบัขอตกลงทางการคาที่มเีงื่อนไขการคาทัว่ไป
ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ   กับ   กรรมการ   ผูบริหาร   หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ       เปนประจํา
ทุกป  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่  1 หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อให
กรรมการบริษทัชุดใหมไดทราบเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว และใหสรุปรายการดังกลาวทกุไตรมาส  เพื่อรายงาน
ใหแกคณะกรรมการบริษัททราบ อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันที่ไมใชธุรกิจปกติ บริษทัฯ ไดปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ทีท่จ.21/2551   เร่ือง หลักเกณฑในการทาํรายการที่เกีย่วโยงกัน  

 นโยบายในการทํารายการระหวางกันของบริษัท       สําหรับรายการที่เปนปกติทางธุรกิจกับบริษัทที ่
เกี่ยวของกนันัน้ มีแนวโนมที่จะเกดิข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต แตในสวนของการใหกูยืมเงนิ   บริษัทฯ มี
นโยบายลดการใหกูยืมแกบริษัทตางๆ ลง และมีนโยบายทีจ่ะลดวงเงินคํ้าประกนัที่เกนิความจําเปนและลด
การค้ําประกนัใหแกบริษัทกลุมสหพฒันลง หากตองใหกูยืมหรือคํ้าประกัน จะเปนไปตามสัดสวนการลงทุน 

 
หมายเหตุ   :   ลักษณะความสัมพนัธ 
  A  กรรมการ/ผูบริหาร เปน MD     B  กรรมการ / ผูบริหาร รวมผูที่เกีย่วของเปนผูถือหุนรายใหญ 
C   กรรมการ / ผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญ       D   ญาติสนทิกรรมการ / ผูบริหารเปนผูถือหุนรายใหญ  
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สวนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
13.   ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 13.1  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน    
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13. 2   ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 13.2.1  ตารางสรุปงบการเงิน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิตามวธิีสวนไดเสีย 
 

รายการ 
ตรวจสอบแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 81,202,235.01 0.37 67,611,414.63 0.34 58,522,125.41 0.30 
 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียว       
                                                 ของกัน         218,973,536.53 1.00         157,351,577.42 0.79         203,017,699.58 1.03 
 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน-อ่ืน ๆ 
    เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

         33,760,060.52 
30,000,000.00 

0.15 
0.14 

           32,077,932.25 
0.00 

0.16 
0.00 

          34,775,381.91 
0.00 

0.18 
0.00 

     สินคาคงเหลือ 1,900,732.00 0.01 2,220,662.31 0.01 2,531,061.70 0.01 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 365,836,564.06 1.67 259,261,586.61 1.30 298,846,268.60 1.52 
เงินลงทุนในบริษัทรวม       
 - บันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 12,879,405,295.94 58.93 12,008,251,963.25 60.04 11,736,287,558.52 59.67 
เงินลงุทนในกิจการท่ีเก่ียวของกัน       
    - เงินลงทุนเผ่ือขาย 3,059,429,009.00 14.00 2,447,369,436.94 12.23 3,168,253,512.74 16.11 
    - เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,209,402,980.37 5.53 1,104,425,171.02 5.51 1,028,775,213.40 5.23 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน       
    - เงินลงทุนเผ่ือขาย 64,436,050.00 0.29 54,326,257.00 0.27 52,679,024.00 0.27 
    - เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 48,258,800.30 0.23 50,009,060.30 0.25 51,763,765.83 0.26 
อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 45,326,575.83 0.21 46,485,792.06 0.23 42,194,074.91 0.21 
อสังหาริมทรัพยรอการขาย 641,139,789.22 2.93 631,051,027.20 3.16 622,131,172.28 3.16 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 2,061,649,232.44 9.43 1,997,115,578.57 9.99 1,324,623,073.11 6.73 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 1,203,533,564.66 5.51 1,143,535,236.10 5.72 1,072,594,866.09 5.45 
สินทรัพยไมมีตัวตน 12,317,119.99 0.07 11,012,455.60 0.06 12,248,514.35 0.06 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 172,242,808.53 0.79 163,482,529.19 0.82 181,824,954.21 0.92 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       
    เงินมัดจําคาท่ีดิน 42,527,100.00 0.19 42,527,100.00 0.21 42,527,100.00 0.22 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 40,637,308.14 0.19 37,124,451.28 0.19 31,649,350.97 0.16 
    อ่ืน ๆ 8,105,789.96 0.03 3,838,994.46 0.02 3,749,439.63 0.02 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 91,270,198.10 0.41 83,490,545.74 0.42 77,925,890.60 0.40 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 21,488,411,424.38 98.33 19,740,555,052.97 98.70 19,371,301,620.04 98.48 
รวมสินทรัพย 21,854,247,988.44 100.00 19,999,816,639.58 100.00 19,670,147,888.64 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิตามวธิีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

รายการ 
ตรวจสอบแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       
หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก        
           สถาบันการเงิน 213,400,000.00 0.98 830,659,043.38 4.15 784,143,063.62 3.99 
    เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 253,187,140.67 1.16 259,647,020.48 1.30 389,340,990.04 1.98 
    สวนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป 366,680,000.00 1.68 333,360,000.00 1.67 166,680,000.00 0.85 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 833,267,140.67 3.81 1,423,666,063.86 7.12 1,340,164,053.66 6.82 
หน้ีสินไมหมุนเวียน       
เจาหน้ีเงินลงทุน 599,700.00 0.00 599,700.00 0.00 15,599,700.00 0.08 
เงินรับลวงหนา 79,396,052.85 0.36 19,572,518.05 0.10 13,219,625.97 0.07 
เงินประกัน 77,547,236.96 0.35 65,018,152.51 0.33 60,947,786.76 0.31 
เงินกูยืมระยะยาว 966,640,000.00 4.42 499,960,000.00 2.50 333,320,000.00 1.69 
ภาระหน้ีสินจากการคํ้าประกัน 12,924,272.75 0.06 12,924,272.75 0.06 12,924,272.75 0.07 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 96,356,511.00 0.44 93,663,265.00 0.47 91,066,780.00 0.46 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 433,877,001.05 1.99 307,716,839.26 1.54 455,132,699.27 2.31 
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,667,340,774.61 7.63 999,454,747.57 5.00 982,210,864.75 4.99 

รวมหน้ีสิน 2,500,607,915.28 11.44 2,423,120,811.43 12.12 2,322,374,918.41 11.81 
สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน       
ทุนจดทะเบียน       

 หุนสามัญ 800,000,000 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 800,000,000.00  800,000,000.00  800,000,000.00  
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว       

     หุนสามัญ 494,034,300 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 494,034,300.00 2.26 494,034,300.00 2.47 494,034,300.00 2.51 
สวนเกินมูลคาหุน 1,041,357,580.00 4.77 1,041,357,580.00 5.21 1,041,357,580.00 5.29 
สวนเกินทุน- หุนทุนซื้อคืนของบริษัทรวม 6,151,888.73 0.03 6,151,888.73 0.03 6,151,888.73 0.03 

สํารองสวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑของ       
      บริษัทรวม 13,932,199.96 0.06 11,755,514.00 0.06 0.00 0.00 

กําไรสะสม        
  จัดสรรแลว       

 สํารองตามกฎหมาย 80,000,000.00 0.37 80,000,000.00 0.40 80,000,000.00 0.41 
 สํารองท่ัวไป 280,000,000.00 1.28 280,000,000.00 1.40 280,000,000.00 1.42 

    ยังไมไดจัดสรร 13,923,647,828.27 63.71 12,885,627,341.43 64.43 11,685,686,639.01 59.41 
องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 3,514,516,276.20 16.08 2,777,769,203.99 13.89 3,760,542,562.49 19.12 

รวมสวนของผูถือหุน 19,353,640,073.16 88.56 17,576,695,828.15 87.88 17,347,772,970.23 88.19 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 21,854,247,988.44 100.00 19,999,816,639.58 100.00 19,670,147,888.64 100.00 
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งบกําไรขาดทนุตามวิธีสวนไดเสีย 

รายการ 
ตรวจสอบแลว สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

รายได       
สายธุรกิจการลงทุน       
 รายไดเงินปนผลรับ 195,523,697.02 4.64 221,243,558.76 5.30 209,080,238.97 5.15 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน       
          บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 1,127,966,986.07 26.80 1,121,007,263.17 26.84 1,214,209,939.76 29.94 
รวม 1,323,490,683.09 31.45 1,342,250,821.93 32.14 1,423,290,178.73 35.09 
สายธุรกิจการใหเชาและบริการ       
 รายไดคาสาธารณูปโภครับ 2,239,827,084.57 53.21 2,116,737,090.96 50.68 1,906,369,658.97 47.00 
 รายไดคาปรึกษาและบริการ 368,770,688.63 8.76 350,693,712.24 8.40 342,958,032.06 8.46 
 กําไรจากการปริวรรตเงินตรา 2,269,605.14 0.05 1,256,033.10 0.03    3,604,524.74 0.08 
รวม 2,610,867,378.34 62.02 2,468,686,836.30 59.11 2,252,932,215.77 55.54 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 170,888,500.00 4.06 303,846,750.00 7.27 202,004,750.00 4.98 
รวม 170,888,500.00 4.06 303,846,750.00 7.27 202,004,750.00 4.98 
อื่น ๆ       
    รายไดจากการขายสินคา 76,721,026.32 1.82 0.00 0.00 152,290,748.72 3.75 
 กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 532,706.27 0.01 1,577,571.65 0.04 404,409.01 0.01 
 กําไรจากการจําหนายหลักทรัพย 44,025.00 0.00 22,948,390.44 0.55 3,030,331.58 0.07 
    รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจาก       
            การดอยคาเงินลงุทน 4,027,946.28 0.10 19,053,150.00 0.46 6,035,800.00 0.15 
    ดอกเบี้ยรับ 1,810,556.09 0.05 644,106.56 0.01 596,781.03 0.01 
 รายไดอ่ืน 20,753,316.43 0.49 17,683,218.23 0.42 15,559,145.56 0.40 
รวม 103,889,576.39 2.47 61,906,436.88 1.48 177,917,215.90 4.39 
รวมรายได 4,209,136,137.82 100.00 4,176,690,845.11 100.00 4,056,144,360.40 100.00 
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       งบกําไรขาดทนุตามวิธสีวนไดเสีย (ตอ) 
 

รายการ 

ตรวจสอบแลว สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 2556 2555

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอย
ละ 

คาใชจาย       
สายธุรกิจการใหบริการ       
 ตนทุนคาสาธารณูปโภค 2,076,089,728.77 49.32 1,969,886,800.26 47.16 1,783,123,169.31 43.96 
     ตนทุนคาบริการ 255,870,147.85 6.08 267,525,961.12 6.41 289,357,688.86 7.13 
 ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา 501,969.12 0.01 660,136.94 0.02 814,238.54 0.02 
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม       
 ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 16,645,056.56 0.40 55,923,232.81 1.34 25,887,222.29 0.64 
อื่น ๆ       
    ตนทุนขายสินคา 74,855,843.67 1.78 0.00 0.00 148,944,955.32 3.67 
 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน           
         บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 47,448,134.45 1.13 18,916,950.99 0.45 15,366,411.54 0.38 
    ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 56,658,796.93 1.34 71,875,141.48 1.72 18,678,081.08 0.46 
    ขาดทุนจากการจําหนายหลักทรัพย 0.00 0.00 1,014,466.91 0.02 188,125.00 0.00 
    ขาดทุนจากการจําหนายและเลิกใชสินทรัพย 
    หน้ีสงสัยจะสูญ        

921,738.51 
1,520,000.00 

0.02 
0.04 

195,446.45 
0.00 

0.00 
0.00 

1,091,158.08 
0.00 

0.03 
0.00 

รวมคาใชจาย 2,530,511,415.86 60.12 2,385,998,136.96 57.12 2,283,451,050.02 56.29 
กําไรจากการดําเนินงาน 1,678,624,721.96 39.88 1,790,692,708.15 42.88 1,772,693,310.38 43.71 
คาใชจายสวนกลาง       
 คาใชจายในการบริหาร 379,573,394.62 9.02 314,563,707.63 7.53 294,861,108.07 7.27 
    คาตอบแทนผูบริหาร 81,113,608.78 1.92 83,188,680.50 1.99 89,666,401.00 2.21 
    คาตอบแทนกรรมการ 15,550,000.00 0.37 14,147,666.66 0.34 13,436,000.00 0.33 
รวมคาใชจายสวนกลาง 476,237,003.40 11.31 411,900,054.79 9.86 397,963,509.07 9.81 
ตนทุนทางการเงิน 57,664,771.54 1.37 61,232,504.88 1.47 50,171,795.00 1.24 
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,144,722,947.02 27.20 1,317,560,148.48 31.55 1,324,558,006.31 32.66 

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินไดนิติบุคคล 5,419,195.06 0.14 (17,588,862.35) (0.43) 12,620,394.66 0.31 

กําไรสุทธิ 1,150,142,142.08 27.80 1,299,971,286.13 31.12 1,337,178,400.97 32.97 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา 12,885,627,341.43  11,702,190,639.01  10,070,314,575.92  
บวก(หัก)- ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด   0.00  (16,504,000.00)  0.00  
       -  ผลขาดทุนจากการประมาณการ          
ตามหลักคณิตศาสตรของบริษัทรวม 1,561,367.01  10,895,541.69  (10,872,721.73)  
บวก -  ผลขาดทุนจากการประมาณการ          
ตามหลักคณิตศาสตร   2,701,763.60  0.00  
บวก - คาใชจายภาษีรอตัด (55,133.25)  0.00  419,198,272.85  
 หัก   - จัดสรรกําไรปกอน       
   เงินปนผลจาย 113,627,889.00  113,627,889.00  113,627,889.00  
 12,773,505,686.19  11,585,656,055.30  10,365,012,238.04  
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกไป 13,923,647,828.27  12,885,627,341.43  11,702,190,639.01  
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 2.33  2.63  2.71  

 



  บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

 

207 
 

     งบกระแสเงินสดตามวิธสีวนไดเสีย 

รายการ 
ตรวจสอบแลว สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
 กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 1,144,722,947.02 1,317,560,148.48 1,324,558,006.31 
 บวก  รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ    
                      เปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน    
          คาเส่ือมราคาและรายการตัดบัญชี 150,836,552.12 123,427,756.69 89,127,512.41 
                ตนทุนทางการเงิน 57,664,771.54 61,232,504.88 50,171,795.00 
                กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (1,556,529.00) 3,377,204.50 0.00 
          สวนแบง(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (1,127,966,986.07) (1,121,007,263.17) (1,214,209,939.76) 
                สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 47,448,134.45 18,916,950.99 15,366,411.54 
          เงินปนผลรับจากการลงทุน 512,556,000.80 524,935,826.20 455,861,369.38 
          รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการดอยคา    
                       เงินลงทุน (4,027,946.28) (19,053,150.00) (6,035,800.00) 
                ขาดทุนจากการดอยคาหลักทรัพย 56,658,796.93 71,875,141.48 18,678,081.08 
          (กําไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย (44,025.00) (21,933,923.53) (2,842,206.58) 
                ขาดทุนจากการเลิกใชทรัพยสิน 389,032.24 195,446.45 1,091,158.08 
                (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน 0.00 (1,577,571.65) (404,409.01) 
                หน้ีสงสัยจะสูญ 1,520,000.00 0.00 0.00 
 กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง              
           ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 838,200,748.75 957,949,071.32 731,361,978.45 
      สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    
            สินคาคงเหลือ 
                  เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    

(374,512.38) 
(30,000,000.00) 

310,399.39 
0.00 

30,908,783.48 

            อสังหาริมทรัพยรอการขาย (12,136,525.00) (5,719,907.67) (103,817,503.26) 
            อสังหาริมทรัพยตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 15,759,656.56 36,685,436.74 10,233,520.68 
                  สินทรัพยไมมีตัวตน (2,884,205.68) (343,592.33) (11,421,452.10) 
            ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวของกัน (61,621,959.11) 45,666,122.16 103,902,343.05 
                  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน-อ่ืน ๆ (3,202,128.27) 2,697,449.66 (763,118.20) 
            สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12,921,633.31 14,273,054.99 16,511,770.79 
      หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
                  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (4,396,172.83) (129,310,179.00) 8,386,982.28 
            เงินรับลวงหนา 59,823,534.80 6,352,892.08 7,842,316.05 
                  เงินประกัน 12,529,084.45 4,070,365.75 6,456,269.17 
                  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2,693,246.00 2,596,485.00 10,910,533.00 

        เงินสดรับ(จาย) จากการดําเนินงาน 827,312,400.60 935,227,598.09 810,512,423.39 
                 จายดอกเบี้ย (59,728,478.52) (61,616,295.44) (51,993,638.54) 
                 จายภาษีเงินได (20,737,241.84) (19,900,066.30) (17,224,384.98) 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 746,846,680.24 853,711,236.35 741,294,399.87 
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   งบกระแสเงนิสดตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

รายการ 
ตรวจสอบแลว สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 2556 2555 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
                 ซื้อหลักทรัพยหุนทุน (217,364,158.49) (288,796,447.89) (322,611,735.50) 
                 ขายหลักทรัพยหุนทุน 995,535.00 85,980,010.85 36,634,232.80 
           ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (186,944,255.59) (164,996,175.94) (225,078,842.83) 
           ขายยานพาหนะและอุปกรณสํานักงาน 999,999.99 1,819,624.62 1,133,548.59 
                 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (100,056,048.39) (744,837,049.53) (225,717,783.68) 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (502,368,927.48) (1,110,830,037.89) (735,640,580.62) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
           เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน     
                     เพิ่มขึ้น (ลดลง) (617,259,043.38) 46,515,979.76 (335,627,232.30) 
           จายเงินปนผล (113,627,889.00) (113,627,889.00) (113,627,889.00) 
           เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 500,000,000.00 333,320,000.00 440,000,000.00 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (230,886,932.38) 266,208,090.76 (9,255,121.30) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 13,590,820.38 9,089,289.22 (3,601,302.05) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 67,611,414.63 58,522,125.41 62,123,427.46 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 81,202,235.01 67,611,414.63 58,522,125.41 
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11.2.2 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินทีส่ําคัญ 
 

รายการ 
สําหรับป ส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 2555 
อัตราสวนสภาพคลอง  
 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.44 0.18 0.22

 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.44 0.18 0.22
 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.66 0.62 0.64
 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 12.92 12.97 13.32
 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 28 28 27
 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา (เทา) 9.45 7.07 7.63
 ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 38 51 47
 Cash Cycle (วัน)           (10) (23) (20)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  
 อัตรากําไรขั้นตน (%) 38.36 42.01 41.12
 อัตรากําไรสุทธิ (%)       27.32 31.12 32.97
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 5.94 7.40 7.71
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน  
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.47 6.64 7.95
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 14.91 19.40 26.50
 อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.20 0.21 0.25
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  
 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 0.13 0.14 0.13
 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 13.95 14.94 15.78
 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.60 0.67 0.61
 อัตราการจายเงินปนผล (%) n.a. 8.58 11.32
ขอมูลตอหุน  
 มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 39.17 35.58 35.11
 กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 2.33 2.63 2.71
 เงินปนผลตอหุน (บาท) n.a. 0.23 0.23
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14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis     
       : MD&A) 
 14.1  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน   
  ผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน)  
 ถึงแมวาในชวงตนป 2557 ประเทศไทยยังมีความไมแนนอนทางดานการเมืองก็ตาม แตในชวง
คร่ึงปหลังเศรษฐกิจไดปรับตัวดี ทําใหภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศม่ันใจทีจ่ะลงทุนขยายฐาน
การผลิต สงผลใหลูกคาเดิมและลูกคาใหมมาลงทุนในสวนอุตสาหกรรมและโครงการ J-Park Sriracha 
Nihon Mura เพิ่มข้ึน จึงทําใหผลประกอบการของบริษทัฯ อยูในเกณฑที่นาพอใจ กลาวคือ ในป 2557 รายได
รวมของบริษัทฯ เพิ่มข้ึน 32 ลานบาท โดยเพิ่มข้ึนจาก 4,177 ลานบาทในป 2556 เปน 4,209 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 0.77 สวนใหญรายไดมาจากการใหเชาและบริการเพิ่มข้ึน 133 ลานบาท จากสวนอตุสาหกรรม
และโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura ซึ่งมีผูเชาเต็มพีน้ที่แลว สวนกําไรสุทธ ิ 1,150 ลานบาท ลดลง 
150 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.54 เนื่องจากในป 2557 บริษัทฯ มุงเนนที่จะพัฒนาอสงัหาริมทรัพยใหเพิ่ม
มูลคามากข้ึนทั้งโครงการ J-park Sriracha Nihon Mura จังหวัดชลบุรีและสนามกอลฟหริภุญชัย กอลฟ คลับ 
ที่จังหวัดลําพนู จงึทาํใหมีคาใชจายดานคาเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน 28.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.88 และเพื่อ
เปดชองทางการคาตางประเทศ เพิม่ยอดขายสินคาของผลิตภัณฑบริษัทกลุมสหพัฒน โดยจัดงาน Business 
Matching เพื่อขยายชองทางการลงทุนและจําหนายสินคาเพิ่มข้ึน เปนโอกาสใหบริษัทและบริษทั
กลุมสหพัฒนไดพบกับลูกคาตรงตามกลุมเปาหมาย เพื่อรับทราบความคิดเห็นจากลูกคาโดยตรงและพัฒนา
ผลิตภัณฑที่มอียูใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด  อีกทัง้ยงัรวมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานแสดง
สินคาเพิ่มข้ึน และเชิญผูแทนการคาจากตางประเทศเขามาพบบริษทักลุมสหพฒันชวงงานสหกรุปแฟร จึงทํา
ใหมีคาใชจายเพิ่มข้ึน 9.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.84  
 ในป 2558 คาดวาผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ยงัอยูในเกณฑทีน่าพอใจ เนื่องจากในป 2557 
ผลประกอบการของบริษัทกลุมสหพฒันสวนใหญยังคงมีกําไร ซึง่จะสงผลใหบริษทัฯ ยังคงไดรับผลตอบแทน
ในรูปเงนิปนผลรับ อีกทั้งในป 2558 บริษัทฯ มุงเนนที่จะพัฒนาเพิม่มูลคาของอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีม่ีอยูใหไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน ซึ่งจะทําใหรายไดในสวนของธุรกิจสวนอุตสาหกรรม
ยังคงเติบโต มรีายไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จากการเพิม่ข้ึนของการใหเชาและบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดให
ความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยการลดตนทุน เพิม่ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ 
และพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) อีกทัง้แสวงหาโอกาส
และชองทางในการลงทนุธุรกิจใหมๆ เพื่อสรางความเติบโตและความมัน่คงทางธรุกิจ  ตลอดจนเปนผู
ประสานงานในการจัดหาคูคา สถานที่และแหลงจาํหนายสินคาใหมๆ ใหบริษัทกลุมสหพัฒนตอไป 
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     14.1.1 ผลการดําเนนิงาน 
 (1) ผลการดําเนินงานแยกตามสายธุรกิจหลัก 

บริษัทฯ มีรายไดในป 2557 รวม  4,209 ลานบาท เพิม่ข้ึน 32 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1  
มีคาใชจายรวม 3,064 ลานบาท เพิม่ข้ึน 205 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 กาํไรสุทธจิากการดําเนนิงาน เทากับ  
1,150  ลานบาท  ลดลง 150 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 ทั้งนี้ เปนผลมาจากผลประกอบการของแตละธุรกิจ
ดังนี ้

1. รายไดจากธุรกิจการลงทนุและอ่ืน ๆ 
การลงทุน : บริษัทฯ มีสวนแบงผลกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย  

1,128 ลานบาท เพิ่มข้ึน 7 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1 สวนเงินปนผลรับ 196 ลานบาท ลดลง 25 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 11 เนื่องจากผูบริโภคเร่ิมกลับมาใชจายในชวงคร่ึงปหลัง อีกทั้งบริษัทกลุมสหพัฒนไดเขา
รวมงานจําหนายสินคากับโครงการคืนความสุขของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจึงสงผลใหผล
ประกอบการของบริษัทกลุมสหพัฒนยงัคงมีกําไรตอเนื่อง ในขณะที่บริษัทตางๆ ประกาศจายปนผล จากผล
ประกอบการปกอน   จึงสงผลให  ในป 2557 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลลดลง 

รายไดอ่ืน : ในป 2557 มีรายไดอ่ืนๆ 104  ลานบาท   เพิม่ข้ึน  42  ลานบาท   คิดเปน 
รอยละ 68 โดยรายไดที่เพิ่มข้ึนสวนใหญมาจากการขายฝาย 77 ลานบาท  

2. รายไดจากการใหเชาและบริการ 
ในป  2557  บริษัทฯ  มีรายไดรวมในสายธรุกิจการใหเชาและบริการ  2,611 ลานบาท   

เพิ่มข้ึน 142 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 6  เนื่องจากการใหเชาและบริการในโครงการ J-Park Sriracha Nihon 
Mura และในสวนอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน   โดยเปนรายไดคาสาธารณูปโภครับ 2,240 ลานบาท เพิ่มข้ึน 123 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 6  

3. รายไดจากธุรกจิสวนอุตสาหกรรม 
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย  171  ลานบาท  ลดลง  133   ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 44 โดยบริษทัฯ รับรูรายไดจากการขายที่ดินเมื่อไดโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซือ้ 

ตารางเปรยีบเทียบรายได                    (หนวย : ลานบาท) 
รายการ 2557 2556 2555 % เพิ่ม (ลด) 

 2557/2556 2556/2555
สายธุรกิจลงทนุและอ่ืน ๆ 1,427 1,404 1,601 2 (12)
สายธุรกิจใหเชาและบริการ 2,611 2,469 2,253 6 10
สายธุรกิจสวนอุตสาหกรรม 171 304 202 (44) 51
รวมรายได 3 ธุรกิจ 4,209 4,177 4,056 1 3
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 (2) การวิเคราะหคาใชจาย 
 บริษัทฯ มีตนทุนขายและตนทนุบริการ 2,426 ลานบาท เพิม่ข้ึน  131  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 6  สวนใหญมาจากคาใชจายการใหบริการในโครงการ J-Park Sriracha Nihon Mura และสนาม
กอลฟหริภุญชยั ที่จงัหวัดลําพูนเพิ่มข้ึน และคาใชจายสวนกลาง 476  ลานบาท เพิ่มข้ึน 64  ลานบาท   คิด
เปนรอยละ 16  สวนใหญมาจากคาเส่ือมราคาที่เพิ่มข้ึน 27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 และคาใชจายประชุม
จัดงาน Business Matching ใหกับบริษทักลุมสหพัฒน เพื่อขยายชองทางการลงทนุและการจําหนายเพิ่มข้ึน 
10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83  
 ในป 2557 บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาหลักทรัพยจาํนวนเงนิ 57 ลานบาท 
สวนตนทนุทางการเงินจํานวน  58  ลานบาท  ลดลง 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ  5  เนื่องจากปรับเงินกูยืม
ระยะส้ันมาเปนเงนิกูระยะยาว เพื่อใหสอดคลองกับการลงทุน และประโยชนของอัตราดอกเบ้ียทีล่ดลง  
ตารางเปรยีบเทียบคาใชจาย 
                       (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 2557 2556 2555 % เพิ่ม (ลด) 

        2557/2556 2556/2555 

ตนทนุขายและตนทนุบริการ 2,426 2,295 2,249 6 2

คาใชจายสวนกลาง 476 412 398 16 4

สวนแบงผลขาดทนุตามวิธสีวนไดเสีย 47 19 16 147 19

ผลขาดทุนจากการดอยคาหลักทรัพยและทรัพยสิน 57 72 19 (21) 279

ตนทนุทางการเงิน 58 61 50 (5) 22

รวมคาใชจาย 3,064 2,859 2,732 7 5
 

 14.1.2 ฐานะการเงิน 
 (1)  สินทรัพย 

      ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม  2557  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม  21,854  ลานบาท   เพิม่ข้ึน 1,854   
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 9 ประกอบดวย  เงนิลงทนุรอยละ 79  อสังหาริมทรัพยรอการขายรอยละ 3  
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุรอยละ 10  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิรอยละ 6  สินทรัพยหมุนเวียนรอยละ 
2  ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยที่เพิม่ข้ึนสวนใหญเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ  เนื่องจากมี
การลงทุนในส่ิงปลูกสรางเพือ่ใหเชาเพิ่มข้ึน และเงินลงทนุในบริษทัรวมเพิม่ข้ึน เนื่องจากรับรูสวนแบงกําไร
จากเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มข้ึน  
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 รายละเอียดของสินทรัพย 
 สินทรัพยหมุนเวียน 366 ลานบาท เพิ่มข้ึน 107 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41 เปนการเพิ่มข้ึน
ของลูกหนี้การคา 64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34  เนื่องจากในระหวางป 2557 บริษัทฯ มีการใหกูยืมเงินแก
บริษัทที่เกี่ยวของ และลูกหนีจ้ากการขายฝายเพิ่มข้ึน 74 ลานบาท 
 เงินลงทนุในหุนทนุ  17,261  ลานบาท  เพิ่มข้ึน 1,697  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 11
เนื่องจาก ในป 2557 เงินลงทนุเผ่ือขายมีมูลคาเพิ่มข้ึนสุทธิ 622 ลานบาท สาเหตุมาจากมูลคายุติธรรม
เพิ่มข้ึน และบันทกึเงนิลงทนุตามวิธีสวนไดเสียและเงนิลงทุนระยะยาวอ่ืนเพิม่ข้ึน  871  ลานบาท  
 อสังหาริมทรัพยรอการขายและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ  2,703  ลานบาท เพิ่มข้ึน 75 
ลานบาท คิดเปนรอยละ  3  เนื่องจากมีการเปดใหบริการสนามกอลฟหริภุญชัย  กอลฟ  คลับ  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,204  ลานบาท เพิ่มข้ึน 60 ลานบาท คิดเปนรอยละ  5  สวนใหญ 
เปนการเพิ่มข้ึนของส่ิงปลูกสรางและอุปกรณสนามกอลฟ 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 91 ลานบาท เพิม่ข้ึน 8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10  เนื่องจากภาษี 
หัก ณ ที่จาย และลูกหนี้สรรพากรเพิ่มข้ึน  

(2)  หนี้สินและแหลงที่มาของเงนิทนุ 
 หนี้สินรวม ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 2,501 ลานบาท เพิ่มข้ึน 78  ลานบาท คิด
เปนรอยละ  3  หนี้สินหมนุเวียนสวนใหญเปน   เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินรวมสวนของ
หนี้สินระยะยาวที่ถงึกําหนดชําระใน 1 ป จํานวน 580 ลานบาท  ลดลง 584 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  50 
สวนหนี้สินไมหมุนเวียน 1,667 ลานบาท เพิ่มข้ึน 668 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67 สวนใหญมาจากเงินกูยืม
ระยะยาวเพิ่มข้ึน 467 ลานบาท เนื่องจากปรับเงนิกูยมืระยะส้ันมาเปนเงนิกูระยะยาว เพื่อใหสอดคลองกับ
การลงทุน และประโยชนของอัตราดอกเบ้ียที่ลดลง  
 ในป  2557 บริษัทฯ จายเงนิปนผลจํานวน 114 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 9  ของกําไรสุทธิ
ปกอน  
 อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุนเทากบั 0.13 เทา ซึง่ใกลเคียงกับปกอน และอัตราสวน
ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียอยูที่ 13.95 เทา เทียบกับปกอนซึ่งอยูที่ 14.94 เทา   
 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 อสังหาริมทรัพยรอการขาย  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุและ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณบันทกึดวยราคาทุนรวม 3,906 ลานบาท เปนอสังหาริมทรัพยในสวนอุตสาหกรรม 
ที่ต้ังอยูในจังหวัดใหญ 3 แหง คือ ชลบุรี ปราจีนบุรี และลําพนู ทําเลทีต้ั่งอยูใกลตัวเมืองและติดถนนหลัก การ
คมนาคมสะดวก เพียบพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก ในทกุสวนอุตสาหกรรมมีสนามบินทีไ่ดรับอนุญาต
จากกรมการขนสงทางอากาศ มีพืน้ที่สีเขียวกวา 20% ใหความรมร่ืน เหมาะสําหรับต้ังโรงงานผลิตสินคา 
สินทรัพยตามบัญชีเปนราคาทนุซ่ึงตํ่ากวาราคาตลาดมาก ดังนัน้คุณภาพของสินทรัพยจงึเหมาะสม และ
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เอ้ืออํานวยตอการประกอบธรุกิจ  การขายที่ดินไดมีการรับชําระหนี้ตามระยะเวลาทีก่ําหนดในสัญญา บริษัทฯ 
จึงไมมีความเสี่ยงเกีย่วกับการดําเนนิธุรกจิ 

  (3)  สภาพคลอง 
    บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคลองที่ดี เนื่องจากมีกระแสเงนิสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

จํานวน 747 ลานบาท ซึ่งเพยีงพอตอการใชไปของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจัดหาเงิน
จํานวน 733 ลานบาท โดยสามารถลดเงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูยืมสถาบันการเงนิไดสุทธ ิ 117 ลานบาท 
ดังนัน้จึงมกีระแสเงินสดสุทธเิพิ่มข้ึน 14 ลานบาท เมื่อนาํไปรวมกับเงนิสด ณ วนัตนงวด 67 ลานบาท ในป 
2557 บริษัทฯ มีกระแสเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  ณ วนัส้ินงวด จํานวนเงิน 81 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีลูกหนี้คางชําระทีม่ีปญหาในการชําระหนี้จํานวน 2 
ลานบาท ซึง่บริษัทฯ ไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวแลวทัง้จํานวน อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดติดตามทวงหน้ี
ดังกลาวโดยคาดวาจะทยอยไดรับคืนภายในป 2558 

 สําหรับอัตราสวนสภาพคลอง บริษทัฯ มีอัตราสวนสภาพคลองคิดเปน  0.44  เทา ในขณะ
ที่มีอัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดคิดเปน 0.66 เทา บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนนิงานอยางตอเนื่อง เชน มีการลดการคํ้าประกนัเพื่อลดความเส่ียง และหากตองคํ้าประกันก็จะคํ้า
ประกันตามสัดสวนการถือหุน สําหรับสวนอุตสาหกรรมไดมีการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอม
อยางตอเนื่อง   อีกทั้งบริษทัฯ ยังคงมีความสามารถในการทาํกาํไรอยูในเกณฑที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
เห็นไดจากสภาพคลองที่ดีข้ึน 

    
14.1.3  ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนนิงานในอนาคต  

 ปจจุบัน ภาคธุรกิจสามารถปรับตัวกับคาแรงที่เพิม่ข้ึน อีกทั้งรัฐบาลยงัสนับสนุนใหมีการขยาย
การลงทุนทัง้ธรุกิจ SMEs และสงเสริมการลงทุนสําหรับธุรกิจที่มนีวัตกรรม ซึ่งเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมถึง
ศักยภาพของฝมือแรงงานไทยยงัคงเปนทีย่อมรับ จึงสงผลใหมีการขยายการลงทุน ทําใหมีการจางงานเพิ่มข้ึน 
ซึ่งไมวาจะเปนแรงงานไทยหรือตางดาว การจับจายใชสอยในประเทศก็จะเพิม่ข้ึนตามไปดวย จงึอาจทําใหผล
ประกอบการในป 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทกลุมสหพฒันยังคงอยูในเกณฑทีน่าพอใจ อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ และบริษัทกลุมสหพัฒนมีการพฒันาศักยภาพในการผลิต คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพิม่ชองทางการ
จําหนายและบริการ อีกทัง้ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทกลุมสหพัฒนยังคงมีคุณภาพ เปนที่ตองการของ
ผูบริโภค และตลอดเวลาที่ผานมา บริษทักลุมสหพัฒนไดดําเนนิธุรกิจดวยความมุงมัน่ที่จะสรางผล
ประกอบการทีดี่      
 เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนที่จะเร่ิมในป 2559 บริษัทฯ ในฐานะผูนาํดานการลงทุน
ของกลุมสหพฒัน ไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับการสํารวจลูทางการลงทนุในอาเซียน ไดจัดต้ังทีมงานการ
ลงทนุ โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานตางประเทศ จดัต้ังศูนยขอมูล เพือ่ใหความรูและจัดหาขอมูลใหแกบริษัท
กลุมสหพัฒนในการประกอบธุรกิจกับประชาคมอาเซียน ทั้งการจัดงานสหกรุปแฟร Business Matching 
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ตลอดจนจัดต้ังทีมงานการลงทนุ เพื่อศึกษาการลงทุนเดิม และตัดสินใจการลงทนุใหมๆ  พรอมทั้งเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาความรู ความสามารถของพนกังานของบริษทั และบริษทักลุมสหพัฒน โดยการ
ฝกอบรม สรางเสริมความรูตางๆ ทั้งทางดานธุรกิจและดานภาษา ซึง่จะทําใหบริษัทฯ สามารถจัดสรร
ผลตอบแทนใหแกผูถือหุนในอนาคตไดอยางตอเนื่อง 
  
15.   ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ  
 -ไมมี – 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
แบบ 56-1  ประจําป  2557 

 

 บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวัง
บริษัทฯ ขอรับรองวา  ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทาํใหผูอ่ืนสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากน้ี บริษัทฯ ขอรับรองวา 
 (1)   งบการเงินและขอมูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป    ไดแสดงขอมูล 
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัท 
และบริษัทยอยแลว  
 (2)  บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษทัฯ  ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญทั้งของบริษทั และบริษทัยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมทัง้ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว 
 (3)  บริษัทฯ   ไดจดัใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี      และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ 
ดังกลาว   และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันที ่ 31 ธันวาคม  2557  ตอ   
ผูสอบบัญชี    และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว    ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน        รวมทัง้การกระทําที่มิชอบทีอ่าจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน 
ทางการเงนิของบริษัท  และบริษัทยอย 
 ในการนี้    เพือ่เปนหลักฐานวาเอกสารทัง้หมดเปนเอกสารชุดเดียวกนักับที่บริษัทฯ   ไดรับรองความ
ถูกตองแลว   บริษัทฯ  ไดมอบหมายให   นางสาวเกษรา    สั่มกาญจนรักษ     เปนผูลงลายมือชื่อกํากับ
เอกสารนี้ไวทกุหนาดวย   หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ  นางสาวเกษรา  สัม่กาญจนรกัษ  กํากับไว
บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

         ชื่อ          ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   

1. นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการผูจัดการใหญ  

2. นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการรองผูจัดการใหญ  
 

30  มีนาคม  2558 

                       ชื่อ                         ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
ผูรับมอบอํานาจ นางสาวเกษรา  ส่ัมกาญจนรักษ   ผูจัดการฝายบัญชี  
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เอกสารหลกัฐานผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท  มีดังนี ้  

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

61 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการคลัง และ 
  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท  MBA สาขาบริหารการเงิน 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (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 / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

79 - 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) 

  0.32 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 
2515 - ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
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 5 แหง 
จํานวน 4 แหง จาก 5 แหง 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท สายพิณวัฒนา  จํากัด 
บริษัท โชคธนสิน จํากัด 
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

77 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
- สาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (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 
2504 - พ.ค.53 
พ.ค.53 - ปจจุบัน 
2518 - พ.ค.53 
2545 - ปจจุบัน 
2534 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 
2533 - เม.ย.53 
2523 - เม.ย.53 
 
 
ธ.ค.57 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 
2551 - ปจจุบัน 
2550 - ปจจุบัน 
2540 - ปจจุบัน 
2539 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
2527 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2521 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบนั 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 

 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด  (มหาชน) 
บริษัท  ธนูลักษณ จํากัด  (มหาชน) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 34 แหง 
จํานวน 12 แหง จาก 34 แหง 
บริษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จํากัด 
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 เพรซิเดนท โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท วัตสดรมัย จํากัด  
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

68 - 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  
  สถาบันวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 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 /  
ผูตรวจราชการระดับ 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) 
จํานวน 1 แหง 
-ไมมี- 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

59 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุน 3/2003 
- Finance for Non - Finance Director    
  (FND) รุน 9/2004 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 72/2006 
- Chartered Director Class  
  (CDC) รุน 8/2014 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.02 - มี.ค.55 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 
 
2545 - ปจจุบัน 
 
 
ต.ค.57 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 

ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กรรมการ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)  
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ 

ตํารวจภูธรภาค 2 
ชุมชนบานหนองขาม 
 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 27  แหง 
จํานวน 6 แหง จาก 27 แหง 
บริษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จํากัด 
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 

37 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี   
  ภาควิชาบริหารธุรกิจ  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- 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  
2549 - 2556 
2549 - ธ.ค.54 
 
 
ต.ค.57 - ปจจุบัน 
มี.ค.57 - ปจจุบัน 
ก.พ.57 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
2555 - ปจจุบัน 
2552 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 

 
บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 19 แหง 
จํานวน 8 บริษัท จาก 19 แหง 
บริษัท สห โตคิว คอรปอเรชั่น จํากัด  
บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร อี จํากัด 
บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จํากัด 
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 / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนา 
  ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 1 
  สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.)  
  รุนที่ 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) 
- Investment Planner Certification,  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Investment Planner Certification,  
  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- Director Certification Program  
  (DCP) รุน 61/2005 
- Company Secretary Program  
  (CSP) รุน 18/2006 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

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

0.30 - 2556 - ปจจุบัน 
 
2551 - ปจจุบัน 
2533 - ปจจุบัน 
 
 
เม.ย.57 - ปจจุบัน 
ก.พ.57 - ปจจุบัน 
2527 - ปจจุบัน 
2526 - ปจจุบัน 
2521 - ปจจุบัน 

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

สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน จํากัด 
 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 7  แหง 
จํานวน 5 แหง จาก 7 แหง 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท สหมนูญผล จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท วัตสดรมัย  จํากัด 

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

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

0.33 - 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 

กรรมการ และเหรัญญิก 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กิจการอื่น  (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 

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 22  แหง 
จํานวน 10 แหงจาก 22 แหง 
บริษัท ปารค แคปปตอล โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด  
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

2533 - ปจจุบัน 
2531 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2523 - ปจจุบัน 

กรรมการผูจัดการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

บริษัท โชคธนสิน จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท เพรซิเดนท โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท สมบัติธนา จํากัด 

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

75 - Bachelor’s Degree in Education 
   Science, Quanzhou Physical Culture 
   Institute, People’s Republic of China 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
   (Master of Business Administration) 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
- Stamford Executive Program,  
  Stamford University California, U.S.A. 
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร       
  ภาครัฐรวมเอกชน รุน 2  
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- Director Accreditation Program 
  (DAP) รุน 3/2003 
- Director Certification Program 
  (DCP) รุน 39/2004 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษทัไทย  (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 10 แหง 
จํานวน 2 แหงจาก 10 แหง 
บริษัท ไทย-เมียนมาร ซัคเซสเวนเจอร จํากัด 
บริษัท เพรซิเดนท โฮลดิ้ง จํากัด  
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

69 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร  
   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 
 
 
ก.พ.57 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กิจการอื่น  (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 

 
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 24 แหง 
จํานวน 1 แหง จาก 24 แหง 
บริษัท บีเอ็นซี เรียลเอสเตท จํากัด 

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

 

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

0.75 -  
2547 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
 
 
2532 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2526 - ปจจุบัน 
2524 - ปจจุบัน 
2523 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
ประธานกรรมการ  

 
บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 9 แหง 
จํานวน 6 แหงจาก 9 แหง 
บริษัท ยูนีเว็ลธ จํากัด 
บริษัท ยูนีซอยล จํากัด 
บริษัท ยูนีแชมป จํากัด 
บริษัท ยูนีฟนดส จํากัด 
บริษัท เพรซิเดนท โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

67 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร   
  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
  สถาบันวูรสเตอรโพลีเทคนิค 
  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 
 
 
มี.ค.57 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2554 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
2539 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2522 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 

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

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร 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 54 แหง 
จํานวน 8 แหงจาก 54 แหง 
บริษัท ดับเบิ้ลยู บี อาร พี จํากัด 
บริษัท ทอฝน พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
บริษัท รวมประโยชน จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท สายพิณวัฒนา จํากัด 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท ชัยลดาดล จํากัด 
บริษัท โชควัฒนา จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

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

67 
 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    
   สาขานิเทศศาสตร  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   สาขาบริหารธุรกิจ  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร)  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- 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 
 

ก.ค.57 - ปจจุบัน 
2551 - พ.ค.57 
 
2554 - ปจจุบัน 
พ.ค.53 - ปจจุบัน 
 
2515 - พ.ค.53 
2513 - ปจจุบัน 
12 ธ.ค.55-22 เม.ย.57
2554 - 11 ธ.ค.55 
2550 - 1 ธ.ค.57 
 
 
 
2554 - ปจจุบัน 
2538 - ปจจุบัน 
2535 - ปจจบุัน 
2533 - ปจจุบัน 
2532 - ปจจุบัน 
2529 - ปจจุบัน 
2522 - ปจจุบัน 
2515 - ปจจุบัน 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สมาชิกวุฒิสภา 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กรรมการ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 

รัฐสภา 
วุฒิสภา 
 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) 
จํานวน 22 แหง 
จํานวน 8 บริษัท จาก 22 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 / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

14. **นายนพพร   พงษเวช 
         - กรรมการอิสระ 
         - ประธานกรรมการตรวจสอบ
         - 26 เมษายน 2553 
 
 
 
 
 
 
 

67 - 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 และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

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

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

65 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต   
  (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Director Certification Program 
  (DCP) รุน 149/2011 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 
 
 
 

- - 2551 - 2552 
2547 - 2551 
 
2545 - 2547 
 
 
เม.ย.55 - ปจจุบัน 
 
เม.ย.55 - ปจจุบัน 
 
2554 - ปจจุบัน 
2553 - ปจจุบัน 
 

ผูชวยผูวาการ สายปฏิบัติการ 
ผูอํานวยการอาวุโส  
ฝายตรวจสอบกิจการภายใน 
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายตรวจสอบ 1  
สายกํากับสถาบันการเงิน 1  
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

 
 

 กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)   
เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

จํานวน 1 แหง 
-ไมมี - 

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

67 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร  
  (ตํารวจ) โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
- ปริญญาโท   
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (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 
 
2556 - 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) 
ผูบัญชาการสํานักงานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ 
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 – 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

17. **นายสุรชัย   ดนัยตั้งตระกูล 
         - กรรมการอิสระ  
         - 13 มีนาคม 2557 
 

60 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
   ธรรมศาสตรเพื่อสังคม (นมธ.) รุนที่ 1 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- หลักสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการ 
   ปกครองในระบบประชาธิปไตย 
   สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 4   
   วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบัน 
   พระปกเกลา 
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ    
  เอกชน และการเมือง (วปม.) รุนที่ 3/2548 
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- Director  Accreditation Program  
  (DAP) รุน 11/2004  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 - ก.ค.57 
       2549 
       2548 
 
2547 - 2549 
 
2543 - 2549 
 
 
 

กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา 
ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ 
วุฒิสภา 
ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง  
การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา 
สมาชิกวุฒิสภา  จังหวัดรอยเอ็ด 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
วุฒิสภา 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา 
 
วุฒิสภา 
-ไมมี- 
จํานวน 4 แหง 
-ไมมี- 
 
 
 
 
 

18. **นายอะกิระ  มูราโคชิ 
         - กรรมการอิสระ  
         - 21 เมษายน 2557 
 

56 - Tokyo University 
 

- - 
 
 
 

 

 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 

-ไมมี- 
จํานวน 13 แหง 
-ไมมี- 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

19.  นางดรุณี สุนทรธํารง 
       - ผูจัดการ 
         ฝายบริหารงานกลาง  
       - เลขานุการบริษัท        
      - 1 สิงหาคม 2546 
      - 12 พฤษภาคม 2551 

 
 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
  สําหรับเลขานุการบริษัท  
  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Corporate  Secretary Development Program 
  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโดย 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- Fundamental Practice for Corporate 
  Secretary  (FPCS 19) 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- Effective Minute Taking รุน 14/2009 
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 

0.0009 
 

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน 5  แหง 
จํานวน 4 แหงจาก 5 แหง 
บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 

20. นางสาวสุวรรณี      
      กิตติพิพัฒนพงศ 
      - ผูจัดการฝายการเงิน 
      - 1 เมษายน 2554 

57 - เลขานุการ 
  โรงเรียนเลขานุการเยาวนารีสมาคม 

0.002 -  
 
 
2545- ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 

-ไมมี- 
จํานวน 2 แหง 
จํานวน 1 แหงจาก 2 แหง 
บริษัท สินภราดร จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

21. นายวิเชียร  อรามเรือง 
      - ผูจัดการฝายกฎหมาย 
      - 6 พฤศจิกายน 2552 

51 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐ 
  และภาคเอกชน 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
 

- 
 

- 
 

 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี - 
-ไมมี - 
-ไมมี - 

22. นางพิมพสิริ  ควรสุวรรณ 
      - ผูจัดการฝายสงเสริมธุรกิจ 
      - 1 สิงหาคม 2546 

59 
 

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
  วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
 

0.003 -  
 
 
2539 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)   

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 

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

23. นายภิรมย  ตองจริง 
      - ผูจัดการสํานักงาน 
        ตรวจสอบภายใน 
      - 18 ธันวาคม 2551 
 

54 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- -  
 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี- 
จํานวน 2 แหง 
-ไมมี- 

24. นางสาวเกษรา   
      สั่มกาญจนรักษ 
      - ผูจัดการฝายบัญชี 
      - 1 มกราคม 2557 
      

48 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- - 2555 - ปจจุบัน 
 
 
 
 

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน จํากัด 
-ไมมี- 
จํานวน 3 แหง 
-ไมมี- 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

25. นายปวร  จระมาศ 
      - ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล 
      - 1 มกราคม 2557 
      
 

47 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร 
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2555 - ปจจุบัน 
 
 
 

กรรมการ 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

 

สหกรณออมทรัพยเพื่อพนักงานเครือสหพัฒน จํากัด 
-ไมมี- 
-ไมมี- 
-ไมมี- 
 

26. นายชูโต  จิระคุณากร 
      - ผูจัดการฝายวางแผนและ  
        พัฒนาโครงการ 
      - 1 สิงหาคม 2546 
 
 
 

55 - ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- -  
 
 
2549 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
2545 - ปจจุบัน 
2543 - ปจจุบัน 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

-ไมมี - 
จํานวน 12 แหง 
จํานวน 4 แหงจาก 12 แหง 
บริษัท สหรัตนนคร จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด 
บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด 
 

27. นายวัชรา  แยมแกว 
       - ผูจัดการฝายภูมิสถาปตย 
       - 1 พฤษภาคม 2553 
 
 

50 - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
  มหาวิทยาลัยแมโจ 

- -  
 
 
2554 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 

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

28. นายทินกร  บุนนาค 
      - ผูจัดการฝายพัฒนาพื้นที่ 
      - 1 มีนาคม 2550 

49 - ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

- -  
 
 
2557 - ปจจุบัน 
พ.ค.54 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 
กรรมการผูจัดการ 
 

-ไมมี - 
จํานวน 4 แหง 
จํานวน 2 แหงจาก 4 แหง 
บริษัท แพนแลนด จํากัด 
บริษัท เทรชเชอรฮิลล จํากัด 
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากดั (มหาชน)



 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
วันที่ไดรับแตงตัง้ 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทางการศกึษา 

*สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง 
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา  ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

29. นายสนทยา  ทับขันต 
       - ผูจัดการฝายพัฒนา 
         สาธารณูปโภค 
      - 11 ตุลาคม 2549 
 

50 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา     
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- -  
 
 
2547 - ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

กิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

เปนกิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท 

กรรมการ 

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

30. นางทัศนีย  อินทปุระ 
      - ผูจัดการฝายสํานักงาน   
      - 1 มีนาคม 2550 

57 - เลขานุการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
  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    
        หรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน  ตามตารางดังนี้  

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทที่มีรายการระหวางกัน  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ X                               
2.นายบุญปกรณ โชควัฒนา /            /          X         
3.นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา //    /    / / /  /  /     /  /    X      
4.นางจันทรา บูรณฤกษ //                               
5.นายทนง ศรีจิตร // / X   //  //              /   /  /     
6.นายวิชัย กุลสมภพ //                  //        /   /  
7.นายสําเริง มนูญผล //       X           X             
8.นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป //  X /  X X       /        /          / 
9.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย /                               
10.นายมนู ลีลานุวัฒน /          /    X X   /  X          / 
11.นายกําธร พูนศักดิ์อุดมสิน /                               
12.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา /   X       // X  X    X    X  X /    X   
13.นายบุญชัย โชควัฒนา /      /      X                   
14.นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล /                               
15.นายนพพร พงษเวช /                     /          
16.นายกฤช ฟอลเล็ต /         /                      
17.พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล /         /                      
18.นายอะกิระ มูราโคชิ /                               
X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร   / = กรรมการ                    
รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5 แสนบาทขึ้นไปในป 2557 มีดังนี้   

1.บจ.อีสเทิรน ไทย คอนซัลติ้ง 1992 7.บจ.ทรัพยสินสหพัฒน 13.บจ.ทอปเทร็นด แมนูแฟคเจอริ่ง 19.บจ.เอราวัณสิ่งทอ 25.บจ.ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 

2.บจ.พิทักษกิจ 8.บจ.อินเตอรเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส 14.บจ.เอสเอสดีซี (ไทเกอรเท็กซ) 20.บจ.ภัทยาอุตสาหกิจ 26.บจ.ไทยอาราอิ 

3.บจ.ไหมทอง 9.บมจ.ธนูลักษณ 15.บจ.บางกอกโตเกียว ซ็อคส 21.บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 27.บจ.อินเตอรเนชั่นแนลเลทเธอรแฟชั่น 

4.บจ.สหชลผลพืช 10.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล 16.บจ.โทเทิลเวยอิมเมจ 22.บมจ.นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) 28.บมจ.ประชาอาภรณ 

5.บจ.เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี 11.บจ.แชมปเอช 17.บจ.เอช แอนด บ ีอินเตอรเท็กซ 23.บมจ.เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส 29.บจ.ไทยคามายา 

6.บจ.ไลออน (ประเทศไทย) 12.บมจ.สหพัฒนพิบูล 18.บจ.บีเอ็นซี เรียลเอสเตท 24.บจ.เจนเนอรรัลกลาส 30.บมจ.โอซีซี 
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เอกสารแนบ 2 :  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ดํารงตําแหนงในบริษัทที่มีรายการระหวางกัน  ตามตารางดังนี้  (ตอ) 

รายชื่อ 
บริษัทที่มีรายการระหวางกัน 

31 32 33 34 35 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 61 62 

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

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ
รายชื่อบริษัทที่มีรายการระหวางกันมูลคาตั้งแต 5 แสนบาทขึ้นไปในป 2557 มีดังนี้ (ตอ)    

31.บจ.ราชาอูชิโน 37.บจ.ไทยชิกิโบ 43.บจ.ไทย บุนกะ แฟชั่น 49.บมจ. เพรซิเดนท เบเกอรี่ 55.บจ.สินภราดร 61.บจ.อินเตอรเนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร 
32.บมจ.เท็กซไทลเพรสทีจ 38.บจ.ไทยสเตเฟล็กซ 44.บจ.บีเอ็นซี แมสอด 50.บจ.กบินทรพัฒนกิจ 56.บจ.พี ที เค มัลติเซอรวิส 62.บจ.โมเดอรน เทคโนโลยี่ คอมโพเนนท 
33.บจ.วีน อินเตอรเนชั่นแนล 39.บจ.ไทยโทมาโด 45.บจ.ไดโซ ซังเกียว (ประเทศไทย) 51.บจ.แกรนดสตาร อินดัสตรี 57.บจ.โชคชัยพิบูล 
34.บจ.ไทยกุลแซ 40.บจ.โอสถ อินเตอร แลบบอราทอรีส 46.บจ.เทรชเชอร ฮิลล 52.บจ.แชมปกบินทร 58.บจ.ชาลดอง (ประเทศไทย) 
35.บจ.ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ 41.บจ.สห ลอวสัน 47.บมจ.แพนเอเซียฟุตแวร 53.บจ.สห โคเจน กรีน 59.บจ.ไทยอรุซ 
36.บจ.ไทยทาคายา 42.บจ.ไทยทาเคดะเลซ 48.บจ.ศรีราชา เอวิเอชั่น 54.บจ.ยูนีเวอรสบิวตี้ 60.บจ.ไอ. ดี. เอฟ. 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 ชื่อ   นายภิรมย    ตองจริง   
 อายุ 55 ป 
 สัญชาติ ไทย 
 การศึกษา   ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   มหาวทิยาลัยรามคําแหง   
 ดํารงตําแหนง    ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร  
  ซึ่งเปนหวัหนางานตรวจสอบภายใน  
 จํานวนปที่ดํารงตําแหนง 7 ป  (เขาดํารงตําแหนง วนัที่ 18  ธันวาคม  2551) 
 การอบรม    -  หลักสูตร  Risk Management 
  -  หลักสูตร Good  Governance  To  Sustainable  Development  
  -  หลักสูตร Going from “Good” to “Great” in…..It Fraud  
   Prevention and Information Security Governance 
 ประสบการณการทํางาน  
 - 20 พ.ค.2542 - ปจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 - 18 ธ.ค.2551 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร  
   ซึ่งเปนหวัหนางานตรวจสอบภายใน 
    

 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไมมีการแตงต้ังหนวยงานและหัวหนางานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยตรง 

แตบริษัทฯ ไดมอบหมายใหหวัหนางานเปนผูรับผิดชอบตามสายงานในแตละเร่ือง เพื่อใหการปฏิบัติงาน

เปนไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดที่เกี่ยวของ 
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เอกสารแนบ 4 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ 

 - ไมมี -  
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เอกสารแนบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241


